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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo analisar uma nova alternativa de acesso a moradia para a
população de baixa renda representada pela criação do "Bairro Metropolitano", situado no
município de Ribeirão das Neves na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O referido
bairro é fruto da iniciativa conjunta de três movimentos dos "sem casa" atuantes na Região
Metropolitana, sendo o principal deles a Central Metropolitana.
Esse movimento age com o conhecimento da lógica do mercado, eliminando o intermediário
e, até mesmo negociando com o poder público as normas reguladoras presentes na legislação
de parcelamento e urbanização. A implantação desse bairro, pode ser considerada um caso
exemplar de acesso à moradia popular, mas a questão central que se coloca é a de averiguar a
validade dessa iniciativa para minorar os problemas enfrentados pela população de menor
renda diante da fragilidade das políticas habitacionais públicas em vigor no período recente.

SUMMARY
This essay intends to investigate a new alternative on ordet to provide habitation for the lower
income people, represented by the creation of Metropolitan neighbourhood, placed in
Ribeirão das Neves city, Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH). This
neighbourhood was a product of tree RMBH houseless movements as a whole but the main
one is named Houseless Central Metropolitan.
Which excludes the middleman and bargains the regulatory rules of the housing subdivision
and urbanization laws. Building this neighbourhood can be considered an whole model case
of popular house, but the central question that I intend to investigate here in this dissertation
deals with the evaluation of that initiative which purpose is working to reduce the habitation
deficit as far as lower income people are concerned.
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Os miseráveis, os rotos
São as flores dos esgotos.
...
Mãos inquietas estendidas
Ao vão deserto das vidas.
...
Ó pobres de ocultas chagas
Lá das mais longínquas plagas!
...
Que vestis a pompa ardente
Do velho Sonho dolente.
Que entre os estertores
Sois uns belos sonhadores.
Cruz e Souza
(Litania dos pobres)
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação analisa o processo de criação do “Bairro Metropolitano” situado no
Município de Ribeirão das Neves na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O referido
bairro é fruto da iniciativa conjunta de três movimentos dos “Sem casa” atuantes na região
metropolitana, sendo o principal deles a “Central Metropolitana”. Para a implantação do
bairro, cerca de 3800 pessoas se cotizaram para a aquisição de uma fazenda, para a
contratação de um projeto urbanístico e para a implementação, de forma precária, da abertura
de ruas e demarcação de lotes, ainda que sem infraestrutura básica (abastecimento de água,
rede de luz e escoamento sanitário).
Cada família envolvida nessa iniciativa, a partir da posse de um lote, iniciaria a construção da
própria casa, através do processo de autoconstrução. A idéia seria - na medida em que o bairro
se tornasse realidade - pressionar a Prefeitura de Ribeirão das Neves e as concessionárias de
serviços públicos visando o fornecimento de equipamentos de consumo coletivos,
infraestrutura e saneamento básico.
Essa alternativa de provisão de habitação popular pode ser denominada de pública não
estatal1, uma vez que a “Central Metropolitana” é entidade civil sem fins lucrativos aberta a
todos os pobres da região que necessitam de moradia. Em outras palavras, o seu público alvo
é formado pelas famílias - não proprietárias de qualquer tipo de imóvel - com renda média
inferior a três salários mínimos e que vivam na RMBH.
Como se verá ao longo do trabalho, a iniciativa do Bairro Metropolitano, da forma como foi
implementado, ocorreu, em grande medida, pela resistência presente entre os agentes das
políticas habitacionais nos diferentes níveis de governo em viabilizar projetos - como o
proposto pela “Central Metropolitana”, envolvendo milhares de pessoas, a serem alocadas em
áreas não urbanizadas -, do que por uma opção prévia da liderança dessa organização. Como
seria de se esperar, após o início da implementação do projeto a liderança buscou valorizar os
aspectos considerados positivos dessa iniciativa, o que se manifesta através do uso de
expressões tais como “o povo comprou sua própria terra”, “não necessitamos de esmola do
governo”, entre outras.
1

Presidência da República. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília. 1995
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A resistência a projeto deste porte pela maioria dos técnicos e estudiosos da questão
habitacional tem como fundamento a avaliação de experiências de implantação de grandes
conjuntos habitacionais postas em prática nos primeiros anos de atuação do extinto BNH, que
geraram inúmeros efeitos perversos (alto preço de infra-estrutura, dificuldade de acesso a bens
de consumo coletivos, alta probabilidade de favelização etc).
No caso em pauta – além do não apoio governamental – foram levadas a cabo por parte dos
órgãos públicos envolvidos na aprovação do projeto (Secretaria do Estado de Planejamento e,
especialmente, Prefeitura de Ribeirão das Neves) iniciativas tais como o embargo de obras, a
cobrança de multas exorbitantes, a colocação de obstáculos à legalização das escrituras etc,
interpretadas pelas lideranças comunitárias como voltadas para inviabilizar a implantação do
Bairro.
A questão central que se pretende enfrentar nessa dissertação é saber se - mesmos com os
constrangimentos de diversas ordens – é possível considerar a validade dessa iniciativa para
minorar o problema habitacional enfrentado pelos setores de menor renda.
Ressalte-se que a “Central Metropolitana dos Sem Casas” foi criada em 1993 em função do
tema da Campanha da Fraternidade, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
(CNBB) que, naquele ano, havia escolhido a questão da moradia como tema de reflexão dos
católicos brasileiros. A “Central Metropolitana” nasceu com apoio da Arquidiocese de Belo
Horizonte, tendo entre os seus membros fundadores importantes lideranças leigas2 que
dirigiam as pastorais sociais arquidiocesana, ainda que o seu principal mentor tenha sido
legendário Padre Piggi, liderança extremamente controvertida, mas de grande centralidade
nos movimentos populares de moradia na região3.
Ainda que, em princípio, esse estudo seja bastante delimitado, permite discutir inúmeras
questões relevantes. De início pode-se perguntar sobre a origem desses movimentos de
moradias, quais as suas características, limites e potencialidades? Quais as dificuldades de
acesso a casa própria para essa população?

2

Carlos Fragoso e Rosinha Borges, entre outros.
Esse mesmo sacerdote havia criado, no início dos anos 80, outra entidade de cunho metropolitano, a
Associação dos Moradores de Aluguel da Grande Belo Horizonte-AMABEL, para lutar pelos mesmos objetivos.
3
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Outra dimensão a ser explorada diz respeito à escolha realizada por esses movimentos no caso
específico do Bairro Metropolitano para a resolução do problema de moradia de seus
membros. Trata-se de uma estratégia híbrida (iniciativa comunitária e, em um segundo
momento, poder público), mas que aposta na autoconstrução, descartando outras alternativas
como mutirão, cooperativas habitacionais etc.
Por fim, como se verá, a trajetória metropolitana desses movimentos mostra a impossibilidade
de entender a iniciativa do bairro “Metropolitano” de uma perspectiva estritamente localista.
A dissertação está dividida em cinco capítulos. Inicialmente, à guisa de referencial teórico
para as análises pretendidas, são discutidos os temas do associativismo, da produção da
habitação, da política habitacional popular e da autoconstrução.
Como o objeto de estudo - o “Bairro Metropolitano” - não pode ser entendido fora do
contexto regional, no segundo capítulo busca-se caracterizar o crescimento populacional e a
expansão urbana que têm lugar na RMBH nas últimas décadas. A partir desse “pano de
fundo”, no terceiro capítulo é analisada a formação de Ribeirão das Neves, na qualidade de
espaço periférico da metrópole. Em seguida, discute-se a ação do poder público nesse
município objetivando entender os entraves estruturais (sociais, institucionais e de infraestrutura) que afetaram a implantação do “Bairro Metropolitano”.
No quinto capítulo é realizado o estudo de caso referente ao Bairro Metropolitano que, como
se verá, foi fundamentalmente uma iniciativa da Central Metropolitana dos Sem Casas4.
Assim, a primeira seção desse capítulo é dedicada a trajetória dos movimentos pró-moradia
que nascem em Belo Horizonte e, posteriormente, se espraiam para o restante da Região
Metropolitana. A segunda seção é dedicada a análise da implementação do projeto
propriamente dita e suas vicissitudes de diversas ordens. A terceira seção analisa o perfil dos
moradores do Bairro Metropolitano, e de seu entorno, para efeito comparativo buscando
identificar, entre outras informações, as procedências de seus moradores. A última seção é
dedicada a explicitar a percepção sobre o bairro manifesta pelos diversos atores que, de
diferentes formas, participaram da implantação do mesmo.

4

A metodologia utilizada para a pesquisa de campo que permitiu a elaboração desse capítulo encontra-se
detalhada no ANEXO I.
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Por fim, no último capítulo, procura-se realizar um pequeno balanço analítico discutindo - a
partir dos constrangimentos e potencialidades do bairro - até que ponto esse
empreendimento logrou atingir o seu objetivo de prover seus moradores de casa própria com
um mínimo de infra-estrutura e saneamento básico.
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1

OS

DILEMAS

DA

QUESTÃO

HABITACIONAL

E

O

PAPEL

DA

PARTICIPAÇÃO POPULAR
Nesse capítulo introdutório são discutidos, conceitualmente e de forma aplicada ao nosso
objeto de estudo, os temas do associativismo, da produção da habitação, da política
habitacional popular e da autoconstrução.
1.1

Tipos de Associativismo: como entender a “Central Metropolitana”?

A maior parte da literatura brasileira sobre associativismo urbano não distingue
adequadamente o tipo de ação coletiva que caracteriza os movimentos sociais clássicos de
outros tipos de ação organizadas de natureza instrumental-reivindicativa.
Do ponto de vista sociológico, os “movimentos sociais clássicos” ou movimentos voltados
para “bens não materiais” podem ser definidos como manifestação de organizações coletivas
orientadas primariamente para fins de natureza normativa ou ideológica (“bens não
negociáveis”), ou seja, para assegurar ou transformar valores básicos que regulam a ordem
institucional de uma sociedade. Neste sentido, se enquadrariam nesta classificação os
movimentos ambientalistas, feministas, contra a discriminação racial e pacifistas, entre outros.
Isto não significa que estes movimentos não possam se envolver em atividades voltadas para
ganhos instrumentais ou reivindicações negociáveis. Entretanto, sua ênfase é a defesa de bens
coletivos "não-negociáveis" (por exemplo, igualdade entre gênero e raça; defesa do meioambiente, paz etc).
Por outro lado, a maioria das associações urbanas hoje existentes não se enquadraria na
definição acima, podendo ser identificadas como “associações reivindicativas” ou
“movimentos voltados para bens materiais” (associações de bairros e de favelas, movimentos
pela melhoria de transporte de uma região etc). O objetivo principal dessas organizações é o
desenvolvimento de estratégias junto ao Estado, visando melhorias urbanas (Boschi, 1987).
Em suma, trata-se de organizações típicas de articulação de interesses orientadas para a
produção de "bens coletivos" de natureza negociável (urbanização de bairros populares e
favelas, construção de creches, escolas, postos de saúde, saneamento básico), ou seja não há
questões de "princípios" ou de valores em jogo, como no caso dos movimentos sociais.
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Na esmagadora maioria das vezes, estes movimentos - mesmo quando apresentam formas
violentas de ação, como a ocupação de terras - buscam a integração (por exemplo, tornar-se
proprietário) e não o questionamento do sistema político e social como prescrevia boa parte
dos estudos tradicionais sobre o tema (Gohn, 1982; Moises, 1982). Apesar disso, vale
ressaltar que a atuação dos movimentos reivindicativos traz sem dúvida importantes ganhos
acumulativos na esfera da cidadania, embora estes ganhos devam ser vistos como "efeitos
positivos não esperados" da ação dessas organizações, e não como objetivos deliberadamente
buscados (Azevedo & Prates, 1991)5.
Além das formas de associativismo acima descritas, há também um outro tipo de organização
que - na falta de melhor denominação poderíamos chamar "movimentos de expressão estrita",
cuja existência se justifica pela busca de objetivos internos ao próprio grupo, sem
necessariamente depender diretamente de políticas sociais, como é o caso dos clubes de mães,
associações da terceira idade, organizações esportivas, associações de caráter lúdico etc.
Apesar de suas diferenças estes grupos apresentam em comum um forte caráter de
introspecção e a busca de concretização de seus interesses em seu próprio seio (Costa, 1991:
31). Neste caso, a interação entre os membros é o principal objetivo do movimento. Este tipo
de associativismo privilegia o estabelecimento de vínculos de solidariedade, visto como
necessário ao estreitamento dos laços de união entre seus membros. Por conseguinte, "as
desavenças e diferenças são desestimuladas, inexistindo a possibilidade do prolongamento de
situações conflituosas que, no limite, levem a uma ruptura interna, buscando-se, ao contrário,
o consenso, que deve ser encontrado pelas vias pacíficas" (Scola, 1995: 44). De uma maneira
geral,

em principio,

estes

movimentos

podem desenvolver

seus

objetivos

sem

necessariamente depender de um relacionamento direto com o Estado. Entretanto, é possível
que associações deste tipo, em determinadas conjunturas, passem a desenvolver ações de tipo
reivindicativo.
No estudo em pauta, poder-se-ia imaginar que a “Central Metropolitana” seria um tipo de
"movimento de expressão estrita”, uma vez que em princípio todo o esforço de compra do
terreno, demarcação dos lotes e urbanização básica estaria a cargo dos moradores. Mesmo os

5

Em certas condições especiais é possível a passagem de um associativismo tipicamente reivindicatório para um
movimento social urbano como nos mostram o estudo empírico de certos casos, mas isto seria mais uma exceção
e não uma regra. Ver, por exemplo, Sader (1988)
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contatos com as agências de serviço público e com a própria Prefeitura de Ribeirão das Neves
visavam pagar pela maioria dos serviços demandados (luz, água, escritura etc).
Por outro lado, como se trata de uma entidade de âmbito metropolitano, no qual o caso em
estudo é apenas uma de suas iniciativas (ainda, que a mais importante); teoricamente poderse-ia também levantar a hipótese da Central Metropolitana tratar-se de um “movimento social
clássico”, sendo essa iniciativa de ganhos instrumentais – acesso à casa própria dessa
clientela, ou seja, uma ação tática visando difundir uma visão de mundo, baseada em valores e
comportamentos diferentes dos predominantes.
Entretanto, o desenrolar do trabalho vai mostrar que a Central Metropolitana é fruto de um
longo processo de lutas reivindicativas na área habitacional e que somente buscou no caso do
Bairro Metropolitano a solução de cooperativismo privado por total impossibilidade de
alcançar naquele momento os objetivos de seus membros através de políticas habitacionais
dos três níveis de governo. Se do ponto de vista do tipo de associativismo defendemos a
hipótese da Central Metropolitana ser uma “organização reivindicativa”, voltada para a busca
de bens materiais, qual seria sua característica no referente a interação com os diversos níveis
do poder público? Aqui seria interessante explicitar dois diferentes tipos de participação da
sociedade organizada junto ao Estado: a restrita e a ampliada.
Nas últimas duas décadas, o que se tem convencionado chamar de programas participativos
restringe-se, na maioria dos casos, ao que denominaríamos de "participação restrita ou
instrumental". Esta se caracterizaria pelo envolvimento da comunidade diretamente
beneficiada em um projeto específico ou em um programa de âmbito local, através de
fornecimento de mão-de-obra (voluntária ou sub-remunerada), e em definições de microprioridades e alocações ou administração de certos recursos e equipamentos de consumo
coletivo. Sem retirar o mérito dessas iniciativas governamentais, mas tão somente para
apontar suas limitações, bastaria lembrar sua importância residual para a clientela potencial
(populações de baixa renda), caso as agências públicas voltadas para a prestação de serviços
sociais básicos lograssem atingir medianamente os seus objetivos formais, no caso, em pauta,
serviço de infraestrutura e saneamento básico.
Outro tipo de participação é o que denominamos de "participação ampliada ou
“neocorporativa" no planejamento e na gestão de bens e serviços que, no caso brasileiro, vem
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ganhando força nos últimos anos. Esse arranjo institucional, relaciona-se à capacidade dos
grupos de interesse e movimentos sociais de influenciar, direta ou indiretamente, as macroprioridades, diretrizes e a formulação de políticas públicas. As experiências de participação
nos processos de elaboração de Leis Orgânicas, Planos Diretores e Orçamentos Municipais
parecem conter possibilidades de uma nova contratualidade, de relações inovadoras entre o
público e o privado e de uma nova sociabilidade, com a inclusão dos segmentos sociais
tradicionalmente excluídos das arenas públicas de negociação.
No referente aos diferentes tipos de participação mencionados, os movimentos reivindicativos
locais teriam mais disponibilidade de envolvimento em programas de participação restrita, já
os movimentos sociais clássicos e os movimentos reivindicativos de nível mais amplo
(federações, organizações de abrangência municipal, estadual e nacional), devido a
necessidade de estratégias mais compreensivas, seriam mais atraídos por programas de
participação ampliada. como os Conselhos setoriais, Fóruns,Conferências, entre outros
(Azevedo & Prates, 1991).
No referente ao tipo de participação a Central Metropolitana , como será discutido ao longo
do trabalho, estará sempre envolvida com os dois tipos mencionados. No caso do Bairro
Metropolitano, como é natural, predominam ações de caráter instrumental – como a parceria
com o Estado para a viabilização da Escola Pública - mas suas lideranças ao longo da
trajetória da Central Metropolitana buscarão influenciar tanto as políticas habitacionais locais,
como estadual e, mesmo, as de âmbito federal.
1.2

Produção da habitação popular: escolha ou falta de alternativa?

No Brasil, a partir dos anos 80, diversos autores (Azevedo, 1982; Ribeiro, 1996, inspirados
nos trabalhos de Topalov 1974, 1987), buscam explicar a dinâmica imobiliária a partir dos
limites da reprodução do capital neste setor. Segundo este paradigma, as dificuldades da
produção de moradia residem fundamentalmente em dois fatores: a propriedade privada do
solo urbano e as características da construção civil, que acarretariam uma baixa produtividade
em relação aos outros ramos industriais. Neste sentido, o setor imobiliário é o único que para
continuar suas atividades exige, ao término de cada obra, a disponibilidade de um novo
terreno, sendo que a reprodução sobre o mesmo espaço só é possível após um longo período
de tempo.
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No referente à estrutura da construção civil, a ferramenta manual, ainda que aperfeiçoada, e
não a máquina, continuaria sendo o instrumento fundamental de trabalho. O atraso do setor
construtivo frente aos outros setores industriais, significa que ele possui, em termos relativos,
uma baixa produtividade do trabalho, ou seja, comparativamente a outras atividades, utiliza
mais intensamente mão-de-obra. Isto levaria, entre outros efeitos, à dificuldade do
barateamento da habitação.
O encarecimento relativo do preço da habitação constituiria uma forma de elevar a
rentabilidade do setor, aproximando-a dos demais ramos industriais. Assim, segundo Azevedo
(1982A), as dificuldades de avanço tecnológico no setor seriam explicadas em função de dois
fatores fundamentais.
a) O parcelamento do solo e os usos diferenciados dificultam o acesso pleno do capital ao
espaço necessário para o planejamento a longo prazo da produção. Ainda que a propriedade
privada da terra desempenhe papel crucial na constituição deste constrangimento, não se pode
esquecer que este parcelamento é também um produto histórico da cristalização e da
superposição de várias relações de uso da terra que não são redutíveis somente ao cálculo
econômico "stricto sensu".
b) Demandas extremamente diversificadas e atomizadas por modelos arquitetônicos e
construtivos e por localização espacial da moradia. Esta diversidade é conseqüência, por um
lado, de distintos estilos de vida existentes na sociedade e, por outro, da estrutura de
distribuição de renda, além das especificidades individuais de cada terreno urbano
(comprimento, largura, declividade etc.)
Se não há garantias de condições adequadas de produção e mercado comprador em escala, há
pouco incentivo à transformação tecnológica do setor.
O custo relativamente alto da habitação e as dificuldades na esfera da produção colocam um
sério desafio na etapa de comercialização. Dentro da lógica de mercado, uma vez construída,
as residências devem ser vendidas para que se possa recuperar, com lucro, o capital aplicado
e, então, volte-se a investir. Caso esta comercialização não se realize o ciclo se rompe.
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Entretanto, esse processo não é simples como na maioria das mercadorias, em função do alto
preço da habitação. Uma vez que os salários não guardam uma relação direta com estes
valores, normalmente a maioria dos postulantes à compra da habitação necessita de vários
anos para ressarcir o preço estipulado pelo incorporador.
A produção da moradia passa a depender da existência de um financiamento especial que
solvabilize amplamente a demanda, isto é, de longo prazo e com baixa taxa de juros. Em
suma, a existência de linhas de créditos formada por capitais de empréstimo subrenumerado.
A intervenção do Estado torna-se necessária para garantir um fluxo permanente de capital
com tal característica, através de sistemas financeiros especializados.
A forma que assume a dinâmica de reprodução do capital de incorporação é a conseqüência
destes constrangimentos. Com efeito, a lógica especulativa, traduz-se na busca de estratégias
que permitam a venda pelo preço mais alto possível, como forma de elevar a rentabilidade do
investimento. A literatura aponta duas orientações dos incorporadores para alcançar este
objetivo: a produção em pequena escala de produtos que atendam à demanda diferenciada e
atomizada formada pelos segmentos de maior poder aquisitivo, através de inovações
comerciais que ofereçam material ou simbolicamente distinções socialmente reconhecidas.
Outra orientação tem como objetivo a apropriação de ganhos oriundos da transformação do
uso do solo, de rural em urbano, de residencial em comercial, de popular em elitizado, entre
outros (Topalov, 1974).
Estas estratégias implicam numa visceral imbricação entre este setor e as diversas esferas
estatais, seja para garantir as condições de financiamento especial que sustentem a
lucratividade baseada no mais alto preço da moradia, seja para viabilizar, antecipar, controlar
e direcionar as mudanças no uso do solo urbano, através de articulações e de informações
privilegiadas.
Frente a essas especificidades da produção capitalista da habitação qual tem sido, em grandes
linhas, as principais estratégias do setor público e de entidades públicas não governamentais
(sem fins lucrativos) para o barateamento da moradia popular?
A primeira e principal estratégia é a substituição do incorporador privado por uma Agência
Pública sem fins lucrativos. Que significa isso? Não haverá por parte desse órgão busca de
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lucro - cobra-se somente uma taxa de administração necessária às despesas operacionais - o
que permite uma primeira redução do preço final da habitação.
A segunda medida usual é a criação de linhas de crédito especiais para a construção de casas
populares. Em outras palavras, as obras seriam financiadas através de capital desvalorizado.
Em resumo, essas duas medidas possibilitam uma considerável diminuição no preço de
comercialização das unidades habitacionais em relação às produzidas pelo Sistema de
Promoção Imobiliária.
Apesar dessas vantagens, aqui aparece o primeiro grande desafio de toda Política de
Habitação Popular. Como conseguir recursos para essas linhas de crédito? Qual a origem
dessas verbas? Quem vai "pagar" esse capital desvalorizado? Qual o montante adequado?
As respostas a essas perguntas dependem basicamente de decisões políticas. Assim, se a
Habitação Popular for prioridade na agenda governamental haverá maior possibilidade de
verbas para o setor.
Em geral, pode-se dizer que, quando essas Agências dependem de dotações irregulares e
repassadas por terceiros, seu desempenho tende a ser menor do que quando possuem controle
sobre algum "recurso estratégico".
Uma das estratégias é utilizar sempre que possível terra de propriedade pública, próxima à
área urbana. Isso, evidentemente, vai depender da disponibilidade de terrenos e da disposição
dos diferentes órgãos públicos, que possuem propriedades urbanas, em colaborar com o
programa. Esses terrenos tanto podem ser doados, como vendidos a preço abaixo do mercado.
Por vezes, interesses pessoais de prefeitos e políticos de algumas regiões facilitam transações
desse tipo. Nessas circunstâncias as possibilidades de barateamento da habitação popular
aumentam consideravelmente.
Outra possibilidade é a compra de terreno na periferia urbana de particulares sem nenhum tipo
de beneficiamento. Depois, consegue-se que outros órgãos públicos (Prefeituras, Companhias
de Água, de Eletricidade etc.) realizem a urbanização, ou pelo menos parte dela.
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Há também a alternativa da criação de estoques de terreno por parte da Agência Pública,
incumbida dos programas de Habitação Popular, para serem usados paulatinamente, conforme
as necessidades. Essa atuação depende de inúmeros fatores, inclusive jurídicos. Essa compra
se fará de acordo com os preços de mercado? A lei permite desapropriação por interesse
social a um preço mais acessível? Os riscos de iniciativas de estocagem de terreno são
principalmente de três ordens: primeiro, a Agência Pública pode terminar por privilegiar a
atividade comercial de compra e venda de terreno - que pode até vir a ser bastante lucrativa em detrimento da construção de casas populares; segundo, se essas compras não forem bem
pensadas corre-se o perigo de incentivar a especulação imobiliária, aumentando
consideravelmente os preços de terreno na periferia das cidades. Por último, com a atual
carência de habitação popular, a existência de terra pública disponível seguramente pode ser
alvo de ocupação desordenada pelos movimentos dos “sem casas”.
A legislação tributária é um instrumento que pode ser utilizado para se alcançar o
barateamento da terra urbana. O conhecido Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
progressivo sobre terrenos vagos tem sido uma das medidas mais defendidas por diversos
reformadores urbanos, especialmente após sua regulamentação pelo chamado Estatuto da
Cidade. Entretanto, as dificuldades de implantação de uma legislação desse tipo são grandes,
em virtude de todos os trâmites contidos no Estatuto da Cidade (prazos, lei municipal
específica, Plano Diretor etc). Apesar do cunho progressista da proposta, é necessário
examinar, em cada contexto específico, quais as diversas conseqüências de uma política desse
tipo. É plausível supor que, juntamente com medidas saneadoras, possa também provocar
alguns "efeitos perversos"6.
Outra medida mais usual é a dilatação ao máximo do prazo de financiamento, normalmente
acompanhada da diminuição ou mesmo supressão da taxa de juros desses financiamentos.Viuse que, para todo o mercado imobiliário, as linhas de crédito para a construção de casas
populares se baseia em um capital desvalorizado. A estratégia consiste em "desvalorizar"
ainda mais esse capital para as classes de baixo ingresso. Assim, os setores populares
pagariam uma remuneração ainda menor a esse capital.

6

Com a implantação do IPTU progressivo a parte da renda da terra que deixará de ser apropriada pelo
proprietário beneficiará principalmente o comprador de imóvel ou será capturada, em grande parte, pelos
incorporadores?
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Em suma, do ponto de vista teórico, há diversas possibilidades de baratear o custo do terreno
destinado à construção de casas populares. Mais uma vez, as normas jurídicas existentes e as
prioridades políticas dominantes são fundamentais para determinar o comportamento da
Agência Pública.
No que diz respeito aos custos de construção, há também uma série de medidas que podem
colaborar no barateamento da construção.
O procedimento mais usual é barganhar com a construtora um lucro unitário menor que a
média do mercado, em contrapartida a um lucro total maior em virtude do volume da obra.
A produção em larga escala e com modelos padronizados permite uma redução nos custos dos
materiais, através do volume de compra, e também uma maior velocidade da obra. Mesmo
havendo uma divisão manufatureira do trabalho, nas condições de grande padronização, é
mais fácil conseguir um maior ritmo de trabalho.
Em algumas circunstâncias, em virtude do volume da obra, torna-se viável o barateamento da
construção através da fabricação própria de alguns insumos (tijolo, telha, "chicote" elétrico
etc.). Da mesma forma, por vezes, é possível a utilização de materiais não-convencionais,
com vantagens financeiras.
Ressalte-se, entretanto, que, exceto em épocas de crise, construtoras de maior porte e melhor
organizadas não trabalham em programas de habitação popular. Na sua grande maioria as
empresas que atuam no setor são de médio e pequeno porte.
As estratégias mais utilizadas, entretanto, para diminuir o peso do custo da construção no
preço final têm sido a de reduzir o tamanho da casa e a qualidade do acabamento.
Evidentemente o preço dessa "redução de custo" será uma maior deterioração das condições
habitacionais dos futuros moradores.
Dentro dos programas tradicionais de habitação popular, o construtor é o mais estável dos
agentes privados. Se ele é afastado do processo, ou o Estado constrói diretamente, cai-se nos
programas de autoconstrução. Estes programas, que comportam várias modalidades, têm sido
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vistos como alternativas para as camadas de menor renda, sem condições de participar dos
programas tradicionais
Apesar de o poder público utilizar os mecanismos citados anteriormente, o preço final da
habitação ainda é caro para a maioria da população de baixa renda dos países em
desenvolvimento como o Brasil.
Os subsídios diretos e indiretos, embutidos nas estratégias de barateamento da habitação
popular, têm permitido, aos países desenvolvidos, uma massificação considerável da
propriedade urbana entre as classes populares. Entretanto, em países como o nosso, apesar da
utilização desses subsídios, tais programas atingem apenas um pequeno percentual dos setores
de baixa renda.
O pequeno impacto dessas políticas na situação habitacional, em parte, se explicaria pela
situação de pobreza da maioria da população. Assim, sendo a habitação uma mercadoria
relativamente cara, mesmo os mecanismos de barateamento engendrados pelo poder público
não são suficientes para torná-la acessível aos setores de mais baixa renda.
O segundo motivo diz respeito ao pequeno volume de recursos aplicado no setor, em face da
demanda potencial. As linhas de créditos voltadas para habitação popular disputam recursos,
internamente, com os programas destinados a faixas de maior renda, e, externamente, com
outros investimentos considerados prioritários pelo governo.
Em função dos constrangimentos relatados anteriormente a opção habitacional para a maioria
da população pobre, formada por um considerável contingente de desempregados e de
trabalhadores eventuais, são os cortiços, favelas e bairros clandestinos, localizados
fundamentalmente na periferia das metrópoles e grandes cidades.
Como nas demais metrópoles brasileiras essa, também, é a realidade da Região da Região
Metropolitana de Belo Horizonte onde nas duas últimas décadas - além do adensamento das
favelas centrais – ocorre um forte crescimento das favelas periféricas, acarretando, entre
outros efeitos perversos, um crescimento significativamente maior da população favelada em
relação a média da cidade (GUIMARÃES, 1992, 1997).
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Nestas circunstâncias, a invasão de áreas e a autoconstrução torna-se a solução possível para
amplas camadas populares resolverem seus problemas habitacionais.
O Bairro Metropolitano é uma resposta tanto às dificuldades de acesso à habitação no
mercado formal discutida até aqui, como às fragilidades das políticas habitacionais populares,
inclusive daquelas voltadas para os setores de menor ingresso nas últimas décadas no País, da
qual trataremos brevemente na próxima seção.
1.3

A recente política de habitação popular: breves notas

No Brasil a partir de 1964 as Companhias Habitacionais e órgãos similares utilizam recursos
do Fundo de Garantia por tempo de Serviço, FGTS, repassados para o financiamento de seus
programas tradicionais. Ressalte-se que no preço final das casas consta uma pequena parcela
destinada a remunerar esse capital, de propriedade dos assalariados – e as despesas
operacionais dos órgãos financiadores (inicialmente o BNH e hoje a Caixa Econômica
Federal) e promotores (COHAB e similares)7.
Embora a retórica oficial continue a exaltar as qualidades dos chamados programas
alternativos, como forma de enfrentar os problemas habitacionais dos setores populares, os
impactos concretos destas iniciativas somente cresceram a partir do processo de
redemocratização.
O desempenho da política habitacional nas últimas três décadas mostrou-se profundamente
perverso quando os dados são desagregados, sendo que das unidades financiadas somente
cerca de 33,3% foram destinadas aos setores populares, mesmo assim, em sua maioria,
voltados para os chamados programas tradicionais (conjuntos de casas ou apartamentos, que
atingiam a população com renda média mensal acima de três salários mínimos) (Azevedo,
2000).

7

Antes de 1964, para financiar a construção de casas populares os Institutos dependiam de recursos escassos,
entre outras razões, porque esta não era para eles uma área prioritária. A Fundação da Casa Popular, sem
controlar recursos estratégicos, contava apenas com magras dotações orçamentárias. A falta de linhas de crédito
constantes e especializadas, capazes de captar recursos de maior envergadura, foi sem dúvida uma das
debilidades da política de habitação popular do populismo (Azevedo&Andrade,1982).
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Além disso, a política habitacional teve, na prática, um caráter "redistributivo às avessas",
pois teve como base um sistema financeiro abastecido de capitais sub-remunerados, oriundos
de pequenos poupadores (cadernetas de poupança) e de recursos dos assalariados (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, FGTS).
Durante a época do BNH, os programas alternativos (mutirão, autoconstrução, cooperativas
autogestionárias etc) corresponderam a 265 mil unidades habitacionais, significando apenas a
5,95% do total dos financiamentos do Banco (Azevedo, 1988:117). Vale lembrar, entretanto,
que após o fim do período militar a maioria dos programas de habitação popular nos três
níveis de governo, implementados fora do SFH, privilegiaram os programas alternativos que,
em muitos casos, apresentaram resultados satisfatórios (Azevedo,1990).
Entre os novos programas federais alternativos desenvolvidos à margem do SFH nos anos 80
merece destaque especial o Programa Nacional de Mutirões Habitacionais da Secretaria
Especial de Ação Comunitária (SEAC). Apesar de suas especificidades e dinamismo sem
precedente, este Programa vai apresentar muitos pontos em comum com os programas
alternativos que o antecederam vinculados ao SFH (PROFILUB, PROMORAR, João de
Barro etc), tanto no referente ao papel do poder público local, como no que diz respeito à
atuação da população beneficiada.
Por outro lado, a trajetória institucional da SEAC, em seus poucos anos de vida, exemplifica
bem a falta de uma política clara para o setor. Vinculado inicialmente à Secretaria de
Planejamento, passa posteriormente para a Casa Civil da Presidência da República, Ministério
da Habitação e do Bem Estar Social, Ministério da Previdência e, por fim, Ministério do
Interior.
O programa habitacional da SEAC funcionava com verba a fundo perdido do Orçamento
Geral da União (OGU), e se propunha a atingir as famílias com renda mensal inferior a três
salários mínimos, normalmente preteridas pelos programas tradicionais.
O formato institucional do programa previa o estabelecimento de um convênio entre a SEAC,
a Instituição Conveniada - que poderia ser a Prefeitura ou um Órgão do governo estadual - e a
Sociedade Comunitária Habitacional, formada pelos participantes de cada projeto.
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Do ponto de vista formal, pode-se dizer que no curto espaço de menos de dois anos o
Programa se propôs a financiar cerca de 550 000 unidades habitacionais (SEAC, 1988), sendo
que neste mesmo período as COHAB financiaram menos de 150 000 (CEF, 1988). Supõe-se
que mais de um terço das unidades financiadas não tenham sido construídas devido, entre
outros fatores, ao baixo financiamento unitário, aliado à inflação galopante e à má utilização
dos recursos.
O processo inflacionário, por si só, dificultou enormemente o cumprimento das metas físicas
programadas, em virtude do aumento exorbitante dos preços dos materiais de construção e
serviços. Por outro lado, a dependência exclusiva de verbas orçamentárias, aliada à situação
de crise econômica e fiscal, levava ao temor de que não se conseguiria manter o programa
com o mesmo dinamismo dos últimos dois anos. Haveria ainda o desafio da busca de um
maior controle das metas quantitativas do programa, sem tornar a estrutura do mesmo pesada
e onerosa. Ressalte-se também que a inexistência de uma política clara de prioridades para
alocação de recursos tornou o programa uma presa fácil do clientelismo e de toda sorte de
tráfico de influência.
Por outro lado, as iniciativas nessa área podem ser entendidas como efeitos positivos
decorrentes do processo de redemocratização. Em primeiro lugar uma maior pressão dos
setores populares cobrando do poder público maiores investimentos de infra-estrutura,
equipamentos comunitários e outras de melhorias habitacionais, tendo em vista o efeito
demonstração. Numa conjuntura democrática, em que o voto possui o mesmo peso,
independente da classe social do votante, este é um cacife não desprezível8.
O enfrentamento da questão do financiamento da política de habitação no Brasil esbarrou
sempre em diversos tipos de constrangimentos. Para começar, como se viu anteriormente, a
produção da habitação possui características que a diferenciam em muito de outras
mercadorias, o que dificulta sua produção em larga escala pelos mecanismos normais de
mercado e exige uma intervenção decisiva do Estado para viabilizar um certo dinamismo do
setor.

8 A melhoria dos indicadores sociais nas últimas duas décadas, apesar da crise fiscal e econômica, pode ser
explicada também, em grande medida, devido a fatores de ordem política.
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Nas discussões sobre as reformas do SFH, na primeira metade dos anos 90, as propostas de
descentralização estavam sempre amarradas aos possíveis novos formatos institucionais da
política federal. Apesar de suas significativas diferenças, no que diz respeito ao papel dos
diferentes níveis de governo elas apresentavam uma certa similitude. À União caberia definir
a macro política e arcar com a maior parte dos financiamentos; aos Estados federados realizar
atividade reguladora dentro de seus respectivos territórios, suplementar uma parte dos
recursos, desenvolver os programas clássicos das COHAB e eventualmente – quando por
fragilidade de setores organizados da sociedade ou do poder municipal – implementar
diretamente alguns projetos alternativos para os setores de baixa renda. Aos governos locais
era destinada uma grande responsabilidade pela implementação da política na “ponta da
linha”: seja oferecendo terrenos e/ou participando de obras de infra-estrutura, como
contrapartida de recursos repassados de outros níveis de governo, seja se responsabilizando
diretamente pela execução das obras, seja, ainda, acompanhando ou orientando os setores
organizados da sociedade (cooperativas, grupos de mutirão etc) envolvidos com os diferentes
projetos.
Como pode ser percebido essas propostas de descentralização não tinham como objetivos a
criação de sistemas autônomos a nível estadual e municipal. Entretanto, com a desarticulação
do Sistema Financeiro da Habitação a partir de 1987 tanto alguns Estados, ao se organizarem
para fazerem jus a possíveis repasses federais, quanto muitos municípios de grande porte, para
se habilitarem a repasses federais e estaduais, terminaram por criar uma estrutura institucional
que lhes permitiu a criação de sistemas híbridos capazes de um lado de se articularem com
iniciativas oriundas de um nível mais alto de governo e de outra de experimentarem, com
diferentes graus de institucionalização e de sofisticação, políticas habitacionais autônomas.
No que se referem aos governos estaduais o nó górdio dessas políticas independentes foi a
busca de uma fonte de financiamento própria, ao mesmo tempo significativa e constante de
modo assegurar um desempenho regular e consistente.
Ao longo da década de 90, a maioria dos estados optou por manter sua dependência de fontes
federais, ainda que muitos desses programas nacionais tenham ganhado no nível estadual
nomes fantasias, como estratégia de vários governos para angariar maior legitimidade política
junto às suas respectivas populações (Azevedo, 1996). Entre esses, alguns poucos estados, por
diferentes motivos, conseguiram angariar vultosos repasses do governo federal – como foi o
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caso, entre outros, da Bahia, Pernambuco e Paraná – em contrapartida a maior parte das
administrações estaduais, em virtude de questões endógenas, não logrou captar recursos
relevantes, como ocorreu, por exemplo, com o Rio Grande do Sul.
Deve ser ressaltado que, além de programas federais e estaduais, há uma tendência para esta
faixa de menor renda do surgimento de um sem número de programas de âmbito local,
abrangendo desde a construção de conjuntos, reurbanização de áreas degradadas, mutirão e
lotes urbanizados. A crise fiscal do Estado, especialmente a nível federal e estadual, e a
conseqüente diminuição de verbas para às necessidades habitacionais, aliado a um contexto
democrático que amplia a pressão popular, acarretou o um processo difuso e não planejado de
descentralização, que poderíamos chamar de uma "municipalização selvagem" da política
habitacional para os setores de menor renda ou, como preferem Adauto Cardoso e Luiz César
Ribeiro, de uma “descentralização por ausência”.
Estes programas podem apresentar diversas vertentes e envolver diferentes agências, esferas
de governo e mesmo Organizações Não Governamentais, bem como priorizar projetos
tradicionais (construção de conjuntos) ou programas alternativos clássicos: autoconstrução,
mutirão, legalização de lotes, urbanização de favelas etc.
As dificuldades de se realizar atualmente um balanço geral no Brasil sobre a ação municipal
na área habitacional decorre da amplitude dessa intervenção, da diversidade de programas, da
carência de informações e das distintas metodologias empregadas nas diversas pesquisas
realizadas, o que nem sempre possibilita a comparabilidade dessas experiências. Apesar disso,
os estudos já realizados explicitam não só diversos constrangimentos mas também
potencialidades e impactos não negligenciáveis desses programas.
No que diz respeito aos constrangimentos, para parte da literatura especializada, ainda que em
determinadas circunstâncias estas ações possam até vir a ter um impacto relevante, na maioria
dos casos, a dependência de verbas orçamentárias e a inexistência de fontes de recursos
específicos e constantes coloca estas iniciativas dependentes das prioridades conjunturais do
governo. Por não possuir o controle sobre verbas ou fundos especiais e pelo seu caráter
distributivo, estes programas tenderiam a se transformar a médio prazo em um "poço sem
fundo", onde os recursos são sempre muito inferiores às demandas. Além disso, com o passar
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do tempo, a disputa com outros programas sociais por dotações orçamentárias se tornaria
possivelmente constante e acirrada (Azevedo, 1996).
“A enorme clientela potencial destas iniciativas, aliada à escassez e não previsibilidade de
recursos, aliado, em muitos casos, a falta de critérios bem definidos de prioridades,
favoreceriam o surgimento de práticas de favoritismo e de clientelismo político. Assim,
embora a lógica de alocação destes recursos possa ser bastante variada, o fator de
legitimação política e de apoio eleitoral tende a ter grande importância na definição da
população-alvo destes programas, na maioria dos casos pontuais e/ou intermitente e
vinculados a uma determinada administração. Não é por outro motivo que nas últimas
campanhas eleitorais municipais, muitos candidatos venham usando o sonho da "casa
própria" como uma das bandeiras para lograr apoio popular” (Azevedo, 2000).
Por outro lado, no referente às potencialidades desses programas municipais, desenvolvidos
especialmente nos anos 90, estudos recentes têm demonstrado as grandes possibilidades de
inovação institucional e de adaptabilidade às idiossincrasias locais. Em outras palavras, essas
iniciativas têm funcionado como um grande “laboratório” que permite a socialização de
inúmeras experiências bem sucedidas, muitas das quais foram, inclusive, premiadas
internacionalmente.
Por outro lado, para a maior parte da população pobre seriam reservados os programas a
fundo perdido, ou amplamente subsidiados, através da cooperação das diversas esferas de
governo, e que teriam na autoconstrução sua sustentação básica. Aqui tanto podem ocorrer
programas capitaneados pelo governo federal através de recursos oriundos do Orçamento
Geral da União (OGU) - do tipo Morar Melhor / Habitar Brasil - com contrapartidas de
governos estaduais e locais, articulados com setores organizados da população de menor
renda (movimentos por moradias, associações de favelas, cooperativas etc), como também
programas financiados diretamente com recursos próprios dos governos estaduais e /ou
municipais.
Como os três níveis de governo atuam concomitantemente nesta área, sendo que em nível do
município as regras e tipos de políticas são profundamente diferenciadas, torna-se necessário
definir claramente as diferentes clientelas a serem atendidas. Normalmente a questão da
moradia dos setores com renda média familiar mensal inferior a dois salários mínimos se
aproxima muito mais de uma política social do que habitacional "stricto sensu".
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A política de habitação oscila entre uma aplicação de recursos considerada mais racional e a
busca de maior eqüidade em relação aos setores de menor renda. Quando se subsidia
exageradamente, dilapidando demais o capital, a maioria da população passa a ter acesso,
teoricamente, ao programa. Porém, como os investimentos tendem a diminuir, poucos são
efetivamente beneficiados, ou melhor, premiados com a casa própria.
Em contraposição, se a opção é pelo retorno do preço final subsidiado, os investimentos
tendem a crescer mas de maneira insuficiente para atender toda a demanda. Por outro lado, o
"preço a ser pago" pela maior eficiência financeira é a exclusão, desses programas
tradicionais, de grande parte da população de baixa renda.
Nos anos 80, tanto Belo Horizonte, durante o governo Ferrara, como outros municípios da
Região Metropolitana - seja através das respectivas Prefeituras ou do governo do Estado –
foram agraciados pelo citado programa SEAC. Na maioria dos Estados o escritório local da
SEAC realizava diretamente convênios com as Prefeituras. Em alguns Estados, como em
Minas Gerais, as atividades da SEAC envolveram também um órgão estadual que coordenava
e promovia o programa, normalmente com um nome de identificação estadual. No caso da
Administração Newton Cardoso o nome fantasiado SEAC foi “Pró-Habitação”.
Na Região Metropolitana nesse período foram construídas cerca de 10000 unidades
habitacionais, bairros inteiros teriam sido construídos na época como o Felicidade, o Conjunto
Paulo VI, o Bairro Filadélfia,o Capitão Eduardo e uma grande parte do Jatobá.Em todo esse
processo a Associação dos Moradores de Aluguel da Grande Belo Horizonte (AMABEL) na
época vinculada a Cúria e sob a direção do carismático Pe Piggi – teve atuação destacada
realizando articulações nos três níveis de governo que permitiram carrear recursos para a
Região.9
Ressalte-se que o Pe Piggi, fala com profunda nostalgia dessa época e enumera as pessoas que
colaboraram para o sucesso dessas articulações: o, então, deputado federal Manoel Costa; o
Ministro Aníbal Teixeira, mentor do SEAC; Eduardo Antunes, Secretário Municipal de Belo
Horizonte do governo Sérgio Ferrara; e o próprio Governador do Estado Newton Cardoso.

9

Entrevista com o Padre Piggi realizada pela autora em 30/08/2001.
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Segundo o Padre Piggi, os governos estaduais que se seguiram bem como os Prefeitos de Belo
Horizonte (esses últimos ligados ao PT) tiveram sempre uma visão extremamente elitista e
restritiva de política habitacional, pois priorizavam conjuntos no máximo de 300 casas,
situados dentro da malha urbana e nos lugares onde houvesse serviços públicos disponíveis.
Assim, frente às discordâncias com essas políticas alternativas na década de 90, como se verá
ao longo do estudo de caso, a direção da Central Metropolitana de forma ousada optou pela
compra e urbanização de terreno onde o processo de construção definido como central seria a
autoconstrução individual.
1.4

A autoconstrução espontânea como estratégia para a casa própria.

A Central Metropolitana critica programas como mutirão institucionalizado ou cooperativas
habitacionais por considerá-los extremamente ineficientes quando comparados com a
autoconstrução espontânea. O argumento é que os primeiros somente são viáveis nos fins de
semana, quando os trabalhadores têm folga, em contraposição à autoconstrução individual que
pode se dar em qualquer momento de disponibilidade da família, inclusive durante parte da
noite. Como prova dessa superioridade Padre Piggi cita que no período da Administração da
Erundida com recursos muito maiores se construiu quase a mesma coisa que a autoconstrução
da RMBH.10
Vale registrar que na bibliografia sobre a autoconstrução, há uma corrente que, em meados do
século passado, defendia o referido processo com argumentos similares aos utilizados pelos
lideres da Central Metropolitana, envolvidos com a construção do “Bairro Metropolitano”.
Uma corrente de pensamento - marcada pela divulgação da experiência profissional de Turner
no Perú e de outros autores em diferentes países nos anos 60 (Turner & Fichter, 1972) considera a autoconstrução não apenas como solução para o enfrentamento da questão
habitacional, como também com qualidades adicionais capazes de elevar o nível de vida das
populações de baixa renda. As obras destes autores contribuíram para difundir e cristalizar
diversos pontos de vistas, que mantêm até hoje forte influência sobre certos setores da
intelectualidade latino-americana envolvidos com a questão urbana e habitacional.
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O primeiro destes pressupostos diz respeito ao potencial de criatividade popular a ser
aproveitado e copiado das experiências de autocontrução espontânea. Parece difícil negar a
engenhosidade de muitas das soluções populares apresentadas pela literatura (Turner, 1972:
134), aliás esse é um tema recorrente em quase todas as entrevistas realizadas com os
moradores do “Bairro Metropolitano”. Entretanto a crença em uma suposta "liberdade para
construir" por parte das classes de baixa renda, bem como a supervalorização do
conhecimento e criatividades populares são questionadas por autores de vários países e
diferentes matizes ideológicos (Maricato, 1979: 73; Pradilla, 1983: 96). De fato, para os
críticos da autoconstrução espontânea, tanto nas favelas como nos bairros populares a
construção da habitação se apresenta como um verdadeiro drama. A precariedade dos recursos
financeiros, aliada à necessidade da moradia, coloca de imediato a questão de construir, no
primeiro momento, o mínimo indispensável -com o menor gasto possível - em um curto
espaço de tempo. A falta de recursos financeiros, segundo essa interpretação, levaria a que se
aproveitassem materiais usados ou se adquirissem os de pior qualidade.
Aliada à questão do material, a autoconstrução, realizada normalmente à noite e nos fins de
semana (com ajuda da família e eventualmente de amigos) por pessoas normalmente cansadas
e nem sempre com a qualificação necessária, dá bem a idéia do tipo de habitação que
inicialmente a maioria das famílias constrói. Em suma, seriam residências acanhadas, de
péssima qualidade, de construção deficiente e com acabamento precário.
Do mesmo modo, a compra em pequena quantidade de material normalmente encareceria
muito o custo da construção. Depois, lembram esses críticos que nos pequenos depósitos de
periferia, via de regra, os materiais são mais caros. Praticamente não existem linhas especiais
de financiamento, e quando se vende à prazo os comerciantes cobram juros exorbitantes como
forma de se precaver contra uma possível inadimplência.
Outra idéia relativamente difundida se refere à tendência desse processo construtivo em selar
amizades, criar laços de lealdade e incentivar a organização comunitária. Também foi
possível detectar nas entrevistas realizadas com os moradores a confirmação dessa percepção,

10

A diferença segundo o Padre Piggi era que a experiência de São Paulo encontrava espaço na mídia, inclusive
em Belo Horizonte, para ser difundida e exaltada, enquanto as iniciativas da AMABEL sequer eram levadas em
conta.
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especialmente quando se trata dos fundadores do bairro na fase de abertura de ruas e
demarcação dos lotes.
Os críticos da autoconstrução espontânea provavelmente diriam que embora isto possa ocorrer
em determinadas circunstâncias, seria enganosa uma generalização deste fenômeno.
Espera-se que o estudo de caso proposto – sem pretensão de responder doutrinariamente as
questões levantadas – possa pelo menos mostrar especificidades locais que - mesmo não
podendo ser generalizadas – são extremamente relevantes.
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2.

A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE: TENDÊNCIAS
DEMOGRÁFICAS E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL

O crescimento das cidades integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)
reflete vários processos econômicos e sociais, entre estes a polarização desencadeada pelas
cidades de Belo Horizonte, Contagem e Betim, pela ordem histórica de inserção de cada uma
no processo de metropolização.
Nesse capítulo será realizada a análise do processo de estruturação da Região Metropolitana
de Belo Horizonte tomando-se como base, especialmente, as informações relativas a evolução
do crescimento populacional num período que tem início nos anos 401 e vem até o ano 2000,
considerando-se o processo de metropolização.
2.1 Os anos que antecedem a metropolização: o crescimento periférico
Além dos dados dos Censos Demográficos do IBGE, para a realização do estudo da dinâmica
da estruturação do espaço da RMBH, foram tomadas como referência as análises apresentadas
no documento intitulado A Estrutura Urbana da RMBH, onde é analisado o processo histórico
de formação da Região” (Plambel, 1986).
O primeiro momento identificado nesse estudo corresponde ao período, de 1897 a 1920,
demarcado pela escolha do local para onde seria transferida a capital do estado – até então
instalada em Ouro Preto – pela sua construção e pela sua ocupação através de um processo
semidirigido pelo poder público, onde a segregação social do espaço já era percebida.
A orientação dos engenheiros que haviam planejado a nova capital era de que a ocupação
territorial se fizesse no sentido Norte-Sul, demarcando-se o espaço para os funcionários
públicos e subestimando o espaço para moradia do operariado da construção civil. Entretanto,
desde os seus primeiros anos, Belo Horizonte cresceu da periferia para o centro no sentido
Leste-Oeste, “em 1912, Belo Horizonte contava com 38.000 habitantes, setenta por cento dos
quais estavam assentados fora dos limites da zona urbana”2.

1
2

Considerando-se os municípios que vierem se integrar à RMBH.
Plambel, 1986 p. 35.
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Outro fato marcante nesse primeiro período é a eclosão da Primeira Guerra Mundial quando a
construção da cidade entra em colapso, ocorrendo paralisação das obras, alto índice de
desemprego e desaceleração do crescimento da população.
O segundo momento identificado abrange os anos imediatos à guerra – 1920 a 1937 – quando
Belo Horizonte se consolida como pólo econômico, cultural e de saúde do estado de Minas
Gerais, devido principalmente à implantação de siderurgias nos municípios de Sabará, Rio
Acima e Caeté, a ampliação da rede de ensino e da rede hospitalar e a expansão da rede viária
e ferroviária. Nesse período, a população total de Belo Horizonte que era de 55. 562
habitantes em 1920, passa para 116.981 em 1930, para atingir em 1940, um total de 179.228
pessoas.
TABELA 2.1 POPULAÇÃO E TAXAS DE CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO DE
BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 1920 A 1940
ANO

POPULAÇÃO TOTAL

TAXA DE CRESCIMENTO

1920
55 563
1930
116.991
7,7
1940
179.228
4,4
Fonte: Recenseamento Geral do Brasil. Censo Demográfico IBGE, 1940.
O terceiro período, de 1937 a 1950, leva a marca de uma preocupação com a modernização da
cidade e com o projeto estadual de industrialização. É implantado o complexo de lazer da
Pampulha, na região norte de Belo Horizonte e a Cidade Industrial Juventino Dias, no distrito
de Contagem, então pertencente ao município de Betim, “o que, além de outras, ofereceria a
vantagem de manter preservada a paisagem urbana de Belo Horizonte3”.
A abertura da Avenida Antonio Carlos e o prolongamento da Avenida Amazonas executados
nesse período consolidam o esboço da futura aglomeração metropolitana. (Figura 1).

3

Idem, p.58-61.
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MAPA 2.1

Fonte: PLAMBEL. Estrutura Urbana, 1986.
Apesar do desenvolvimento industrial não se efetivar nesse período, o crescimento físico
espacial de Belo Horizonte, ocorre em todas as direções, mas principalmente no eixo Norte,
Centro, Oeste, nas direções da Pampulha e Cidade Industrial.
Pode-se afirmar que assiste-se na década de 40 a preparação de Belo Horizonte para se
expandir pelo território dos municípios vizinhos. Esse processo tem início pela sua expansão
sobre o território de Contagem, onde se situa o Distrito Industrial que neste período havia sido
apenas implantado. Em Belo Horizonte, ocorrem mudanças significativas na ocupação do
espaço, seja através de doações, cessões e desapropriações de grandes áreas, visando reforçar
aspectos culturais e implantar pontos turísticos, seja através de criação de bairros populares
como é o caso do IAPI (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários) e do atual
bairro Salgado Filho, construídos para minorar os problemas de moradia que se agudizavam
na Capital.
O crescimento populacional de Belo Horizonte na década de 40 foi de 12,3% ao ano, quase
que triplicando o volume da população residente na cidade na década anterior. (Tab. 2)
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TABELA 2.2 POPULAÇÃO E TAXAS DE CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO DE
BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 1940 A 1950
ANO

POPULAÇÃO TOTAL

1940
1950

TAXAS DE CRESCIMENTO

179.228
569.301

12,3

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil. Censo Demográfico IBGE, 1940.
Buscando evidenciar a distinção entre a evolução de Belo Horizonte até então e
dos demais municípios que viriam a compor a Região Metropolitana, são analisadas a seguir
informações relativas a distribuição dos domicílios por tipo de construção e situação no
espaço.
Em 1940, a Região Metropolitana era marcadamente rural: 45,5% da
população se encontrava nessa categoria, seguindo-se a situação suburbana com 31,5% e a
urbana com 26,0%. Entretanto em Belo Horizonte neste período a maior participação no total
de domicílios situa-se na área suburbana, com quase 60% dos domicílios, já sinalizando o
processo de periferização da Capital. Os 40% restantes estavam divididos igualmente entre os
domicílios urbanos e rurais, sendo que 21% dos domicílios da área urbana situavam-se no
interior da Avenida do Contorno e os outros 21% na área rural de Belo Horizonte, que ainda
existia neste período.(Tabela 3).
TABELA 2.3

DOMICÍLIOS NA RMBH E EM BELO HORIZONTE, SEGUNDO

SITUAÇÃO – 1940
SITUAÇÃO
DO
DOMICÍLIO

RMBH
Número de
Domicílios

BELO HORIZONTE

Participação
%

Número de
Domicílios

Participação
%

Urbana
Suburbana
Rural

20 512
24 783
33 448

26,0
31,5
42,5

7 523
20 642
7 514

21.0
57,9
21,1

Total

78 743

100

35 679

100

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil. Censo Demográfico IBGE, 1940.
Analisados sob outro enfoque, qual seja, quanto à participação dos domicílios de Belo
Horizonte em relação ao total de domicílios da RMBH, os dados mostram que a Capital
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abrigava em 1940, 45,3% dos domicílios regionais, percentual esse que variava de 36,6%,
83,3% e 22,5% respectivamente nas situações urbana, suburbana e rural.
Destaca-se, mais uma vez, que a participação dos domicílios na situação suburbana em Belo
Horizonte é especialmente elevada, atingindo os referidos 83,2%, restando apenas para os
demais municípios a taxa de 16,8% dos domicílios nessa situação na RMBH. Neste período
Contagem, Ibirité e Ribeirão das Neves eram distritos de Betim e contavam com um total de
1.769 domicílios urbanos, conforme o Recenseamento Geral do Brasil realizado em 1940 pelo
IBGE, representando 3,7% do total de domicílios da RMBH. Serão exatamente esses
municípios, como se verá mais adiante, que terão um significado especial no crescimento
populacional da RMBH.
Com relação à área urbana, a participação de Belo Horizonte já é bastante significativa
perante os demais municípios, representando 36,6% dos domicílios em relação ao total da
RMBH, demonstrando que os domicílios urbanos já se faziam notar em 1940. Nos domicílios
rurais a maior concentração encontra-se nos “demais municípios” da RMBH, com 77,2%
contra 22,5% em Belo Horizonte. (Tab. 4)
Dessa forma, evidencia-se uma vez mais que o processo de periferização - que posteriormente
se fará acompanhar pelo processo mais amplo de metropolização – já estava presente na
RMBH desde os anos 40. (Tabela 4, Gráfico 1).
TABELA 2.4 DOMICÍLIOS DE BELO HORIZONTE EM RELAÇÃO AO TOTAL
DOS DOMICÍLIOS DA RMBH, SEGUNDO SITUAÇÃO - 1940
Situação

Participação dos domicílios de
Belo Horizonte em
relação a RMBH (%)

Participação dos
domicílios da RMBH
(%) (1)

Total de domicílios
na RMBH
(%)

Urbana
Suburbana

36,6
83,2

63,4
16.8

100
100

Rural

22,5

77,5

100

Total

45,3

54,7

100

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil. Censo Demográfico IBGE, 1940.
Dados trabalhados pela autora.
(1) exceto BH
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GRÁFICO 2.1 PARTICIPAÇÃO DE BELO HORIZONTE E DOS
DEMAIS MUNICÍPIOS, SEGUNDO A SITUAÇÃO NO TOTAL DA
RMBH EM 1940

80

Participaçào percentual (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
Urbana

Suburbana

Rural

Situação

Participação de Belo Horizonte segundo a situação na RMBH

Participação dos demais municípios segundo a situação no total da RMBH

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil. Censo Demográfico IBGE, 1940.
Quanto ao tipo das construções, tanto em Belo Horizonte quanto na RMBH, destaca-se a
predominância de domicílios de alvenaria nas situações urbana e suburbana. Entretanto os
percentuais de domicílios de madeira, nessas mesmas áreas, mostram-se bastante
significativos. Os domicílios de madeira se fazem notar principalmente na área suburbana de
Belo Horizonte com 78,7% e na área urbana com 11,5%, em relação ao total de domicílios
existentes na RMBH, apontando para uma significa presença de domicílios rústicos. A
presença desses se torna mais evidente quando se observa a categoria residual “outros”, que
inclui as construções não acabadas e as habitações improvisadas, onde o percentual é de
65,6% na área suburbana e 24,6% na área urbana em relação ao total de domicílios da RMBH,
como se vê na tabela abaixo.
Tendo em vista a dinâmica da expansão territorial da capital vista até aqui passo a examinar o
crescimento demográfico e habitacional da RMBH a partir dos anos 50, oportunidade em que
serão evidenciados os demais momentos que marcam o processo de estruturação de RMBH.
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TABELA 2.5 PARTICIPAÇÃO DOS DOMICÍLIOS DE ALVENARIA, MADEIRA E
OUTROS EM BELO HORIZONTE E NOS DEMAIS MUNICÍPIOS DA RMBH, EM
RELAÇÃO AO TOTAL DE DOMICÍLIOS NAS ÁREAS URBANA, SUBURBANA E
RURAL EM 1940
Alvenaria
Situação

BH

Urbana
Suburbana
Rural
Total

Madeira

demais
municípios

46,1
85,5
26
57,8

BH

53,9
14,5
74
42,2

11,5
78,7
22,8
33,8

Outros

demais
municípios
88,5
21,3
77,2
62,2

BH

demais
municípios

24,6
65,6
3,9
17,7

75,4
34,4
96,1
82,3

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil. Censo Demográfico IBGE, 1940.
2.2 O crescimento demográfico e o processo de metropolização
A população total da Região Metropolitana de Belo Horizonte no ano 2000 é quase oito vezes
maior do que a existente em 1950, enquanto essa relação atinge quase 10 no caso da
população urbana.
Entretanto a taxa de crescimento populacional vem decrescendo na RMBH, como fica
evidente através da tabela a seguir.
TABELA 2.6

POPULAÇÃO TOTAL E URBANA RESIDENTE E TAXAS DE

CRESCIMENTO NA RMBH – 1950/2000
POPULAÇÃO TOTAL

POPULAÇÃO URBANA

ANO

População
Residente

Taxas de
crescimento
a/a (%)

População
Residente

Taxas de
crescimento
a/a (%)

1950
1960
1970
1980
1991
2000

569 301
989 502
1 719 615
2 676 328
3 515 542
4 327 866

5,68
5,68
4,52
3,77
2,13

430 458
818 507
1 544 390
2 532 028
3 308 070
4 235 912

6,64
6,55
5,07
2,71
2,50

Fonte: Censos Demográficos. IBGE, 1950, 1960, 1970, 1980, 1980 e 2000.
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A tabela 6 demonstra comparativamente a evolução populacional e taxa de crescimento
ocorrido nos últimos 50 anos, com relação à população total e urbana na Região
Metropolitana.
O trabalho Estrutura Urbana elaborado pelo PLAMBEL identifica como quarto período do
processo de estruturação da RMBH os anos compreendidos entre 1950 e 1967, quando surge a
“metrópole industrial subdesenvolvida”4. É um período marcado pelo efetivo processo de
industrialização da Cidade Industrial Juventino Dias, no então município de Contagem já
desmembrado do município de Betim. Também marca esse momento a intensificação do
processo de urbanização que atinge não só Belo Horizonte - cuja população urbana cresceu
duas vezes mais que na década anterior - mas todo o País. A cidade cresce desordenadamente,
dando início nos finais de 1950 ao processo de metropolização.
A economia metropolitana havia sido beneficiada na década de 50 pela sua inserção na linha
de frente da economia brasileira que vivia um dos períodos áureos do modelo de substituição
de importações e dessa forma dinamizando os ramos ligados à siderurgia que,
tradicionalmente, sempre foi o lado forte das economias mineira e da RMBH.
A seguir são analisados os dados relativos a população urbana da RMBH e suas taxas de
crescimento, no período de 1950 a 2000, contemplando-se os seguintes municípios: Belo
Horizonte, Ribeirão das Neves, Betim, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Nova Lima, Sabará,
Santa Luzia, Vespasiano, considerando-se o significado dos mesmos no que tange o
crescimento demográfico e o processo de periferização. No capítulo seguinte será dado
destaque especial para o município de Ribeirão das Neves, escolhido para o estudo de caso
que é objeto dessa dissertação. Ou seja, serão aqui contemplados apenas os municípios que
integram o chamado Aglomerado Metropolitano e, nesse sentido, são diretamente afetados
pela expansão das áreas periféricas de Belo Horizonte.5

4
5

PLAMBEL, 1986 p.35.
As tabelas com os dados referentes aos 33 municípios da RMBH encontram-se em anexo.
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MAPA 2.2

RMBH - 2002
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A Cidade Industrial, agora em franca atividade, aliada as concentrações terciárias e
assentamentos residenciais que surgiram ao seu redor, constituiu a primeira frente de
conurbação na RMBH. É formada uma mancha de ocupação contínua que, extravasando os
limites do município de Belo Horizonte, avançou sobre o município de Contagem que teve
uma taxa de crescimento populacional urbano de 28,86% ao ano, significando uma taxa quase
três vezes maior que a média metropolitana, que foi de 6,64%. A população de Contagem que
era de 1998 pessoas, em 1950 aumentou 12 vezes em 1960, perfazendo um total de 25.215
habitantes. Pode-se afirmar, portanto, que o comportamento da economia metropolitana teve
impacto direto no crescimento da população urbana. (Tabela 2.7)
TABELA 2.7

POPULAÇÃO URBANA

NOS MUNICÍPIOS DO AGLOMERADO

METROPOLITANO– 1950-2000
MUNICÍPIOS

1950

1960

1970

1980

1991

2000

340.853

663.215

1.228.342

1.775.082

2.013.257

2.232.747

Betim

3.688

8.963

17.536

76.081

162.143

298.116

Contagem

1.998

25.215

108.028

278.081

419.975

533.119

Esmeraldas

2.967

3.874

4.098

5.311

7.044

38.179

Ibirité

1.221

1.899

2.464

23.485

77.841

132.262

17.415

21.135

27.377

35.050

44.038

62.951

2.624

4.189

5.547

61.670

119.925

245.143

11.596

13.721

29.073

58.145

74.757

112.630

3.923

7.530

19.410

51.813

130.186

184.026

291

462

1.353

3.944

8.965

14.758

1.944

3.094

5,281

15.415

29.213

75.220

Belo Horizonte

Nova Lima
Rib. das Neves
Sabará
Santa Luzia
Sarzedo
Vespasiano

Fonte: Censos Demográficos. IBGE, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000
Também sob a influência da industrialização, Betim teve significativo crescimento
populacional urbano nesse período, com uma expressiva taxa de 9,29% ao a/a. Seguem-se
Belo Horizonte com 6,88% e Santa Luzia 6,74%. Cinco municípios da RMBH tiveram taxa
de crescimento demográfico de quase 5%, destacando-se entre eles Ribeirão das Neves com
4,79%, já pela influência da abertura dos primeiros loteamentos no município (Tabela 2.8).
Já a década de 60 foi marcada por crise econômica com altos índices de inflação, dívida
externa elevada, além de ter inaugurado uma fase de autoritarismo. Observa-se, ainda, nesse
período crise urbana em várias regiões do País, entre as quais se inclui a RMBH.
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Ainda assim, a economia da Região, bem como o seu crescimento populacional, continuam a
se beneficiar da participação na linha de frente do crescimento nacional, em que pese o
período de efervescência política pelo qual passou o País.
Destaca-se nessa década o crescimento urbano das populações de alguns municípios
metropolitanos cujos índices anuais superaram em muito a média regional que atingiu 6,54%:
Contagem 15,7%, seguindo-se a região de Sarzedo6 com 11,3%, onde o crescimento
populacional foi influenciado também pelo processo de industrialização. Destacam-se
também os municípios de Santa Luzia, Sabará e Betim que, nesse período, tiveram médias de
crescimento superiores à média metropolitana. Os municípios de Ibirité, Nova Lima e
Ribeirão das Neves, tiveram taxas de crescimento demográfico próximas a 3%.
Por sua vez, na década de 70, a economia metropolitana foi influenciada pelo
desenvolvimento do setor industrial que se diversificou e se integrou à expansão de outros
gêneros industriais, permitindo que fossem mantidos elevados índices de crescimento
econômico com reflexos no comportamento da população da região metropolitana.
O chamado aglomerado metropolitano se expandiu principalmente em duas direções: oeste e
norte. Enquanto a primeira frente foi impulsionada pela ocupação industrial de Contagem e
Betim, a segunda teve como fator inicial de expansão a dinamização do complexo turístico da
Lagoa da Pampulha. Essa última região ganha contornos metropolitanos a partir da década de
70, em função da ocupação mais intensa da região de Venda Nova e das áreas contíguas de
Ribeirão das Neves, Vespasiano e Santa Luzia, através de assentamentos das parcelas mais
pobres da população.
Ao longo da década de 70 a população da RMBH cresceu com taxa de 5,07% a/a, tendo Belo
Horizonte crescido uma taxa de 3,75% (Tabela 2.8).
Dando continuidade à lógica de crescimento explosivo da população urbana, os três
municípios ao norte de Belo Horizonte, Vespasiano (11,31%), Santa Luzia (10,32%) e
Ribeirão das Neves (27,23%), são os que apresentam taxas de crescimentos mais elevadas na
Região Metropolitana Belo Horizonte (Tabela 2.8).

6

Nessa época, Sarzedo era distrito do município de Ibirité, do qual foi emancipado em 1995.
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A alta taxa de crescimento de Vespasiano se deve principalmente à ocupação do Conjunto
Morro Alto por famílias faveladas atingidas por enchentes em Belo Horizonte e também de
áreas contíguas a este Conjunto a favela Nova Pampulha, por exemplo. Acrescente-se ainda o
Conjunto Caieira o aumento da densidade na Vila Esportiva. O aumento populacional de
Santa Luzia se deve principalmente à implantação dos conjuntos habitacionais Cristina e
Palmital e ao incremento da ocupação de outras áreas, especialmente na região de São
Benedito.
Na década de 80, chamada de década perdida, apesar de continuar a ser observado o
crescimento da população, a economia metropolitana se ressente da crise enfrentada pela
economia brasileira que foi caracterizada por momentos de dinamismo intercalados por fases
de depressão e planos de combate à inflação.
A RMBH cresceu na década de 1980 a 1990, 2,71% ao ano, apresentando, no entanto,
diferenciações internas marcantes e um incremento populacional mais acentuado nos
municípios imediatamente contíguos à Belo Horizonte.
Merece especial atenção nessa década o processo de elitização do município de Belo
Horizonte, que com taxa anual de crescimento de 1,15%, torna-se inviável como local de
moradia para a população de baixa renda.
De fato, os resultados oficiais mostravam que a população de Belo Horizonte havia crescido a
uma taxa inferior à da Região Metropolitana (2,71%), enquanto que os demais municípios
exceto Nova Lima e Sabará acusaram, um crescimento superior, indicando que expressivo
contingente da população moradora deixara a Capital, dirigindo-se para cidades vizinhas7
(Tabela 2.8).
O acirramento da crise econômica e a conseqüente queda do poder aquisitivo dos segmentos
sociais médios, aliados à derrocada do Sistema Financeiro da Habitação irão repercutir, de
imediato, na acentuada redução e na elitização da produção empresarial de moradias. Estes
segmentos passaram a buscar alternativas fora das áreas centrais das metrópoles, ocupando
espaços até então caracterizados como populares, enquanto que a população mais pobre,
“expulsa”, se desloca para os outros municípios da Região. Embora sem a intensidade
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anteriormente observada, o mercado imobiliário oferecia, em vários municípios lotes a baixo
custo, praticamente sem infraestrutura e serviços urbanos.

Este processo contribui para

explicar a diferença nas taxas de crescimento demográfico observadas na década de 80 em
Belo Horizonte e no restante da RMBH8.
Ribeirão das Neves, que havia apresentado crescimento recorde nacional na década de 70,
apresentou no período 80/90 crescimento ainda bastante significativo - 6,23% ao ano mantendo uma ocupação por população de baixa renda, notadamente em Justinópolis e na
região do Bairro Veneza ao longo da BR-0409. Seguem-se, Vespasiano com 5,98% e
Contagem com taxa de crescimento de 3,82% nessa década.
Os municípios situados no vetor Oeste, próximos à região do Barreiro também tiveram
crescimento superior à média metropolitana, sendo que Ibirité foi o município que mais se
destacou na década, com a taxa de crescimento urbano de 11,51% a/a, principalmente pela
ocupação dos bairros Durval de Barros, Marilândia e Vale do Jatobá. Seguiram-se Santa
Luzia com 8,74%, Sarzedo com 7,75%, Betim com 7,12%, Ribeirão das Neves e Vespasiano
com quase 6% e Contagem com uma taxa de crescimento populacional de 3,82% a.a.
Na década de 90, apesar do sucesso de combate à inflação através do Plano Real, a economia
brasileira não conseguiu reeditar o rápido crescimento conhecido nos anos 60 e 70, em que
pesem alguns indícios de uma retomada mais consistente e segura para o início do novo
milênio.
A economia metropolitana continua a apresentar crescimento moderado, impulsionada pela
continuidade de seu processo de integração ao mercado nacional e internacional e,
principalmente, se beneficiando do processo de desconcentração da indústria paulista e da
mineirização dos fornecedores da indústria automobilística da RMBH10.
Esse comportamento influencia o crescimento da população metropolitana. O Censo
demográfico do IBGE realizado em 2000 mostra que a RMBH continua crescendo, mas a

7

Souza e M. Guia, 1995.
Mendonça, 2002.
9
Pesquisa Origem e Destino, 1991.
10
Costa, Dinamar Martins. Tendências Econômicas e Demográficas na RMBH, 1998.
8
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taxas cada vez menores: a taxa regional cai de 2,71 para 2,5% a/a e a da Capital de 1,27%
para 1,04%, comparativamente ao período 80 a 91.
No vetor sul encontra-se Nova Lima com taxa 4,05%, superior à média metropolitana,
enquanto que há mostras da continuidade de crescimento ao norte. Permanece o desafio de
Ribeirão das Neves com uma taxa de crescimento demográfico de 8,27%, o triplo da média
regional.
No vetor oeste, a taxa de crescimento populacional de Contagem cai de 3,82% em 1990 para
2,69 em 2000. Entretanto, ocorreu uma explosão demográfica em Esmeraldas que cresce
20,60%. Vespasiano ficou em segundo lugar com taxa de crescimento de 11,08% na
população urbana.
Um balanço geral desse período de 50 anos mostra que a população do município de Belo
Horizonte cresceu seis vezes e meia ao longo de meio século. A população de Belo Horizonte
que era 340.853 habitantes na área urbana em 1950 passou a ser de 2.232.747 no ano 2000,
entretanto a taxa de crescimento populacional a/a foi decrescente.
Em 1950 a população de todo o município de Contagem caberia 170 vezes na de Belo
Horizonte, no ano 2000, a população de BH era apenas 4,1 vezes maior do que a desse
vizinho. A população urbana de Ribeirão das Neves era 129 vezes menor do que de Belo
Horizonte, em 1950; já em 2000 ela é nove vezes menor.
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TABELA 2.8

TAXAS DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA

NOS

MUNICÍPIOS DO AGLOMERADO METROPOLITANO– 1950-2000
MUNICÍPIOS

1950/60

1960/70

1970/80

1980/91

1991/2000

Belo Horizonte

6,88

6,36

3,75

1,27

1,04

Betim

9,29

6,94

15,92

7,12

7,00

28,86

15,66

9,92

3,82

2,69

2,7

0,56

2,63

2,60

20,66

Ibirité

4,52

2,64

25,29

11,51

6,07

Nova Lima

1,95

2,62

2,5

2,10

4,05

Rib. das Neves

4,79

2,85

27,23

6,23

8,27

1,7

7,8

7,18

2,31

4,66

Santa Luzia

6,74

9,93

10,32

8,74

3,92

Sarzedo

4,73

11,34

11,29

7,75

5,69

Vespasiano

4,76

5,49

11,31

5,98

11,08

Total RMBH

6,64

6,55

5,07

2,71

2,5

Contagem
Esmeraldas

Sabará

Fonte: Censos Demográficos. IBGE, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000.

Em suma é importante ser ressaltado que as taxas observadas em Belo Horizonte são sempre
decrescentes, embora se mantenham muito elevadas nos anos 50 e 60 e até mesmo na década
de 70 quando BH conta com população superior a um milhão de habitantes. Entre a década de
50 e a última década, a taxa é seis vezes menor. Quanto aos demais municípios em pauta,
verifica-se que alternam-se quanto aos períodos de crescimento a taxas recorde: Contagem
nos anos 50 e 60, Ribeirão das Neves nos 70, Ibirité nos 80 e Esmeraldas nos 90.
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GRÁFICO 2.2 TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO URBANA
RESIDENTE SEGUNDO MUNICÍPIOS SELECIONADOS
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Após esse panorama geral do crescimento demográfico, considera-se relevante a análise das
informações relativas aos domicílios urbanos ocupados no período de 1950 a 2000. Como já
foi mencionado anteriormente, a população da Região Metropolitana foi multiplicada por
mais de seis nos últimos 50 anos. Esse crescimento merece agora atenção quanto ao espaço da
moradia.
Quando se analisa a relação entre as taxas de crescimento da população e domicílios na
situação urbana, percebe-se quase sempre que a taxa de crescimento dos domicílios ocupados
é maior que a taxa de crescimento da população urbana. Apenas no período 50 a 70, a taxa da
população urbana foi maior em 0,26% em relação aos domicílios urbanos. Nas demais
décadas as taxas de crescimento dos domicílios foi superior às taxas de crescimento da
população, variando com uma diferença de 1,24% a 1,29% .
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TABELA 2.9

TAXAS DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA E DOS

DOMICÍLIOS URBANOS OCUPADOS NA RMBH, NO PERÍODO DE 1950 / 2000

ANOS

Taxa de Crescimento

Taxa de Crescimento

População Urbana

Domicílios Urbanos

1950 a 1970
1970 a 1980
1980 a 1991
1991 a 2000

13,63
5,07
2,71
2,50

13,37
6,35
4,00
3,74

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 1950/2000.
GRÁFICO 2.3 TAXAS DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA E DOS
DOMICÍLIOS URBANOS OCUPADOS NA RMBH, NO PERÍODO DE 1950 / 2000
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Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 1950/2000.

Dado a inexistência de informações sobre domicílios urbanos em 1960, optou-se por analisar
inicialmente o crescimento da população e dos domicílios urbanos, considerando-se o período
de 1950 a 1970.
Nesses 20 anos, as taxas de crescimento da população foram superiores às taxas de
crescimento dos domicílios em todos os municípios selecionados: Belo Horizonte, Betim,
Contagem, Esmeraldas, Nova Lima, Sabará e Santa Luzia, os quais tiveram crescimento
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populacional de duas a três vezes maior que o crescimento dos domicílios. Excetua-se, porém
Ibirité que teve a taxa de crescimento dos domicílios (21,22%), quase três vezes maior que a
taxa de crescimento da população (7,27%).
Na década de 1970 a 1980, houve uma mudança substancial em relação ao período anterior:
as taxas de crescimentos dos domicílios foram superiores às taxas de crescimento da
população. A diferença entre as taxas observadas nos municípios, entretanto, são pouco
significativas, variando de 0,70% a 1,35%, em de Belo Horizonte, Betim Esmeraldas, Nova
Lima, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.
As mais significativas taxas de crescimentos de domicílios foram observadas em Ribeirão das
Neves e Contagem, a primeira com quase 3% e a segunda com 6,38% de diferença em relação
à taxa de crescimento da população. A exceção fica novamente com Ibirité, que teve taxa de
crescimento de população de 25,29%, e taxa de crescimento de domicílios de 21,22%
As décadas seguintes de 1980 a 1991 e de 1991 a 2000 repetem a situação anterior, onde as
taxas de crescimento dos domicílios são superiores às taxas de crescimento da população.
Porém essas taxas são pouco significativas. É importante considerar que a composição do
grupo familiar na RMBH se modificou nos últimos 501 anos, havendo uma redução gradativa
no número médio de moradores em domicílios particulares urbanos: se em 1950 o tamanho
médio da família era de 5,2 pessoas, em 2000 era de 3,7 pessoas, seguindo a tendência
nacional, conforme informações do Censo Demográfico 2000.

1

No período de 1950 a 1970, todos os municípios selecionados tiveram aumento no tamanho médio da família,
excetuando-se Ibirité e Ribeirão das Neves que, em 1950 e 1960, eram ainda pertencentes à Betim e que, em 70,
apresentavam índices de 3,5 e 6,4 pessoas respectivamente, por domicílio.
O tamanho médio das famílias em cada um desses municípios foi igualmente decrescente no período de 70 a
2000. Belo Horizonte é o município que apresenta os menores índices de tamanho médio da família, chegandose ao ano 2000 com 3,5 pessoas por domicílio, enquanto Ribeirão das Neves é o que apresenta os maiores
índices durante as quatro últimas décadas. Também se destacam entre os que apresentam o maior tamanho médio
da família, nesse período os municípios de Betim, Sabará, Santa Luzia, e Vespasiano que, em 2000, teve o índice
de 4,0, o maior índice entre os municípios selecionados. (tabelas em anexo)

52

TABELA 2.10

TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO E DOMICÍLIOS

URBANOS NO PERÍODO DE 1950 A 2000 EM MUNICÍPIOS SELECIONADOS DA
RMBH

MUNICÍPIOS

1950/1970

1970/1980

TAXA DE CRESCIMENTO

TAXA DE CRESCIMENTO

População Urbana Domicílios Urbanos População Urbana Domicílios Urbanos

Belo Horizonte
Betim
Contagem
Esmeraldas
Ibirité
Nova Lima
Ribeirão das Neves
Sabará
Santa Luzia
Vespasiano

MUNICÍPIO

13,68
16,87
49,04
3,28
7,27
4,63
7,77
9,63
17,34
10,51

4,55
7,45
5,01

3,75
15,92
5,13
2,63
25,29
2,50
27,23
7,18
10,32
11,31

5,10
17,16
11,41
3,49
21,22
3,30
30,11
8,23
11,02
12,22

1980/1991

1991/2000

TAXA DE CRESCIMENTO

TAXA DE CRESCIMENTO

População Urbana

Belo Horizonte
Betim
Contagem
Esmeraldas
Ibirité
Nova Lima
Ribeirão das Neves
Sabará
Santa Luzia
Vespasiano

6,61
5,88
21,42
1,29
21,22
1,50

1,15
7,12
3,82
2,60
11,51
2,10
6,23
2,31
8,74
5,98

Domicílios
Urbanos

2,67
8,64
5,66
4,39
13,81
3,46
8,00
3,94
11,00
7,79

População Urbana

1,16
7,00
2,69
20,60
6,07
4,05
8,27
4,66
3,92
11,08

Domicílios
Urbanos

2,35
7,80
3,35
20,01
6,84
4,96
9,02
5,40
4,89
10,89

Fonte: Censos Demográficos – IBGE
Nota: Dados trabalhados pela autora
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2.3 A diferenciação espacial regional: as macro-unidades2
Nas análises realizadas até aqui foram tomados como unidades os municípios. Todavia,
considerando-se que o processo de metropolização ultrapassa os limites dos municípios, é
importante também que a população da RMBH seja analisada tendo em vista as macro
unidades de estrutura urbana adotadas pelo PLAMBEL, pois essas unidades possibilitam uma
“abordagem do processo de metropolização e da relação centro periferia, como relação síntese
da estrutura metropolitana”.
Conforme se vê no Mapa, a seguir, são oito as macro unidades: Núcleo Central, Área
Pericentral, Pampulha, Periferias, Eixo Industrial, Franjas, Áreas de Expansão Metropolitana
e as Áreas de comprometimento mínimo.
O Núcleo Central é o lugar que mantém a dominância sobre o espaço regional e onde as
forças de metropolização se mostram mais visíveis. Engloba os centros de serviços mais
importantes, concentra os benefícios urbanos e as classes sociais dominantes, tendendo a ter
reforçado a elitização. Corresponde à área planejada originariamente e registra a sua história,
ampliando-a em direção ao sul como queria Aarão Reis na memória técnica de seu projeto. As
contradições e resistências aí instaladas são registros dos processos de formação desse espaço,
evidenciando-as no quadro de desigualdades.
A Área Pericentral registra a história da imigração para a metrópole em construção e a
reivindicação de serviços urbanos. Aparentemente é o espaço apropriado para as classes
médias e de exclusão progressiva das camadas de menor renda; estas permanecem apenas nas
porções mais afastadas. Sua importância regional é crescente, graças à substituição do uso
residencial pelo comercial e de serviços ao longo das vias arteriais. A partir dos anos 80,
começa a perder população em termos absolutos, embora apresente a mais alta densidade
demográfica da RMBH.

2

Através das macro-unidades - definidas através de estudos realizados pelo PLAMBEL – é possível apreenderse a estruturação metropolitana, seja através do sistema viário e dos fluxos de mercadorias, pessoas e
comunicações, seja pela determinação dos usos de cada atividade e sua participação funcionalizada das forças
estruturantes da metrópole.
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A Pampulha contém a marca de um momento específico da história e de modernização da
capital – represa como área de lazer da elite e aeroporto como novo meio de comunicação
com outras regiões; resulta disso que as funções metropolitanas começam a ter espaços
especializados – localização da Cidade Universitária, do Jardim Zoológico, do Esporte. No
processo de ocupação e elitização, a Pampulha só assume sentido como macro unidade devido
à característica inicial de ser uma projeção de funções do Núcleo Central, sem estar contígua
ao mesmo. A localização do aeroporto da capital nessa unidade carreou investimentos
públicos que lhe conferiram a função de um espaço elitizado e utilizado, ao mesmo tempo em
que favoreceu a periferização de seu entorno.
As Periferias são áreas essencialmente carentes, nas quais se aglutinam os excluídos dos
benefícios urbanos. Sua marca principal é a ocupação rarefeita e descontínua, resultado do
parcelamento indiscriminado dos agentes imobiliários em décadas anteriores. São também as
áreas que desconhecem os limites municipais gravitando, no entanto em torno das atividades
do centro metropolitano.
O Eixo Industrial é a faixa reservada à expansão da atividade industrial, acompanha os eixos
de ligação com Betim, BR 381, BR 040, BR 262. Sua característica básica é ser um espaço da
modernização econômica da metrópole. Surgindo no mesmo momento da Pampulha, mantém
simetricamente com ela contradições comparáveis, espaço para o operariado qualificado e de
atração de imigrantes esperançosos.
As Franjas são unidades de vocação ainda indecisa em face aos avanços da aglomeração
metropolitana. Nelas predominam tanto ocupações por população de baixa renda, quanto de
classe média, ocorrendo ainda parcelamentos para sítios de recreio, atividades agrícolas, de
mineração e áreas desocupadas, sem uso definido. A indecisão observada na ocupação dessas
áreas permite identificar as frentes avançadas da expansão metropolitana e as dificuldades de
gestão municipal sobre um espaço aparentemente rural. São áreas relativamente novas, que
resultam principalmente dos efeitos do Plano de Ocupação do Solo Metropolitano aprovado
pelo Conselho Deliberativo da RMBH em 1976.
As Áreas de Expansão Metropolitana compreendem, principalmente, as sedes municipais que
servem ao processo de metropolização, com relações cada vez mais acentuadas com o Núcleo
Central, valendo-se dos seus serviços e sendo fortemente pressionadas para o parcelamento e
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incorporação de seu território. Assim, apresentam altas taxas de crescimento demográfico e
baixas taxas de densidade. Nessas áreas se podem reconhecer os efeitos de uma participação
tanto ativa quanto passiva no processo de metropolização. De um lado o poder local cuida de
afirmar seu peculiar interesse sobre as atividades e os moradores e de outro é afetado pelo
crescimento desordenado, tanto de agentes públicos que construíram conjuntos habitacionais,
implantaram um sistema viário de interesse metropolitano, sem atenção para as articulações
em nível local ou indicaram empresas de grande porte, sem atenção para a estrutura
municipal, quanto dos agentes privados, especialmente os empresários imobiliários,
parcelando indiscriminadamente o solo visando a um mercado metropolitano.
As Áreas de Comprometimento Mínimo são espaços cuja característica principal é a relativa
autonomia da gestão local em relação ao restante da região. São os municípios mais distantes
do Núcleo Central, dotados de vida própria e aparentemente com baixo comprometimento
com a metrópole. Esse baixo comprometimento pode ser visualizado pelo menor
deslocamento da população tendo em vista trabalho, educação, lazer e compras fora do
município e das unidades que o estruturam. Deve ser entendido, portanto, do ponto de vista
das relações urbanas e não necessariamente das atividades econômicas.3
MAPA 2.3

3

PLAMBEL. Estrutura Urbana e Unidades Espaciais. Belo Horizonte. 1985. Informações básicas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. 1985. Dossiê das UBES. Belo Horizonte. 1986
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TABELA 2.11

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO UNIDADES

ESPACIAIS DE ESTRUTURA URBANA RMBH – 1970/2000
UNIDADES
ESPACIAIS 1º NÍVEL
Núcleo Central
Anel Pericentral
Pampulha
Eixo Industrial
Periferias
Franjas
Exp. Metropolitana
Comprom. Mínimo
RMBH

UNIDADES
ESPACIAIS 1º NÍVEL
Núcleo Central
Anel Pericentral
Pampulha
Eixo Industrial
Periferias
Franjas
Exp. Metropolitana
Comprom. Mínimo
RMBH

1970
Abs.

1980
%

220 464
659 052
52 189
263 793
226 713
10 655
122 353
47 624
1 602 843

13,75
41,12
3,26
16,46
14,14
0,66
7,63
2,97
100,00

Abs.
255 698
755 932
97 522
581 927
563 898
17 416
161 680
63 057
2 497 030

1991
Abs.
270 351
757 732
117 699
845 720
953 763
14 711
220 710
75 371
3 256 057

%
10,24
30,27
3,91
23,30
22,58
0,70
6,47
2,53
100,00

2000
%
8,30
23,27
3,61
25.97
29,29
0,45
6,76
2,31
100,00

Abs.
287 940
767 716
177 750
1 142 046
1 259 952
70 331
475 552
146 579
4 327 866

%
6,66
17,74
4,11
26,39
29,09
1,70
10,90
3,40
100,00

Fonte: Censos Demográficos – IBGE
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Tanto em 70, quanto em 80 e 91, as macro unidades da RMBH que mais concentraram
população foram às áreas Pericentral , Eixo Industrial e Periferias, que juntas representaram
72% da população em 1970, 76% em 1980 para, em 1991, representar quase 80% da
população metropolitana. Entretanto essa tendência não permaneceu em 2000.
O Núcleo Central, tendo como limite a Avenida do Contorno, apresenta no período 70 a 91
uma queda de população em relação à população total da RMBH, passando de 13,45 em
1970, para 8,3% em 91 e 6,7% em 2000 enquanto que as demais unidades ao contrário têm
um aumento significativo de população. É importante destacar que a taxa de crescimento
demográfico da Área Central tem tendências declinantes, crescendo menos que a média
regional, sendo que o Eixo Industrial e as Periferias apresentam taxas superiores que à média
metropolitana.
A macro unidade Periferias (que abrange as regiões da Ressaca, Venda Nova Aarão Reis, São
Benedito, General Carneiro e Ribeirão das Neves), tem taxas de crescimento quase duas vezes
maiores que a média regional e apresentam taxas de 8 vezes e 7 vezes maiores que o Núcleo
Central no período de 80 e 90, o que reforça a periferização de Belo Horizonte. Em 2000,
entretanto a Periferia teve um decréscimo de população (3,14%) e a Franja passa a representar
um crescimento de 12,47% de crescimento a/a, o que reforça a periferização de Belo
Horizonte para locais cada vez mais distantes.
Quanto às demais unidades, ou seja, Pampulha, Expansão Metropolitana e Área de
Comprometimento Mínimo, o maior destaque até o ano 2000 está na área de Expansão
Metropolitana, que apresenta taxas de 3,5%, indicando a tendência de crescimento da área
metropolitana. A região de Esmeraldas se insere nesta nova expansão. (Fundação João
Pinheiro, 2000, p.103), também o Bairro Metropolitano, objeto desse estudo se insere nessa
área.
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TABELA 2.12

TAXAS DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO SEGUNDO

UNIDADES DE ESTRUTURA URBANA. RMBH – 1970 , 1980, 1991 e 2000

UNIDADES

1970

1980

1991

2000

Núcleo Central

1,6

0,6

1,0

0,69

Anel Pericentral

1,4

0,2

0,7

0,13

Pampulha

6,4

1,7

3,9

3,13

Eixo Industrial

8,2

3,4

5,7

2,80

Periferias

10,2

4,9

7,1

3,14

Franjas

5,0

(1,6)

1,6

12,47

Exp. Metropolitana

2,8

2,9

2,8

3,51

Comprom. Mínimo

2,8

1,6

2,2

1,79

Fonte: Gestão e Desigualdade Social na RMBH, 1998. Dados trabalhados FJP.
Quando se confronta a superfície das macro unidades com a população percebe-se que os
dados absolutos evidenciam especificidades de cada unidade espacial. Assim, o Núcleo
Central tem a menor área (ha) e por isso apresenta a segunda maior densidade da região, com
uma proporção de 81,11 habitantes por hectare.4
Em primeiro lugar está a Área Pericentral onde há predominância dos domicílios
verticalizados, com uma proporção de 100,14 habitantes por hectare. Esta área, tal como
explicitado na caracterização de cada unidade espacial, tem um valor histórico na formação
do espaço urbano de Belo Horizonte por ter abrigado a princípio população operária,
tornando-se ao longo dos anos uma área especializada para a classe média.
A segunda menor macro unidade na região metropolitana é a Pampulha - possui 4896 hectares
– e, em 1990, apresenta uma densidade de 27,29 habitantes por hectare. Essa baixa densidade
é explicada pela existência de espaços e equipamentos de uso metropolitano, como a Cidade
Universitária, aeroporto, parques, lagoa, estádio e clubes.

4

A análise da densidade demográfica, é feita até 1991, dado a inclusão de novos municípios na RMBH e a
inexistência de informações sobre área em hectare novas unidades
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O Eixo Industrial e as Periferias apresentam altas taxas de densidade - 54,83 habitantes por
hectare e 57,77 respectivamente - o que pode ser explicado também pela proximidade dos
centros de emprego mas, principalmente no caso das Periferias, pelo baixo preço dos terrenos.
A Área de Expansão Metropolitana já aponta para a nova área de crescimento populacional,
com a proporção de 2,33 habitantes por hectare, e com um crescimento populacional de
3,79% ao ano. Segue-se a Área de Comprometimento Mínimo com um crescimento
populacional de 1,45% e com 0,75 habitantes por hectare e a Franja com 0,08 habitantes por
hectare, com taxa de crescimento de 0,45%, no período de 1980 e 1991. Prevalece assim a
regra de que quanto mais distante dos centros urbano, menor é a densidade demográfica
(Tabela 2.13).
TABELA 2.13 HABITANTES POR HECTARE SEGUNDO MACRO UNIDADES

Macrounidades

Área /Hectare

Densidade hab/ha
1970

1980

1991

Núcleo Central

3 333

66,15

76,72

81,11

Anel Pericentral

7 575

87,00

99,79

100,03

Pampulha

4 896

10,66

19,92

24,04

Eixo Industrial

16 894

15,61

34,45

50,06

Periferias

16 473

13,76

34,23

57,90

Franjas

92 692

0,11

0,19

0,16

Exp. Metropolitana

36 387

3,36

4,44

6,07

Comprom. Mínimo

91 911

0,52

0,69

0,82

RMBH

370 163

4,33

6,75

8,80

Fonte: Gestão e Desigualdade Social na RMBH, 1998. Dados trabalhados FJP.
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MAPA 2.4
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3

RIBEIRÃO DAS NEVES: A FORMAÇÃO DO ESPAÇO PERIFÉRICO

Neste capítulo 3 o foco das análises se volta para Ribeirão das Neves, procurando-se
identificar, através das informações sobre o crescimento demográfico e sobre o intenso
parcelamento e ocupação do solo que persistem até o período recente, os fatores que
imprimem ao município a marca de cidade dormitório, periferia típica cujo processo de
formação integra, desde o início a metropolização de Belo Horizonte.
A inserção de Ribeirão das Neves no espaço metropolitano remonta, na realidade, a década de
20 quando o pequeno povoado de Nossa Senhora das Neves é escolhido para sediar uma
Penitenciária agrícola, recebendo “da metrópole novas incumbências, sem maior atenção
para a ordem local”, tal como evidenciado pela pesquisa Gestão, Desigualdade Social e
Governança, realizada pela Fundação João Pinheiro. (FJP, 2000, 2º volume: 332).
A trajetória que tem início nessa época segue sempre no sentido de caracterizar o município
como uma das parcelas do território metropolitano onde a segregação urbana se mostrará de
forma mais evidente. É o que pode ser referendado pela síntese da formação histórica de
Ribeirão das Neves apresentada a seguir, tomando-se mais uma vez como fonte das
informações a pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro envolvendo o município.

3.1

Breve histórico da formação de Ribeirão das Neves

No processo de formação da cidade de Ribeirão das Neves distinguem-se, desde o início, a
Sede e Justinópolis, cada um deles com suas especificidades. Isso exige atenção para a forma
através da qual o crescimento e a expansão da capital refletiram-se na estruturação de
Ribeirão das Neves.
As marcas impressas pela expansão da metrópole assumem formas diferentes nesses dois
espaços. Enquanto o distrito Sede foi fortemente influenciado pela Penitenciária Agrícola de
Neves, inaugurada em 1937, a ocupação de Justinópolis ocorreu sob influência do processo da
periferização de Belo Horizonte, através do crescimento da região de Venda Nova. Nessa
última área, desde logo foi intensa a implantação de parcelamentos e da ocupação do solo de
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forma desordenada, com grandes vazios entre os parcelamentos e, na grande maioria das
vezes, sem qualquer infra-estrutura.
A escolha da Sede de Ribeirão das Neves para a localização da Penitenciária ocorreu, quando
essa ainda era um distrito de Contagem. Merece ressaltar que nem os poucos moradores de
Neves, nem mesmo os dirigentes políticos de Contagem tinham qualquer empenho em sediar
uma Penitenciária. É até possível que nenhum deles tivesse conhecimento do projeto.
A iniciativa de buscar um local bem afastado para se implantar uma Penitenciária partiu do
Governo do Estado que pretendia construí-la através da Secretaria da Agricultura e havia sido
solicitado ao executivo municipal de Contagem a indicação do local mais adequado para sua
instalação. A Câmara de Vereadores de Contagem, através de um ofício datado de 27/03/1924
e dirigido ao Secretário da Agricultura do Estado Minas Gerais, disponibilizou duas fazendas,
a de Neves e a de Mato Grosso, com cerca de 1.000 hectares para a instalação de uma
Colônia Penal Agrícola.
Sua construção foi iniciada de fato em 1926. Os tijolos foram feitos numa olaria instalada no
próprio distrito Sede e o restante dos materiais vinha de Belo Horizonte “trazido por uma
carroça, puxada por bois ou por um pequeno veículo automotor (...) acontecia também de
alguns materiais virem até de outros países” (Pereira: 1988, p.25).
Os empregos então gerados com a construção permitem afirmar que a Penitenciária, apesar de
ser expressão de um poder externo, trouxe algumas vantagens para os moradores locais
reforçando atividades econômicas.

Em 1929 a Câmara de Vereadores de Contagem

reconhece explicitamente o impacto da Penitenciária na vida de Neves, pois outro ofício
solicita com urgência a presença de policiamento no local da construção devido ao aumento
de população nos arredores da Penitenciária. (Fonseca, 1978, p.293)
De pequeno povoado desconhecido, Neves se torna expressão da modernização, da justiça e
da recuperação dos detentos pelo trabalho e abriga uma função metropolitana, evidenciandose como modelo nacional.
O Minas Gerais, jornal oficial do Estado, em 17 de julho de 1938, noticiou a presença do
Presidente Getúlio Vargas na cerimônia de inauguração da Penitenciária Agrícola de Neves
63

que aconteceria no dia seguinte, ressaltando esse fato como um marco importante para o
sistema penitenciário que “além do significado material que as admiráveis construções de
Neves estão a simbolizar, o que se deve ressaltar é a múltipla ação desenvolvida nos setores,
os mais diversos, para elevar o padrão de vida das populações. (Pereira,1988:25)
Esse periódico lembrava ainda que a função primordial da Penitenciária era a “reeducação dos
detentos, considerando-se tanto a instrução intelectual quanto a moral, visando sua integração
à sociedade”, pois durante o cumprimento da pena participariam de atividades culturais, de
lazer e sobretudo, de atividades profissionais que poderiam ser na área industrial ou na
agricultura1.
Pode-se afirmar que a Penitenciária foi construída para ser modelo não só para o Brasil, mas a
América Latina. Passou a ser conhecida universalmente e a ser citada na França e na Itália.
Ela representava, de fato, um marco para a reforma do sistema penitenciário, “era um
estabelecimento de reeducação, constituído segundo os moldes mais eficientes adaptados ao
nosso meio essencialmente rural.
No discurso de um dos 400 detentos que a Penitenciária já abrigava no dia da inauguração,
fica patente o fato de que havia sido concebida para ser reconhecida como modelo:
“Sr. Presidente Dr. Getúlio Vargas e Sr Governador do estado, Dr. Benedito Valadares quero falar a V. Exa. que
a Penitenciária de Neves, que V. Exa. hoje inaugura, não é uma Penitenciária e sim uma tenda de trabalho, uma
verdadeira escola de regeneração... Veio somar de vez, o modo errôneo e anti-humano que geralmente se via nas
cadeias publicas do interior”.2

A Penitenciária Agrícola de Neves, a PAN, teve papel fundamental na estruturação espacial
da cidade pois, além de concentrar população ao seu redor, ela significou um referencial forte
para a população, tal como evidenciado pelo texto transcrito a seguir:
“Na década de 40, o Jardim da PAN (Penitenciária Agrícola de Neve) era o principal ponto turístico do
município(...) Sua praça com belos jardins se transformou em ponto de atração em Ribeirão das Neves.
Crianças usavam o espaço para brincar. Os detentos cuidavam dos jardins, executavam reparos nas casas da
região e viviam integrados à sociedade.”(Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, 1998, p.6).

1

“Na Penitenciária funcionavam fábricas de colchão, bolas de couro, sapatos, móveis, uma gráfica, além das
atividades agrícolas.” Imagens da nossa história, Folheto da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, 1998,
pág. 7.
2
Minas Gerais de 17/07/1938
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Segundo relato de um ex-diretor da PAN “a Penitenciária já funcionou como centro, os
alimentos produzidos na PAN, eram enviados para o CEASA, o caminhão ia toda a semana
para a Praça da Liberdade em Belo Horizonte para serem vendidos e tinha também
dezesseis fábricas, de bolas, sapatos, redes, pães etc., era muita coisa que saía de dentro do
presídio para a comunidade”.3
O entrevistado relata, ainda, que na época de sua gestão, os cursos de 1º e 2º graus, assim
como as atividades esportivas e profissionalizantes que tinham lugar na Penitenciária eram
abertas também para a população da cidade. A Penitenciária era então a expressão máxima da
localidade. Surgiram dali líderes políticos que vieram a desenvolver importantes papéis na
comunidade: “um funcionário da Penitenciária tornou-se presidente da Câmara de
Vereadores de Neves, também o filho de um funcionário foi prefeito do município”4.
Outro fato interessante é que a Câmara dos Vereadores de Neves e o campo de futebol foram
construídos dentro da área da Penitenciária que, até hoje, é uma das maiores empregadoras do
município. Esses são exemplos que mostram a influência da Penitenciária na vida política e
social da cidade.
Neves, ao ser escolhida para sediar essa Penitenciária - que é denominada atualmente Centro
de Recuperação José Maria Alkimim5, abriu portas para que outras instituições penais se
instalassem posteriormente no município, tornando-se pólo penitenciário.
De fato, constata-se que, em diferentes momentos, o Governo do Estado teve em Neves o
local adequado para a instalação de mais um presídio. Nos primeiros anos da década de 60, a
cadeia pública da comarca de Belo Horizonte é transferida para Ribeirão das Neves em
terrenos da Penitenciária Agrícola. Esse novo estabelecimento é conhecido como Casa de
Detenção Antônio Dutra Ladeira subordinada à Secretaria da Justiça e que tem a função de
receber presos ainda não sentenciados. Vinte anos depois, em 1982, é o momento de chegada
do Centro de Reeducação do Jovem Adulto, atualmente denominada Penitenciária José
Abrantes Gonçalves.

3

Coronel Celso Sérgio Ferreira, entrevista realizada em 13 de abril de 1999.
Idem.
5
A Penitenciária recebeu esse nome em homenagem ao seu primeiro diretor. Evidenciando, mais uma vez, a
importância dada a esse empreendimento, o Dr. José Maria Alkimim deixou o cargo de Secretário de Interior e
Justiça para se tornar Diretor da PAN.
4
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O ex-diretor da penitenciaria procurou oferecer, em entrevista, uma justificativa para essa
vocação: a cidade já estava acostumada a presídio e não reagiu à construção de outro
presídio, e terra já tinha à disposição. Também a distância até Belo Horizonte era um
facilitador, pois os presos não sentenciados estavam sempre, precisando de se apresentar à
Secretaria da Justiça. Ele sugere, ainda, que a população não tinha medo de presídios pois,
os presos quando fugiam, obedeciam a uma regra interessante: eles não cometiam crimes nas
proximidades, procurando preservar a população local6.
Ao sediar a Penitenciária Agrícola, Neves não só deu o primeiro passo para tornar-se pólo
penitenciário e para ser considerada “cidade presídio”, como também dá o primeiro passo
para inserir-se no processo de metropolização, tornar-se periferia de Belo Horizonte e ser
considerada cidade dormitório. De fato, a cidade de Ribeirão das Neves trás consigo o
estigma de ser, ao mesmo tempo, cidade presídio e cidade dormitório, pois apresenta forte
dependência em relação ao núcleo central da RMBH, no que tange às concentrações de
atividades e de emprego.
Ribeirão das Neves passou por várias desincorporações e incorporações. O povoado surge
oficialmente em 1846, pertencendo, então, ao município de Sabará. No ano seguinte é
construída a Capela de Nossa Senhora das Neves, consolidando o povoamento. Em 1900,
passa a fazer parte do distrito de Pindaíbas, atualmente Vera Cruz de Minas. Em 1923
incorpora-se como distrito ao município de Contagem, onde permanece durante quase 15
anos. Assim Contagem responde pelo início do processo de da autonomia de Neves, conforme
referenciado por Fonseca (1978). Em 1938, passa a pertencer a Betim, município ao qual fica
vinculado até 31/12/1943. Foi nessa data que recebeu o nome atual e passou a pertencer a
Pedro Leopoldo, de certa forma voltando às origens, já que Neves em 1873 era um povoado
ligado a Vera Cruz (1900), pertencente a Pedro Leopoldo.
Como se vê, é a partir da Penitenciária que a Sede de Ribeirão das Neves passa a contar com
uma população que, ao mesmo tempo, obedece aos ditames externos e se afirma localmente,
pensando em autonomia e emancipação. A Avenida dos Nogueiras, antigo Beco Fedor, que
fazia limite com o perímetro urbano da área de segurança da Penitenciária de Neves, era o
local escolhido para encontro dos membros de partidos para tratarem de questões políticas,

6

Coronel Celso Sergio Ferreira, entrevista realizada em 13 de abril de 1999.
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como a emancipação de Neves do município de Pedro Leopoldo. Fizeram parte dessa história
personagens importantes como Pedro de Alcântara Nogueira, José Justino e, principalmente,
José Maria Alkimim. Finalmente, em 12 de dezembro de 1953, após quase 10 anos de um
longo processo político, pela lei número 1039, Ribeirão das Neves é elevado a município
tendo como distritos a Sede e Justinópolis.
Justinópolis, originalmente denominada Canapanhã distrito desde 30/08/1911 pela lei número
556, recebeu a Sede do distrito de Venda Nova, pertencente ao município de Contagem. Daí
em diante sua divisão territorial e administrativa foi a mesma da Sede de Ribeirão das Neves,
como se verá detalhadamente nas informações históricas no anexo desse trabalho7. Em 1988 e
1992, Justinóplis tentou, através de um plebiscito, emancipar-se de Ribeirão das Neves, mas
não conseguiu por falta de quorum eleitoral.
Pode-se identificar, claramente, uma disputa entre forças locais e, principalmente, supralocais no Município. Enquanto que nenhum representante da Sede aparece como ator nos
vários arranjos que se sucedem rumo à emancipação, devido ao fato de que as forças
estruturantes do seu espaço urbano (representadas pela penitenciaria) vinculavam-se ao poder
público estadual, Justinópolis, ao contrário, possui uma liderança local que por duas vezes
tentou sua emancipação. “Essas marcas históricas revelam uma dinâmica social e política
própria da localidade”.8
Pode-se, assim, afirmar que as forças que estruturam o espaço urbano da Sede de Ribeirão das
Neves são as do poder público estadual e seus representantes locais que atuam, inicialmente,
na Penitenciária Agrícola e num segundo momento nos dois outros presídios instalados em
seu território.
De fato, nas primeiras décadas que se seguem a emancipação, o núcleo urbano da Sede de
Ribeirão das Neves se mantém restrito a área do entorno da Penitenciária. Nessa época,
podem ser identificados como seus eixos de estruturação espacial duas vias: a MG-6 que
ligava à Sede a Venda Nova e à estrada à Pedro Leopoldo. Outro eixo viário, inaugurado na
década de 70 - a BR-040, que atravessa o município na direção dos limites com Contagem e

7

No anexo, encontram-se informações, que evidenciam o processo histórico que Ribeirão das Neves percorreu,
até chegar o momento de sua emancipação, considerando-se a Sede e Justinópolis, de forma diferenciada.
8
Fundação João Pinheiro, 2000, p.333.
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Esmeraldas – irá se constituir em elemento de fundamental importância para o tema tratado
nessa dissertação.
Atualmente, a presença dos presídios - agora denominados "complexo penitenciário" - no
núcleo urbano da Sede estigmatiza negativamente o município. De modo geral, os detentos
originalmente abrigados pela Penitenciária cumpriam penas por delitos leves e eram
provenientes das áreas rurais e de cidades do interior de Minas Gerais. Ainda no depoimento
do ex-diretor da PAN, “o caráter urbano das relações teria já alterado a natureza dos crimes e
a filosofia orientadora do tratamento dos detentos”. É nesse contexto que passam a assumir
papel preponderante na estruturação urbana do município os agentes imobiliários e, em
especial, os loteadores.
Enquanto isso, o distrito de Justinópolis permanece voltado para Belo Horizonte,
consolidando-se como extensão de Venda Nova e ligando-se à Sede apenas pelo vínculo
administrativo.
Na realidade, todo o território do município de Ribeirão das Neves encontra-se subordinado
pelas forças metropolitanas que estruturam sua ocupação. É tipicamente uma cidade
dormitório, muito fragmentada, ocupada pela população de baixa renda, caracterizando-se
como periferia do Aglomerado Metropolitano.
Os principais agentes desse processo são, sem dúvida, os loteadores. Orientados, basicamente,
pela apropriação das vantagens relativas do mercado de terra urbana no quadro da expansão
periférica de Belo Horizonte, encontram em Ribeirão das Neves território privilegiado para a
concretização de seus interesses. Carente de atividades econômicas relevantes - e, portanto,
desprovido de empregos e com baixa capacidade de arrecadação de tributos, entre outras
conseqüências - capazes de lhe conferir algum dinamismo, Ribeirão das Neves tornou-se
palco privilegiado da especulação imobiliária posta em prática pelo segmento do mercado que
se volta para o atendimento da demanda da população de baixa renda.
Como se verá, o poder público municipal, dotado de baixíssima capacidade arrecadadora e
carente de recursos materiais e humanos, permaneceu omisso ao longo de todo esse processo.
Não se preocupou em formular e em colocar programas e políticas de controle do
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parcelamento e da ocupação do solo, não oferecendo resistência a atuação dos agentes
imobiliários.
A inexistência de atividade econômica estruturada, aliada ao retalhamento do município pelo
especulador imobiliário desloca, na Sede, o eixo das relações cotidianas, ainda que tendo na
PAN um fator de importância como empregador9.
Ainda nos limites do distrito Sede, como se verá, o eixo da BR-040 é alvo de intenso processo
de parcelamento e ocupação, mas permanece isolado da Sede, seja pelos condomínios
fechados e chácaras de recreio que ocupam grande parte do seu território, seja pela barreira
representada pela própria rodovia. Assim como ocorre com Justinópolis, mantém uma relação
tênue com o núcleo urbano da Sede do Município, ao qual se vincula por razões de ordem
puramente administrativa. Apesar da distância significativa, a maior parte dos moradores
desse eixo também se referencia diretamente a Belo Horizonte.
A análise dos dados relativos ao crescimento demográfico de Belo Horizonte e de Ribeirão
das Neves e das informações sobre o processo de parcelamento e de ocupação do território
municipal apresentadas nas duas próximas seções, ilustra o processo de formação do
município descrito até aqui.
3.2

Ribeirão das Neves como espaço periférico da metrópole

A análise dos dados demográficos relativos à frente de expansão de Belo Horizonte para
Ribeirão das Neves permite uma análise interessante da expansão urbana da metrópole rumo
às novas periferias. Serão examinadas as informações populacionais de Belo Horizonte
segundo os seus dois distritos – a Sede e Venda Nova – distinguindo-se as situações urbana e
rural no período de 1950 a 2000. O mesmo procedimento é adotado em relação a Ribeirão das
Neves e seus distritos Sede e Justinópolis.
Em 1950, Belo Horizonte contava com uma população total de 352.724 habitantes, em sua
imensa maioria concentrada no distrito da Sede onde residia 98,2% da população do
município. Venda Nova era, então, um pequeno povoado de 2.268 moradores aos quais se
somavam os 4.191 residentes na zona rural.
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Novo contraste aparece ao se comparar a composição urbano rural. Enquanto os moradores
rurais da Sede de Belo Horizonte equivaliam a 2,2% da população desse distrito, em Venda
Nova 64,9% viviam na zona rural.
Tendo ultrapassado a casa dos 300 mil habitantes ao longo dos anos 40, na década de 1950,
Belo Horizonte acusa uma taxa de crescimento demográfico extremamente elevada para uma
cidade desse porte - 7% ao ano. O crescimento aparente da população rural nesse período é
ainda mais significativo: 9,76% ao ano. Ao serem examinados segundo distritos, os dados
mostram que a população rural da Sede foi a única que acusou taxa positiva, de 13,93%,
compensando as negativas registradas em Venda Nova (-7,96%).
Essa aparente expansão da população rural da Sede de Belo Horizonte merece cuidados na
análise. Estaria a capital, realizando os propósitos do plano de Aarão Reis de multiplicar as
colônias agrícolas, passados cinqüenta anos de sua extinção? Ou a expansão urbana nas áreas
rurais acontecia longe da vigilância do poder municipal? Para dar maior força a essas
perguntas, importa destacar que, na década seguinte, o crescimento populacional da área rural
da Sede de Belo Horizonte também foi negativo, exibindo a taxa de (-24,84%) demonstrando
a periferização de Belo Horizonte rumo à área rural.
Belo Horizonte, abrigando uma população de 346.265 habitantes no distrito Sede, exibirá
ainda taxas bastante elevadas de crescimento demográfico anual até 1970 - de 6, 84% na
década de 50 e 5,15% na década de 60. Em 1950, a população do distrito de Venda Nova
precisaria ser multiplicada 54 vezes para equivaler à população do distrito da Sede, não sendo
de espantar as taxas elevadas de crescimento demográfico nessa década. Na área urbana de
Venda Nova a taxa de crescimento é de 24,51%, enquanto que a área rural tem crescimento
negativo de (-0,96), significando o avanço do urbano sobre o rural. Essas taxas de
crescimento, observadas em Venda Nova evidenciam o novo vetor de expansão.
A população urbana do distrito de Venda Nova continuou com altas taxas de crescimento nas
décadas de 60 e 70, sendo que na década de 60, também a população rural acusou taxas
positivas de 10,72% já apontando para a expansão da periferia de Belo Horizonte em direção
a Justinópolis, distrito pertencente a Ribeirão das Neves.

9

A Penitenciária de Neves era responsável pela oferta de cerca de 800 empregos no ano 2000 (FJP, 2000: 335).
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O distrito de Justinópolis, nesse período, se apresenta com um crescimento populacional bem
superior às taxas reprodutivas - 6,57% na área urbana e 8,92% na área rural-, para atingir na
década de 70 a taxa de crescimento da sua população total de 27,2%, sendo que na área
urbana essa taxa atinge os 39,86% - o maior índice de crescimento populacional dentre todos
os municípios do Brasil, neste período.
A análise dos números absolutos é importante para ponderar a expansão de Belo Horizonte.
Em 1950, todo o distrito de Justinópolis contava com pouco mais de 1500 moradores, o que
correspondia a um quarto da população de Venda Nova. A população de Justinópolis no ano
de 1960 é ainda pouco expressiva – 2226 pessoas – sobre a qual observa-se a incidência de
uma taxa de crescimento da ordem de 7,98% registrada ao longo da década de 60,
possibilitando dobrar a sua população que passa para 4.798.
A essa altura, em 1970, Venda Nova registrava 126.436 moradores, equivalendo a 26 vezes a
população de Justinópolis. Isso mostra que, ao crescer a taxas recordes na década de 70,
Justinópolis se insere definitivamente no processo de expansão periférica. Sua população, que
era 26 vezes menor que a de Venda Nova em 1970, passa, em 80, a ser apenas seis vezes
menor, em noventa, 5 vezes e meia e em 2000, 4 vezes.
Novos elementos são incorporados à análise quando o foco se volta para o exame do
crescimento demográfico da cidade de Ribeirão das Neves e de seu distrito. Como parte do
processo de crescimento periférico de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves recebe novos
moradores em levas sucessivas a partir dos anos 70. Até então a Sede municipal crescia
timidamente e, a se acreditar nas informações do censo de 1960, até mesmo abaixo das taxas
de crescimento vegetativo.
Entre 50 e 60 o crescimento anual é de 4,31%; já entre 60 e 70, cai para 1,66%10. Nos anos
70, a expansão descontínua que atinge Justinópolis se estende para Ribeirão que cresce a
11,09% nessa década, elevando suas taxas para 13,09% na década seguinte e 8,15% na década
de noventa.

10

São conhecidas críticas ao Censo de 1960. No caso examinado, as deficiências são patentes. Possivelmente o
distrito da Sede teve entre 50 e 60 taxas muito próximas do crescimento vegetativo, algo como 2,9% e não os
4,431% exibidos.
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Esse processo, examinado com a exposição dos números absolutos, assume cores
interessantes. Ribeirão das Neves era uma cidadezinha em 1950, com 2732 habitantes.
Desses, 1915 residiam na área urbana, o que equivale dizer que viviam de empregos
oferecidos pela Penitenciária Agrícola ou eram detentos. Com isso, 70% da população, do
distrito da Sede, vivia no núcleo urbano, contrastando com Venda Nova na mesma época,
onde apenas 42% morava no núcleo, que apresentava características marcadamente rurais.
A comparação da Sede com Justinópolis mostra alguns aspectos importantes. A população da
sede do distrito era quase duas vezes maior – precisamente, 1,77 vezes – que a de
Justinópolis. Em 1960, a relação continua sendo mantida, mesmo considerando as ressalvas
feitas às informações do Censo. Em 1970, a população do distrito de Justinópolis é
praticamente igual à da Sede. Já em 1980, a situação aparece invertida: Justinópolis exibe
uma população quase quatro vezes (3,8) superior à da Sede. Em 1991, a relação invertida é
igual à de 1950. A população de Justinópolis se aproxima de ser duas vezes a população da
Sede – exatamente, 1,65 vezes – e, em 2000, as duas populações tendem à igualdade –
Justinópolis é apenas 1,24 vezes maior.
Quando se compara o crescimento populacional de Belo Horizonte e de Ribeirão das Neves
no período dos anos 50 com os anos 70, verifica-se que o crescimento da Capital foi quase
duas vezes menor que em 50, e que, em contrapartida, Ribeirão das Neves - teve sua taxa
populacional quintuplicada em termos totais e quase sextuplicada se considerar a área urbana.
Isso vem demonstrar a expansão territorial e o avanço da periferização de Belo Horizonte em
direção ao distrito de Venda Nova e desse em direção ao Distrito de Justinópolis, até atingir a
Sede do município de Ribeirão das Neves.
A análise dos dados do período examinado permite, ainda, outras constatações: em primeiro
lugar, nenhum dos distritos exibiu taxas elevadas de crescimento quando dispunham de
população também elevada em termos absolutos. A maior taxa anual verificada no distrito de
Venda Nova foi de 19%, incidindo numa população de 6.459. A maior taxa de crescimento do
distrito de Justinópolis foi de 27%, sobre uma população de 4.798. Mesmo a “absurda” taxa
de 40% ao ano referente ao núcleo urbano se dá sobre uma população inicial de 1755. Quanto
à Sede, a maior taxa de 13,09%, representa um crescimento absoluto de 40.337 indivíduos,
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tendo como ponto de partida 14.050 moradores. Isso contrasta com Belo Horizonte que
registrou taxas de 6,84% ao ano sobre uma população de 338.585 cujo saldo é incomparável.
Em segundo lugar, a apresentação das informações sobre a expansão de Belo Horizonte em
direção ao eixo norte evidencia as características centrais do processo de expansão
descontínua das periferias. Antes de Venda Nova ter toda a área rural parcelada/ocupada,
nova frente é aberta em Justinópolis e, em seguida, o mesmo processo se repete em Ribeirão
das Neves. De fato, um exame mais acurado mostraria que um dos atributos da expansão
periférica é a descontinuidade, com a presença de grandes vazios entre as áreas parceladas. É
o que será visto no próximo capítulo no estudo de caso sobre bairro Metropolitano.
TABELA 3.1 POPULAÇÃO DE BELO HORIZONTE E RIBEIRÃO DAS NEVES
POR DISTRITOS SEGUNDO A SITUAÇÃO NO PERÍODO 1950-2000
MUNICÍPIO
DISTRITO

ANOS
1950

1960

1970

1980

1991

2000

352724

693328

1235030

1780855

2020161

2232747

Urbano

340853

663215

1228342

1775082

2013257

2232747

Rural

11871

30113

6688

5773

6904

..

346265

671197

1108594

1442616

1531186

1629515

338585

642912

1106967

1441567

1531186 1629515(1)

Rural

7680

28285

1627

1040

..

..

Venda Nova

6459

22131

126436

338239

488975

603232

Urbano

2268

20303

121375

333515

482071

603232

Rural

4191

1828

5061

4724

6904

..

4267

6391

9707

67257

143853

246589

Urbano

2624

4189

5547

61670

119925

245143

Rural

1643

2202

4160

5587

23928

1446

2732

4165

4909

14050

54387

110089

Urbano

1915

3260

3792

11397

34376

108807

Rural

817

905

1117

2653

20011

1282

Justinópolis

1535

2226

4798

53207

89466

136500

Urbano

709

929

1755

50273

85549

136336

Rural

826

1295

3043

2932

3917

164

Belo Horizonte

Sede
Urbano

Ribeirão das Neves

Sede

Fonte: Censos Demográficos - IBGE, 1950-2000.
(1)

Está incluso o total de 263 214 pessoas que residem no novo distrito do Barreiro.
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TABELA 3.2 TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE BELO HORIZONTE
E RIBEIRÃO DAS NEVES POR DISTRITOS SEGUNDO A SITUAÇÃO NO
PERÍODO 1950-2000

MUNICÍPIO / DISTRITO

ANO
50/60

60/70

70/80

80/91

91/00

6,99

5,94

3,73

1,15

1,12

Urbano

6,88

6,36

3,75

1,15

1,16

Rural

9,76

-13,97

-1,46

1,64

..

6,84

5,15

2,67

0,54

0,69

Urbano

6,62

5,58

2,68

0,55

(1)0,69

Rural

13,93

-24,84

-4,38

..

..

13,11

19,04

10,34

3,41

2,36

Urbano

24,51

19,58

10,64

3,41

2,52

Rural

-7,96

10,72

-0,69

3,51

..

4,12

4,27

21,36

7,16

6,17

Urbano

4,79

2,85

27,23

6,23

8,27

Rural

2,97

6,57

2,99

14,14

-26,79

4,31

1,66

11,09

13,09

8,15

Urbano

5,46

1,52

11,63

10,56

13,66

Rural

1,03

2,13

9,04

20,16

-26,31

3,79

7,98

27,20

4,84

4,81

Urbano

2,74

6,57

39,86

4,95

5,31

Rural

4,60

8,92

-0,37

2,67

-29,71

Belo Horizonte

Sede

Venda Nova

Ribeirão das Neves

Sede

Justinópolis

Fonte: Censos Demográficos - IBGE, 1950-2000.
(1) Está incluso o total de 263 214 pessoas, que pertencem ao novo distrito do Barreiro.

Ao se analisar a relação centro periferia, além do processo de expansão das periferias tal
como ilustrado através do crescimento populacional visto anteriormente, vale registrar, ainda
que brevemente, a questão do favelamento de Belo Horizonte, tendo início já nos primeiros
anos de construção da cidade, também acaba por se estender aos municípios vizinhos.
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As favelas em Belo Horizonte surgiram com a construção da Capital vivendo em simbiose
com o espaço elitizado. Segundo Afonso e Azevedo o
“o alto preço dos terrenos e a falta de infra-estrutura nas zonas suburbanas e rurais fez com
que parte dos setores mais pobres da população tentassem resolver seu problema
habitacional através de ocupações não controladas de áreas centrais, próximas a seus locais
de trabalho. Desde o início da construção da cidade, conhecem-se relatos acerca do
surgimento de favelas nas áreas centrais, bem como iniciativas do poder público visando
erradicá-las” .(Afonso e Azevedo, 1987:112).
Vários estudos retratam a situação das favelas em Belo Horizonte. Em uma visão
retrospectiva sobre a formação de Belo Horizonte, afirma Moura: “Favelas e sobrados
neoclássicos, edifícios públicos monumentais e casario do funcionalismo, ruelas e grandes
avenidas, subúrbio e centro, nascem todos simultaneamente nessa cidade de contrastes,
planejada para ser modelo.” (Moura, 1994:54)
Também Berenice Guimarães corrobora essa constatação. Segundo a autora, em 1895, dois
anos antes de ser inaugurada, Belo Horizonte já contava com duas áreas de invasão, a do
Córrego do Leitão e a da Favela ou Alto da Estação, com aproximadamente 3000 pessoas.
(Guimarães, 1992:12)
Já os autores que inauguram o estudo dos processos de favelamento na Capital sinalizam o
momento a partir do qual essa questão passa a ser objeto de atenção da parte do poder
público.
“O ciclo de favelamento em que o processo começou a se colorir com todas as conotações
sociais que hoje apresenta iniciou-se, em Belo Horizonte, por volta do ano de 1945,
coincidindo exatamente com o início do surto urbano e industrial que veio transformar
inteiramente a face da cidade e que até hoje perdura”. (Braga e Watanabe,1961:70)
Outra publicação a respeito do tema que merece comentário é o Levantamento da População
Favelada de Belo Horizonte. Este trabalho elaborado através da Secretaria de Estado do
Trabalho e Cultura Popular em 1966, registra a constituição de um grupo de estudos urbanos
que se forma em torno de uma aliança entre Universidade e Poder Público municipal e
estadual.
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No interior da Secretaria de Estado do Trabalho e Cultura Popular é criado um Departamento
de Habitação Popular tendo, entre outras atribuições: “elaborar planos de urbanismo, com a
localização de parques proletários e conjuntos de habitação popular ou contribuir para a
elaboração desses planos; promover estudos e pesquisas sobre problemas de urbanismo e
habitação popular, considerados os seus aspectos urbano e rural, tendo-se em vista,
fundamentalmente as necessidades da classe trabalhadora”. (Secretaria de Estado do Trabalho
e Cultura Popular, 1966: p.5).
A publicação

em foco é resultado do segundo desses objetivos. O levantamento com

características de um censo especial registrou 79 favelas em Belo Horizonte, 25.076 domicílios e
119.799 pessoas. Estes dados, comparados com o Cadastro de Favelas de 1955, evidenciaram um
aumento de 168% dos domicílios e 229% da população favelada. Estima a população de Belo
Horizonte em 787.000 e a população favelada em 14,75% deste total. O Levantamento tem ainda
a característica de relatório interpretativo de pesquisa e não apenas de apresentação de resultados
em tabelas, recuperando os estudos anteriores realizados sobre favelamento.
3.3

O processo de parcelamento e de ocupação do Município no período de 1950 a 2000

A partir dos anos 50, paralelamente ao crescimento de população e atividades no espaço
urbano de Belo Horizonte em direção às cidades de Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Ibirité e
Ribeirão das Neves, ocorre uma dinamização do mercado de terrenos urbanos, ocasionando
situações como: “ocupação extensiva e descontínua; super valorização das áreas ocupadas;
degradação de áreas densamente ocupadas; e estratificação e segregação do espaço”,
conforme apontado no estudo realizado pelo PLAMBEL, denominado Mercado da Terra na
RMBH (1987: 10).
Esse documento aponta também que o processo de ocupação urbana, em terras de propriedade
privada é regido pela lógica de funcionamento do mercado de terras e que a variação de preço
da terra é determinante da estrutura urbana, além de estar ligado a fatores conjunturais,
momentos políticos específicos e a uma série de fatores locais, relacionados principalmente ao
poder público local e à iniciativa do setor imobiliário.
O documento identifica, no período de 1950 a 1976, cinco fases nas quais o critério principal
de distinção é o comportamento do mercado favorável ou desfavorável aos segmentos de
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baixa renda. Consta como períodos desfavoráveis as altas de preços entre os anos de 1950 a
1959, de 1965 a 1968, de 1972 a 1976; os anos de preços baixos foram os de 1960 a 1964, de
1969 a 1971.
Estes períodos, além, de apresentarem movimentos diferenciais dos preços dos terrenos,
mostram também implicações quanto ao número de parcelamentos realizados e loteamentos
aprovados.
“Apesar do movimento geral dos preços da terra estar relacionado a fatores conjunturais e
momentos políticos específicos, ocorrem variações dentro do espaço metropolitano
correspondendo a uma série de fatores locais, relacionados principalmente às ações do
Poder Público local e que foram acompanhadas por iniciativas do setor imobiliário”
(PLAMBEL, 1987. p.133).
Na análise do processo de loteamentos no município de Ribeirão das Neves e sua ocupação no
período de 1950 a 2000, realizada a seguir, adota-se para os primeiros 25 anos, as fases
proposta pelo Mercado da Terra (PLAMBEL, 1987) Tendo como justificativa as diferenças
observadas quanto as forças de. estruturação da Sede e de Justinópolis, as análises aqui
realizadas também distinguem esses dois distritos do Município.
Tomando-se como referência o Cadastro de Parcelamentos de Ribeirão das Neves realizado
pelo PLAMBEL, em 1982, é possível verificar que às cinco fases descritas acima seguem-se,
os períodos de 1977 e 1978. A partir desse último ano, serão utilizados na análise os dados
fornecidos pela Prefeitura Ribeirão das Neves e que integram o Cadastro Técnico Municipal.
No primeiro período em questão – de 1950 a 1959 – deve ser inicialmente registrado que, até
o ano de 1952, tanto a Sede quanto Justinópolis pertenciam ao município de Pedro Leopoldo.
Os primeiros loteamentos desse período foram lançados no distrito de Justinópolis, como
resultado da influência da urbanização periférica de Belo Horizonte em direção de Venda
Nova. Eram três, totalizando 727 lotes, já que foi incluído aqui, o primeiro loteamento
aprovado em Ribeirão das Neves, datado de 1948.
Estes loteamentos foram alvo de uma ocupação ainda lenta no final da década de 50,
característica essa que perdura até o final da década de 60. Daí poder-se dizer que Ribeirão
das Neves “não foi muito afetado com a safra de loteamentos especulativos característicos do
efeito Pampulha e da criação de Cidade Industrial realizados ao longo dos anos 40 e 50”
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(Fundação João Pinheiro: 2000, 218). Esses loteamentos foram todos aprovados pela
Prefeitura de Pedro Leopoldo.
Esses loteamentos obedecem aos padrões de exigência da época11: oferecia-se apenas o lote e
o comprador deveria aguardar do poder municipal os serviços propriamente urbanos – água,
luz, calçamento e esgoto. Como se verá, até 1979, data da lei 6 766, nenhum desses
loteamentos era servido por infra-estrutura urbana básica.
É importante destacar nesse contexto que dos três parcelamentos, lançados antes de 1953, um
deles, o Bairro Jardim Florênça tem parte de seus lotes em Ribeirão das Neves e parte em
Belo Horizonte, testemunhando a conurbação.

Esse fenômeno se torna cada vez mais

freqüente nos fins dos anos 50, em diferentes fronteiras do município de Belo Horizonte,
conforme referenciado no documento “A Estrutura Urbana da RMBH - O Processo de
formação do espaço urbano” (1986).
O distrito Sede de Neves, no entanto, não sofreu nenhum impacto de loteamentos até o ano de
1952. Isso veio a acontecer somente após sua emancipação de Pedro Leopoldo em 1953.
No período de 1953 a 1955, (após a emancipação de Ribeirão das Neves), são lançados mais
cinco loteamentos no distrito de Justinópolis, totalizando 2488 lotes, e na Sede do município
começam a aparecer os primeiros loteamentos: o Santo Antônio (1954), com 192 lotes, e o
São Geraldo (1955), com 122 lotes que, juntamente com os demais, totalizam 848 lotes.
Percebe-se que a Sede do município parece se dar conta de que possui um espaço urbano
pouco expressivo, cuidando de sua expansão. Pode-se afirmar que, nessa época, a expansão da
Sede tinha a ver com sua “vaidade” como centro do município, não se tratando ainda da
atração do mercado metropolitano.
Por sua vez, os parcelamentos no distrito de Justinópolis relacionavam-se diretamente com os
processos da expansão de Belo Horizonte. Contraditoriamente, os interesses locais de
Ribeirão das Neves criariam complexidades no espaço municipal em oposição aos interesses
metropolitanos que indicaram a fazenda de Neves como ideal para a instalação do sistema
11

Em seção apropriada discutiremos a legislação sobre parcelamento urbano anterior à Lei Federal 6766 de
1979.
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penitenciário. Esse momento inaugural aponta para a possibilidade de, em algum instante
posterior, os moradores do município se oporem à escolha de Ribeirão das Neves como eixo
penitenciário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Na primeira metade da década de 50, houve um crescimento acelerado dos preços médios dos
terrenos na Região Metropolitana devido à implantação efetiva da Cidade Industrial Juventino
Dias em Contagem, que reativou o processo de industrialização da RMBH e, ao mesmo
tempo, deu margem para que Belo Horizonte extravasasse seu limite municipal,
principalmente para o oeste em direção aos municípios de Contagem e Betim, onde ocorreram
as mais altas taxas de crescimento dos preços de terrenos. Também surge nesse período o
início de uma nova frente de expansão rumo ao Norte para além da Pampulha porém, ainda
com pouca significação. Esse é o caso de Santa Luzia e, especialmente, Ribeirão das Neves
embora em proporções pouco significativas (PLAMBEL, 1987, p.135).
É importante destacar que entre os anos de 1957 e 1960 o preço do metro quadrado dos
terrenos e o valor médio dos imóveis comercializados na RMBH como um todo, sofrem um
decréscimo, sendo que nos anos de 1958 e 1959 nenhum loteamento foi lançado no
aglomerado metropolitano. (PLAMBEL, 1987, p.70).
TABELA 3.3 LOTEAMENTOS APROVADOS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS
NEVES NO PERÍODO DE 1948 A 1959
Nome do Parcelamento
(Bairros)
Lídice
Jardim Florença
da Urca
da Penha
Botafogo 1ª seção
Botafogo 2ª seção
Vila N. Senhora de Fátima
São Januário
Santo Antônio
São Geraldo
Vila N. Senhora das Neves
Vila Mariana
Subtotal
Subtotal
Total

Distrito

Zona

Justinópolis
Justinópolis
Justinópolis
Justinópolis
Justinópolis
Justinópolis
Justinópolis
Justinópolis
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Justinópolis

Urbana II
Urbana II
Urbana II
Urbana II
Urbana II
Urbana II
Urbana II
Urbana II
Urbana I
Urbana I
Urbana I
Urbana I

Aprovação
Prefeitura
13/4/1948
22/5/1950
30/8/1952
20/1/1953
28/3/1953
28/3/1953
30/10/1953
9/2/1954
17/3/1954
8/7/1955
5/1/1958
2/2/1959

Área Total Área dos
(m²)
lotes (m²)
81.010
66.020
42.890
34.590
264.770
193.340
51.575
39.480
403.020
293.530
555.300
412.540
105.953
80.968
239.610
172.420
96.380
78.870
57.780
42.940
309.250
163.470
70.510
58.510
533.920
343.790
1.744.128 1.292.888
2.278.048 1.636.678

Nº de
lotes
157
76
494
107
755
955
216
455
192
122
454
80
848
3.215
4.063

Fonte: Cadastro de Parcelamentos. PLAMBEL, 1983.
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No período de 1960 a 1964, Ribeirão das Neves teve o lançamento de 1035 lotes, sendo 318
na Sede e 599 em Justinópolis. É importante destacar nesse período o lançamento de 118 lotes
de 2 100 metros quadrados na zona de expansão metropolitana de Justinópolis – o Chácaras
Bom Retiro – destinados a sítios de recreio para população de alta renda. Isso demonstra a
indecisão dos agentes do mercado imobiliário quanto à clientela que buscariam atrair para
essa região. Uma alternativa seria a de continuarem voltados para os consumidores de baixa
renda, consolidando a expansão periférica através do distrito de Venda Nova, enquanto que a
outra alternativa seria a de aproveitar-se à proximidade da Pampulha, tida como área nobre de
lazer, para atrair camadas de maior poder aquisitivo.
Nesse período houve um decréscimo real dos preços de terreno, devido a fatores da
conjuntura econômica e política nacional, quais sejam, a escassez de crédito imobiliário, a
nova lei do inquilinato, além das altas taxas inflacionárias. Essa situação influenciou na queda
do lançamento de loteamentos em todo o aglomerado metropolitano, inclusive em Ribeirão
das Neves.
Já o período de 1965 a 1968, segundo o documento Mercado da Terra na RMBH é marcado
pelo crescimento dos preços de terrenos

em função da disponibilidade de

recursos

provenientes do BNH e do FGTS, o que faz com que o número de aprovações de loteamentos
e a oferta de lotes novos, tenham um grande impulso. Houve crescimento do preço da terra
em todos os vetores de crescimento da Região Metropolitana, principalmente nos vetores
norte, na região de Venda Nova e oeste em Contagem, na região do Riacho das Pedras
(PLAMBEL, 1987, p.141).
Em Ribeirão das Neves, no entanto, apenas dois loteamentos foram lançados e aprovados: um
em 1965, em Justinópolis, denominado Lagoa com 428 lotes, e o loteamento São Pedro, em
1968, na Sede do município, com 359 lotes.
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TABELA 3.4 LOTEAMENTOS APROVADOS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS
NEVES NA DÉCADA DE 60
Área dos
lotes (m²)

Nº de
lotes

119.340

107.590

281

Justinópolis Exp. Metropolitana 1/10/1963

544.450

526.710

118

Jardim de Alá - 1ª seção

Justinópolis

Urbana II

31/12/1964

193.762

148.490

318

da Lagoa

Justinópolis

Urbana II

25/10/1965

141.990

101.230

428

Várzea Alegre

Sede

Urbana I

28/3/1962

114.383

85.227

222

Vila Aparecida

Sede

Urbana I

20/1/1963

54.264

37.764

96

São Pedro

Sede

Urbana I

28/11/1968

205.050

146.640

359

Subtotal

Sede

943.262

821.840

795

Subtotal

Justinópolis

429.977

331.811

1.027

1.373.239

1.153.651

1.822

Nome do Parcelamento
(Bairros)

Aprovação Área Total
Prefeitura
(m²)

Distrito

Zona

Vila Santa Branca

Justinópolis

Urbana II

28/10/1961

Chácaras do Bom Retiro

Total

Fonte: Cadastro de Parcelamentos. PLAMBEL, 1983.
No ano de 1969 não surgiu nenhum novo loteamento em Ribeirão das Neves. Entretanto, a
partir deste ano, o mercado imobiliário volta sua atuação exatamente para os municípios mais
permissivos para promover loteamentos para a população de baixa renda, uma vez que, nesta
época, Belo Horizonte e Contagem contavam com medidas restritivas para aprovação de
loteamentos.
Até os anos 60, os loteamentos eram lançados objetivando ocupação imediata e para
especulação imobiliária, havia reserva de lotes no interior do mercado. A partir da década de
70 os loteamentos abertos destinam-se a ocupação imediata, o que irá se confirmar através
das altas taxas de crescimento da população observadas em Ribeirão das Neves.
No distrito de Justinópolis, em 1970, 261 lotes foram aprovados, sendo 78 no Bairro Laredo e
183 no Guadalajara. No final da década, em 1979, esses bairros encontravam-se parcialmente
ocupados e possuíam iluminação pública e energia elétrica, sendo parcialmente servidos pelas
redes de água e esgoto. Também em 1971, dando continuidade ao crescimento de
Justinópolis, mais 449 lotes são lançados em dois loteamentos o Atalaia, com 287 lotes, e o
Vila Papine, com 162, ambos com carências de infra-estrutura urbana e de serviços.
Já em 1971, a Prefeitura de Ribeirão das Neves aprovou na Sede do município, o Bairro Santa
Marta, com 677 lotes de 360 metros quadrados. Havia nele uma carência quase que absoluta,
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contando apenas com o atendimento parcial das redes de iluminação pública e energia
elétrica. As vias de acesso eram de terra, e não contava com serviços de transporte coletivo,
água, esgoto e nem de coleta da água pluvial. Esse era o segundo maior loteamento aberto no
município nos últimos 20 anos. O primeiro havia sido implantado em 1953, em Justinópolis –
o Bairro Botafogo. Dividido em duas seções, totalizou 1710 lotes e era servido apenas por
transporte coletivo, energia elétrica e, parcialmente, pela rede de iluminação pública.
Conforme o documento, Mercado da Terra na RMBH, os municípios de Ibirité e Ribeirão das
Neves, onde não havia restrições para aprovação de loteamentos, concentravam 53,8% dos
lotes aprovados no aglomerado metropolitano (PLAMBEL, 1987, p. 144). Eram lotes
destinados principalmente às populações de nível sócio-econômico mais baixo. Nesse
contexto, o mercado imobiliário encontrou em Ribeirão das Neves, o local ideal para atuar
naquela linha, dando continuidade ao processo clandestino de ocupação da região de Venda
Nova.(1987, p.144). Vale destacar que, neste período, loteamentos aprovados anteriormente
passam a ser ocupados.
Porém de fato, é a partir de 1971, o município abre suas portas para receber uma nova safra de
loteamentos. A década de 70 tem um significado especial. No contexto metropolitano e,
principalmente, em Ribeirão das Neves que é atingido por um crescimento populacional
recorde nesse período. Daí o destaque dado ao período de 1972 a 1976.
É importante destacar neste período que todo o aglomerado metropolitano teve seu espaço
urbano expandido, a tabela abaixo demonstra entretanto, que o maior número de lançamentos
ocorreu em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, onde se concentram 60% dos loteamentos
novos ( PLAMBEL, 1987, p.146).
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TABELA 3.5

NÚMERO DE LOTEAMENTOS LANÇADOS NA RMBH NO

PERÍODO 1972 - 1976
Município
BH
Betim
Contagem
Lagoa Santa
Nova Lima
Pedro Leopoldo
Ribeirão das Neves
Rio Acima
Santa Luzia
Vespasiano

Total

1972
1
3
4

1973
2
1
7
10

1974
7
1
1
3
1
13

1975
2
2
1
1
3
5
1
1
16

1976
12
8
1
5
17
4
5
1
53

Total
23
10
3
2
9
1
35
5
7
1
96

Fonte: Pesquisa Mercado da Terra – PLAMBEL; Prefeituras Municipais
Neste período, como já foi dito anteriormente, a população urbana de Ribeirão das Neves
cresceu 27% ao ano, devido a ocupação efetiva dos loteamentos lançados nos períodos de
1950, 1960, e início dos anos 1970 e, principalmente, devido ao grande número de novos
loteamentos lançados a partir de 1972, conforme se vê, nos quadros a seguir.
Tanto os dados relativos ao distrito Sede quanto ao distrito de Justinópolis, serão
referenciados isoladamente, para cada um dos anos, entre 1972 e 1976, evidenciando, ano a
ano, os loteamentos que foram sendo incorporados. O período de 1977 a 1979, será analisado
separadamente.
Na Sede de Ribeirão das Neves, no período de 1972 a 1976, 3624 lotes foram lançados, sendo
que 63% estavam localizados no centro histórico do município, e 37% na zona de expansão
metropolitana. Houve uma intensa procura do mercado imobiliário por espaços para ocupação
residencial destinados à população de baixa renda. Ao redor da Sede municipal, 12
loteamentos foram lançados, a maioria com lotes de 360 metros quadrados e sem infraestrutura urbana e de serviços.
Este período, conforme demarcado no documento Mercado da Terra, corresponde ao
momento no qual ocorre uma alta dos preços de terrenos (1987:68), motivada pela ”queda
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relâmpago do movimento acionário, que fez as poupanças novamente se dirigirem para o
mercado imobiliário” (PLAMBEL, 1987:73).
Merece destaque, em 1972, o lançamento do loteamento Bom Sossego, próximo à Sede, com
521 lotes de 1000 metros quadrados, aprovados pela Prefeitura. A abrangendo uma área total
de 658.870,00 metros quadrados destinava-se não à população de baixa renda, mas sim a
sítios de recreio para classes de maior poder aquisitivo.
Não houve nenhum loteamento em 1973. Porém, em 1974 210 lotes de 360 metros quadrados
são aprovados no loteamento Santa Marta, destinados à população de baixa renda. As vias de
acesso eram de terra e era coberto apenas parcialmente por iluminação pública e energia
elétrica, apesar do fato de que quase 5% de sua área 112.836,50 metros quadrados
corresponderem a área de domínio da CEMIG.
No distrito Sede propriamente dito, em 1975, um total de 984 lotes foram aprovados no
loteamento Santa Martinha, distribuído em três seções. As estradas de acesso eram de terra,
mas havia transporte coletivo. Não havia rede de água, nem de esgoto, e o sistema de
iluminação pública e de energia elétrica era apenas parcial. Neste mesmo ano, dois
loteamentos são aprovados na zona de expansão metropolitana da Sede, o Vale do Prata com
548 lotes, e o Vale Verde com 127, ambos com lotes na faixa de 400 metros quadrados,
destinados à população de maior poder aquisitivo.
Em 1976, foi lançada mais uma seção do bairro Santa Martinha com 274 lotes, já servida por
transporte e energia elétrica. Foi lançado ainda o loteamento Rosana seções 1 e 2, totalizando
273 lotes, sem nenhuma infra-estrutura urbana e de serviços.
Dando continuidade ao processo de ocupação da zona de expansão metropolitana, são
lançados mais 687 lotes de 3000 metros quadrados, no Vale do Ouro, Seções 1 e 2, destinadas
a condomínios.
Já o Distrito de Justinópolis, no período de 1972 a 1976, teve lançados em seu território mais
7578 lotes, dos quais 98% situados na área central do distrito. Os novos lançamentos na zona
de expansão metropolitana representaram apenas 2%, em relação ao total de loteamentos

84

implantados nesse distrito, significando apenas o início do processo que estava por eclodir
nessa área.
O total de lotes nesse distrito foi duas vezes maior que o total da Sede, como resultado da
expansão de Belo Horizonte para dentro do município de Neves, ou seja, pela extensão de
Venda Nova para Justinópolis, fato que, como se verá mais adiante, se efetivará em1977.
No ano de 1972, quatro loteamentos foram lançados em Ribeirão das Neves, no distrito de
Justinópolis, totalizando 679 lotes. São eles: Maracanã seção 1, Tropical, São Miguel Arcanjo
e Santa Fé, todos servidos por linhas de transporte coletivo e energia elétrica, mas
desprovidos de redes de água, esgoto e coleta de água pluvial.
Os lotes lançados no ano de 1973 totalizaram 1853, distribuídos pela Vila Teresópolis, que foi
o menor loteamento que surgiu nessa década, com 28 lotes; pelo Landi, Luar da Pampulha e
Tony com. 435, 391 e 425 lotes respectivamente. E mais, o Vila Delma com 201 e o Jardim
Alvorada com 212 lotes. É importante destacar que os loteamentos Luar da Pampulha e Landi
fazem limite com Belo Horizonte, com lotes diferenciados em cada município, demonstrando
a expansão de Venda Nova rumo a Justinópolis. Também estes loteamentos, correspondentes
apenas a primeira seção, dispunham de uma infra-estrutura mínima que se restringia,
basicamente a energia elétrica. Os lotes tinham a dimensão de 360 metros quadrados.
Em 1974, cinco loteamentos foram lançados, Rose Marie, São José-Seção 1, Adriana,
Felixlândia, e a Seção 2 do Luar da Pampulha, totalizando 986 lotes, todos com 360 metros
quadrados. O menor foi o Adriana com 60 lotes, e o maior o Felixlândia com 432.
Houve uma queda no número de loteamentos lançados em 1975: apenas três. No entanto, em
termos do número de lotes, esse ano superou o anterior, sendo lançados 1772 lotes. Somente
no Bairro Maria Helena foram 1140 lotes, servidos por transporte coletivo, iluminação
pública, energia elétrica e, parcialmente, água. Os outros dois loteamentos lançados foram o
Fortaleza e o Landi segunda seção.
Em 1976 houve um recorde em termos de loteamentos e lotes: 13 loteamentos, sendo que dois
destes já se direcionando para a zona de expansão metropolitana, o Vila Real com 90 lotes, e
o Vera Lúcia com 88. Os outros 10 totalizaram 3343 lotes, sendo o maior deles o Menezes
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com 1617 lotes. Os demais ficaram distribuídos entre os bairros: Jardim de Alá, Kátia, Sônia,
Havaí, Maracanã, Vale das Cerejeiras, Elizabeth, Eliane, São José, Rosana e Santa Izabel.
Esse último, segundo o Cadastro de Parcelamentos, não chegou a ser implantado de fato.
Destes loteamentos, apenas o Menezes dispunha de transporte coletivo, iluminação pública e
energia elétrica, enquanto que os demais eram servidos apenas por iluminação pública e
energia elétrica, assim mesmo parcialmente.
No período seguinte, de 1977 a 1979, a Sede foi palco do lançamento de quatro vezes mais
lotes do que Justinópolis, invertendo-se a situação observada no período anterior. Assim,
enquanto a Sede teve lançado um total de 13466 lotes, Justinópolis teve 4391. É importante
distinguir a incidência de novos loteamentos na zona urbana da Sede (48% do total nesse
distrito), na área de expansão metropolitana da Sede (50%), assim como na região de Areias
(2%). Quanto a Justinópolis, tem-se que do total de lotes lançados, 73% estão na zona urbana
do distrito e 27% estão na área de expansão metropolitana de Justinópolis,
No distrito da Sede, em 1977, é lançado o Sevilha, Seção 1, com 1232 lotes, que representa o
maior número de lotes já aprovados de uma só vez no município, até então. Esse loteamento
era servido apenas por transporte coletivo, iluminação pública e energia elétrica.
Entretanto, é na zona de expansão metropolitana, no vetor 040, que ocorre o recorde de
número de novos lotes neste ano: 6736. São lançados, ao mesmo tempo loteamentos
destinados tanto a população de alta renda – como o Quintas do Lago, com 54 lotes de 5000
metros quadrados – como para população de baixa renda, onde aparecem o Jardim Colonial,
com 1572 lotes, o Cidade Neviana com 1147 e o Veneza com 3963, todos com lotes de 360
metros quadrados. O Jardim Colonial e o Cidade Neviana foram aprovados sem qualquer
infra-estrutura, e o Veneza – que será posteriormente analisado nessa dissertação por fazer
limite com o Bairro Metropolitano – já possuía serviço de transporte e contava, parcialmente,
com iluminação pública e energia elétrica.
Através da foto-leitura de 1977 percebe-se que, próximo ao núcleo tradicional da Sede, se
faziam notar alguns loteamentos praticamente sem ocupação: em direção a Justinópolis
destacou-se o Santa Marta, o Santa Paula e o Santa Martinha; e em direção a Pedro Leopoldo
o Bom Sossego e o Rosana. Também ao norte do município ao longo da BR-040 observam-se
parcelamentos destinados a chácaras de recreio, sendo que o Vale do Ouro já possuía algumas
86

construções. (Plano de Desenvolvimento Integrado do Município de Ribeirão das Neves,
Plambel, 1983: 17).
Também pela foto leitura de 1977, identificou-se dois referenciais importantes na ocupação
do espaço do distrito de Justinópolis: o primeiro através da mancha urbana de Belo Horizonte
em direção a Neves e, o segundo, pela influência da via MG-6 na configuração de seu espaço.
Como se não bastasse o Sevilha-Seção 1 (com 1232 lotes, lançado em 1977), foi lançado em
1978 o Sevilha-Seção 2 com 3461 lotes, ou seja, quase três vezes maior que o primeiro, e com
o mesmo tipo de carência. Surge também, o loteamento Status, com 107 lotes de 526 metros
quadrados, para população de maior poder aquisitivo, porém sem qualquer infra-estrutura.
Já o loteamento Savassi foi aprovado no ano de 1979. São 933 lotes de 360 metros quadrados
e na área total do loteamento está incluso um lago de 4.240,00 metros quadrados, que,
certamente, foi usado para atrair compradores. Também a escolha do nome do loteamento –
Savassi é bairro considerado nobre em Belo Horizonte – pode ter tido essa finalidade mas, no
entanto, era desprovido de infra-estrutura possuindo, precariamente, iluminação pública e
energia elétrica.
Também em 1979, em terras de propriedade da Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, foi
aprovado, tanto pela Prefeitura quanto pelo PLAMBEL o loteamento do Bairro Santa Matilde,
com 297 lotes, de 360 metros quadrados. Sem fugir à regra, também era carente de infraestrutura básica.
No distrito de Justinópolis em 1977, a zona de expansão metropolitana foi novamente atingida
pelo processo de abertura de loteamentos, desta vez com lotes direcionado às populações de
maior poder aquisitivo. São lançados o Quintas das Neves com lotes de 2000 metros
quadrados e o Granjas Primavera com lotes de 3000 metros. A exceção fica com o loteamento
Nossa Senhora da Piedade, com lotes de 360 metros quadrados, destinado a população de
baixa renda e com parte de seu território na zona urbana e parte na zona de expansão
metropolitana.
Na zona urbana destacam-se, entretanto, os loteamentos Pedra Branca aprovado em 1977 com
1122 lotes, e o Esperança com 718 lotes que, juntamente com o Luar da Pampulha-Seção 2,
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São João de Deus, Flamengo e Horizonte totalizam, durante o ano de 1977, 3006 novos lotes
em Justinópolis.
Pode ser, ainda, constatado, o adensamento significativo dos bairros Landi, Maria Helena,
Vila Delma, Tony e Boa Vista sob influência dos Bairros Nova América, Mantiqueira e
Florência, pertencentes a Belo Horizonte. E o início da ocupação dos bairros São José, Sônia,
Hawaí, Kátia e Luar da Pampulha, dando continuidade ao Bairro Lagoa e Santa Branca, como
extensão da periferização de Belo Horizonte.
Próximo à MG-6, observou-se o adensamento mais intenso dos Bairros São Januário, Laredo,
e Guadalajara e, acima da MG-6, a ocupação menos significativa dos bairros Atalaia e
Maracanã. Também abaixo dessa via localizava-se o bairro São Miguel Arcanjo, com
significativa ocupação, enquanto que os demais bairros encontravam-se pouco ocupados,
havendo muitos vazios, o que dificultava a articulação entre eles.
Também em 1977, em Areias, aparece o primeiro loteamento da região. É o loteamento
Senhora de Santana, com 282 lotes, com pouquíssima infra-estrutura, possuindo apenas
iluminação pública e energia elétrica.
Um destaque especial deve ser dado ao Conjunto Habitacional Nova Pampulha, pois foi o
único loteamento, neste período, que possuía uma infra-estrutura urbana mais completa:
transporte coletivo, iluminação pública, água, esgoto, água pluvial e energia elétrica. Este, por
sua vez, não estava nas mãos do mercado imobiliário privado e sim do INOCOOP-MG.
Em Areias, em 1978, é aprovado pela Prefeitura, o loteamento Santa Margarida-Seção 1, com
363 lotes de 360 metros quadrados, dotado, precariamente, de sistema de transporte,
iluminação pública, e energia elétrica. É importante destacar que parte deste loteamento situase em Pedro Leopoldo, dando margem para que o processo de conurbação se efetivasse.
A segunda seção do loteamento Santa Margarida foi lançado no ano de 1979, nos mesmos
moldes do Santa Margarida-seção 1, correspondendo a 61 lotes de 360 metros quadrados .
Também em Areias, em 1979 o loteamento denominado José Maria da Costa, com 127 lotes
de 372 metros quadrados,não estava ainda aprovado pela prefeitura.
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TABELA 3.6 LOTEAMENTOS APROVADOS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS
NEVES NA DÉCADA DE 70
Nome do Parcelamento
(Bairros)

Aprovação Área Total
Prefeitura
(m²)

Área dos
lotes (m²)

Nº de
lotes

Distrito

Zona

Senhora Santana

Areias

Exp. Metropolitana

14/4/1977

144.767

105.167

282

Santa Margarida - 1ª seção

Areias

Exp. Metropolitana

3/8/1978

205.625

134.460

363

José Maria da Costa

Areias

Exp. Metropolitana

1977

70.200

49.230

127

Laredo

Justinópolis

Urbana II

24/7/1970

40.090

24.640

78

Guadalajara

Justinópolis

Urbana II

30/12/1970

58.190

38.600

183

Atalaia

Justinópolis

Urbana II

4/8/1971

143.022

109.406

287

Vila Papine

Justinópolis

Urbana II

2/12/1971

85.730

67.490

162

Maracanã

Justinópolis

Urbana II

2/6/1972

85.875

59.434

150

Tropical

Justinópolis

Exp. metropolitana
Urbana II

11/7/1972

74.190

54.610

150

São Miguel Arcanjo

Justinópolis

Urbana II

12/7/1972

92.730

73.845

265

Santa fé

Justinópolis

UrbanaII

25/9/1972

57.800

47.120

114

Vila Teresópolis

Justinópolis Exp. Metropolitana

23/7/1973

13.150

10.908

28

Landi - 1ª seção

Justinópolis

Urbana II

17/9/1973

226.170

181.040

435

Luar da Pampulha - 1ª
seção

Justinópolis

Urbana II

17/9/1973

233.600

178.760

391

Sônia - 1ª seção

Justinópolis

Urbana II

17/9/1973

92.500

64.615

161

Tony - 1ª seção

Justinópolis

Urbana II

17/9/1973

252.640

206.360

425

Vila Delma

Justinópolis

Urbana II

17/9/1973

103.680

75.760

201

Jardim Alvorada - 2ª seção Justinópolis Exp. Metropolitana

18/9/1973

128.490

87.249

212

Rosimeire

Justinópolis Exp. Metropolitana

14/3/1974

130.000

99.136

265

São José - 1ª seção

Justinópolis

Urbana II

19/3/1974

50.300

38.100

106

Adriana

Justinópolis

Urbana II

21/5/1974

36.125

22.725

60

Felixlândia

Justinópolis

Urbana II

30/7/1974

242.630

164.550

432

Luar da Pampulha 2ª
seção

Justinópolis

Urbana II

4/9/1974

61.120

43.280

123

Landi - 2ª seção

Justinópolis

Urbana II

24/11/1975

223.246

143.587

357

Maria Helena

Justinópolis

Urbana II

30/11/1975

566.810

468.010

1.140

Fortaleza

Justinópolis

Urbana II

19/12/1975

141.200

108.040

275

Jardim de Alá - 2ª seção

Justinópolis

Urbana II

6/2/1976

29.458

20.213

52

Kátia - 1ª seção

Justinópolis

Urbana II

14/5/1976

147.076

83.486

194

Sônia - 2ª seção

Justinópolis

Urbana II

5/6/1976

46.000

33.727

83

Hawai

Justinópolis

Urbana II

8/6/1976

121.200

87.774

245

Maracanã - 2ª seção

Justinópolis

Urbana II

12/7/1976

43.558

26.885
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Nome do Parcelamento
(Bairros)

Distrito

Zona

Aprovação Área Total
Prefeitura
(m²)

Área dos
lotes (m²)

Nº de
lotes

Vila Real

Justinópolis Exp. Metropolitana

12/7/1976

46.000

37.298

90

Vale das Cerejeiras

Justinópolis

Urbana II

13/7/1976

90.940

63.400

207

Elizabeth

Justinópolis

Urbana II

15/7/1976

52.811

39.499

106

Vera Lúcia

Justinópolis Exp. Metropolitana

22/7/1976

53.055

35.825

89

Santa Izabel

Justinópolis

Urbana II

23/7/1976

27.035

18.403

48

Eliane

Justinópolis

Urbana II

28/7/1976

134.380

99.194

255

São José - 2ª seção

Justinópolis

Urbana II

4/10/1976

256.450

102.447

275

Menezes

Justinópolis

Urbana II

4/11/1976

981.020

641.666

1.617

Jardim de Alá - 3ª seção

Justinópolis

Urbana II

5/12/1976

30.055

21.621

58

Luar da Pampulha - 3ª
seção

Justinópolis

Urbana II

17/6/1977

15.166

8.429

21

Quintas de Neves

Justinópolis Exp. Metropolitana

17/6/1977

95.850

81.780

37

N. Senhora da Piedade

Justinópolis

Exp. Metropolitana 20/6/1977
Zona Urbana II

114.420

67.334

169

Pedra Branca

Justinópolis

18/7/1977

696.040

438.040

1.122

Granjas Primavera

Justinópolis Exp. Metropolitana

2/8/1977

736.674

665.113

260

Cj. Habitacional Nova
Pampulha

Justinópolis

Urbana II - Exp.
Metropolitana

13/10/1977

471.670

207.555

540

São Judas Tadeu

Justinópolis

Urbana II

21/11/1977

110.653

78.276

204

Esperança

Justinópolis

Urbana II

2/12/1977

388.703

259.245

718

Urbana II

Flamengo

Justinópolis

Urbana II

2/12/1977

161.699

119.471

322

Kátia - 2ª seção

Justinópolis

Urbana II

30/3/1978

110.009

82.749

183

Boa Vista

Justinópolis

Urbana II

8/6/1978

25.841

20.000

54

Labanca

Justinópolis Exp. Metropolitana

9/6/1978

122.970

100.090

230

Céu Anil

Justinópolis

Urbana II

24/8/1978

192.472

105.086

269

Tony - 2ª seção

Justinópolis

Urbana II

22/9/1978

32.083

25.186

67

Centro Comercial de
Justinópolis

Justinópolis

Urbana II

30/10/1978

10.510

7.573

42

Justinópolis

Urbana II

14/04/1977 retificada e
reprovada
em
09/01/1979

132.987

77.932

207

Santa Marta

Sede

Urbana I

5/1/1971

384.696

258.386

677

Bom Sossego

Sede

Urbana I

26/5/1972

658.870

552.120

521

Santa Paula

Sede

Urbana I

31/5/1974

112.836

79.365

210

Santa Martinha - 1ª seção

Sede

Urbana I

21/3/1975

212.960

130.251

352

Santa Martinha - 2ª seção

Sede

Urbana I

11/5/1975

286.117

210.210

552

Vale da Prata

Sede

Urbana I

12/6/1975

298.152

234.192

548

Horizonte

90

Nome do Parcelamento
(Bairros)

Aprovação Área Total
Prefeitura
(m²)

Área dos
lotes (m²)

Nº de
lotes

Distrito

Zona

Vale Verde

Sede

Exp. Metropolitana

11/7/1975

68.014

54.794

127

Santa Martinha - 3ª seção

Sede

Urbana I

25/8/1975

72.600

33.640

80

Santa Martinha - 4ª seção

Sede

Urbana I

6/2/1976

124.075

88.497

274

Vale do Ouro - 1ª seção

Sede

Exp. Metropolitana

23/6/1976

1.168.909

934.785

307

Vale do Ouro - 2ª seção

Sede

Exp. Meropolitana

23/6/1976

1.560.960

927.560

380

Rosana - 1ª seção

Sede

Urbana I

1/10/1976

68.012

50.460

133

Rosana - 2ª seção

Sede

Urbana I

10/12/1976

80.555

57.783

140

Quintas do Lago
(Chácaras)

Sede

Exp. Metropolitana

28/1/1977

217.526

161.734

54

Jardim Colonial

Sede

Exp. Metropolitana

10/10/1977

1.736.904

739.723

1.572

Sevilha - 1ª seção

Sede

Urbana I

27/11/1977

593.280

461.040

1.232

Sevilha - 2ª seção

Sede

Urbana I

30/1/1978

Veneza

Sede

Exp. Metropolitana

6/4/1978

2.065.389

1.465.305

3.963

Status

Sede

Urbana I

20/4/1978

80.083

51.723

107

Savassi

Sede

Urbana I

12/3/1979

488.107

345.340

933

690.268

436.646

1.147

não consta
no projeto

não consta
no projeto

3.461

Cidade Neviana

Sede

aprovado em
02/09/77,
Exp. Metropolitana modificado e
aprovado em
07/06/1979

Santa Margarida - 2ª seção

Sede

Exp. Metropolitana

29/11/1979

34.477

27.382

61

Santa Matilde

Sede

Urbana I

30/11/1979

200.000

129.971

297

1.589.480

849.155

1.932

Rosa Neves

Sede

Zona Rural

não
aprovado

Santinho - 1ª seção

Sede

Urbana I

24/8/1978

693.710

509.130

1.366

Santinho - 2ª seção

Sede

Urbana I

24/8/1978

471.164

280.877

744

Vila Esperança

Sede

Urbana I

Kátia - 3ª seção
Subtotal

Sede

8.651.692

5.889.455

10.204

Subtotal

Justinópolis

12.212.141

8.251.083

23.059

Subtotal

Areias

540.496

391.795

581

22.993.809 15.381.488

35.776

Total

Fonte: Cadastro de Parcelamentos/PLAMBEL/1983.
Frente aos limites das informações disponíveis, os dados a partir de 1980 serão elaborados de
forma mais sintética.
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Na década de 80 não houve a abertura de loteamentos no Distrito de Justinópolis, enquanto
que na Sede Municipal a Prefeitura aprovou 4 parcelamentos: o bairro Tânia, localizado na
zona urbana e os demais – Florença, Palmeiras, Vale das Acácias, totalizando 7297 lotes localizados na zona de expansão metropolitana. Destaca-se que o bairro Florença, com 2932
lotes, faz limite com o bairro Metropolitano.
TABELA 3.7 LOTEAMENTOS APROVADOS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS
NEVES NA DÉCADA DE 80
Nome do Parcelamento
(Bairros)

Distrito

Zona

Aprovação
Prefeitura

Tânia

Sede

Urbana I

13/3/1980

52.489

35.594

95

Vale das Acácias

Sede

Exp. Metropolitana

9/9/1980

1.982.300

1.288.490

2.632

Florença

Sede

Exp. Metropolitana

5/5/1981

2.119.526

1.101.316

2.932

Palmeiras

Sede

Exp. Metropolitana

26/2/1982

1.592.911

656.958

1.638

5.747.226

3.082.358

7.297

Total

(Sede)

Área Total Área dos lotes
(m²)
(m²)

Nº de
lotes

Fonte: Cadastro de Parcelamentos. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, 2002.
Já na década de 90 foram 20 os novos loteamentos aprovados na Sede Municipal, sendo que
desses, quase 50% estão localizados na área de expansão metropolitana. É o processo de
consolidação de uma nova frente de expansão periférica na direção da BR-040, com a
aprovação de loteamentos como o Napoli, Jardim Colonial, Franciscandriangela, Florença-2ª
seção e Fazenda Castro/Bairro Metropolitano, esse último objeto do estudo de caso dessa
dissertação. Os 20 parcelamentos então aprovados totalizam cerca de 7.650 lotes, dos quais
1825 pertencentes ao Bairro Metropolitano. Sublinha-se que, assim como os demais, esse
loteamento foi aprovado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e
pela Prefeitura do Município.
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TABELA 3.8 LOTEAMENTOS APROVADOS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS
NEVES NA DÉCADA DE 90
Nome do Parcelamento
(Bairros)

Aprovação Área Total
Prefeitura
(m²)

Área dos
lotes (m²)

Nº de
lotes

Distrito

Zona

Belo Vale

Justinópolis

Urbana II

18/5/1993

165.771

95.671

359

Girassol

Justinópolis

Urbana II

29/7/1998

1.128.500

427.005

1.365

Soares

Justinópolis Exp. Metropolitana 19/12/1996

161.167

101.086

304

Severina

Justinópolis

Urbana

11/12/1996

318.481

188.825

858

Jardim Primavera - 3ª seção Justinópolis

Urbana

21/1/1998

36.747

21.046

82

Tocantins

Justinópolis

Urbana

28/10/1998

158.681

93.402

319

Cristais

Justinópolis

Urbana II

23/3/1999

35.238

21.515

81

Luana

Justinópolis

Urbana II

3/9/1999

134.900

82.005

290

Itapoã

Justinópolis

Urbana II

22/1/1998

67.934

40.621

138

Dona Clarice

Justinópolis

Urbana II

19/3/1997

75.658

48.605

126

Evereste

Justinópolis

Urbana I

21/5/1998

188.553

94.101

289

Verônica

Justinópolis

Urbana II

3/2/1998

131.534

84.379

137

Cruzeiro

Justinópolis

Urbana II

18/7/1994

135.000

67.385

259

Alicante

Sede

Exp. Metropolitana 14/8/1998

141.100

33.539

95

Campos da Silveira

Sede

Urbana I

8/5/1998

459.500

283.493

Barcelona

Sede

Urbana I

6/3/1997

483.983

259.627

697

Iolanda

Sede

Urbana II

10/9/1998

89.355

47.970

152

Vereda - 1ª seção

Sede

Exp. Metropolitana 17/6/1997

411.222

241.887

871

Dona Clara

Sede

Urbana I

16/2/1998

45.691

14.372

47

Monte Verde

Sede

Urbana I

13/2/1997

225.195

109.465

382

Napoli

Sede

Exp. Metropolitana 30/4/1999

263.145

155.753

553

Fazenda Castro

Sede

19/6/1998

1.282.005

721.186

1.825

Jardim Colonial

Sede

Exp. Metropolitana 24/10/1994

1.737

739.723

1.994

Franciscadriangela

Sede

Exp. Metropolitana 27/5/1997

615.280

353.715

820

Jardim Verona

Sede

Urbana I

12/5/1999

1.187.200

549.377

1.924

San Marino

Sede

Urbana I

15/9/1999

977.812

527.324

1.910

Nova União

Sede

Urbana I

7/7/1998

145.265

82.868

320

San Remo

Sede

Urbana I

10/12/1998

202.557

61.100

195

Florença - 2ª seção

Sede I

Urbana

27/12/1996

88.122

48.438

154

Urbana I
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Nome do Parcelamento
(Bairros)

Distrito

Zona

Aprovação Área Total
Prefeitura
(m²)

Área dos
lotes (m²)

Nº de
lotes

São Luiz

sede I

Exp. Metropolitana 30/10/1997

605.700

361.584

948

Jardim Primavera - 2ª seção

Sede II

Exp. Metropolitana 11/6/1997

168.130

65.088

228

Jardim Primavera - 1ª seção

Sede II

Exp. Metropolitana

145.026

86.287

237

Jardim São Judas Tadeu

Sede II

Exp. Metropolitana 23/12/1996

422.699

242.627

908

3/4/1995

Subtotal

Sede

4.970.466

3.317.232

8.806

Subtotal

Sede I

590.829

307.715

1.136

Subtotal

Sede II

838.848

496.309

1.339

Subtotal

Justinópolis

4.298.745

2.229.813

7.586

10.698.888

6.351.069

18.867

Total

Fonte: Cadastro de Parcelamentos. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. 2002.
Em Justinópolis são aprovados mais 13 parcelamentos nesse período, totalizando cerca de
4250 lotes. Somente os bairros Girassol e Severina concentram 2.223 lotes, sendo 1365 no
primeiro e 858 no segundo deles.
Mais recentemente, já nos anos 2000, mais 4494 lotes foram aprovados no Município,
distribuídos por 4 loteamentos situados na Sede, onde somente três dos loteamentos
aprovados – Belvedere, Alterosa e Vereda todos no vetor 04012, perfazem quase 3000 lotes e
dois em Justinópolis.

12

“A predominância de áreas com topografia suave, bem como a presença de recursos paisagísticos como
nascentes e cursos d´água, além de publicidade de motivação ecológica – “fuja da poluição”, “more no campo”
– contribuem para a valorização da região, onde predomina o parcelamento do tipo chácaras, com lotes de 2000
m². O lançamento de empreendimentos imobiliários com essas características, tais como o Vale do Prata em
Ribeirão das Neves e o Nossa Fazenda no município vizinho de Esmeraldas, confirma essa tendência que, no
entanto, é contrabalançada pela abertura de loteamentos populares, também freqüente nessa região”. Plano de
Desenvolvimento Integrado de Ribeirão das Neves – 1980.
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TABELA 3.9 LOTEAMENTOS APROVADOS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS
NEVES A PARTIR DE 2000
Nome do
Parcelamento
(Bairros)

Área
Total
(m²)

Área dos Nº de
lotes (m²) lotes

Distrito

Zona

Aprovação
Prefeitura

Canoas

Justinópolis

Urbana II

20/12/01

64.240

Viena

Justinópolis

Urbana II

27/07/00

565.197

340.561 1.171

Belvedere

Sede

Exp.
Metropolitana

25/06/01

584.803

367.339 1.164

Alterosa

Sede

Exp.
Metropolitana

04/06/01

900.504

550.052 1.321

Vereda - 2ª seção

Sede

Urbana I

24/02/00

190.045

110.806

422

Sede II

Exp.
Metropolitana

02/08/00

166.123

82.200

260

N. Senhora de Santana 2ª seção
Subtotal

Sede

819.482

Subtotal

Sede II

166.123

Subtotal

Justinópolis

Total

1.485.307

41.708

156

493.075 1.749
82.200

260

917.391 2.485

2.470.912 1.492.666 4.494

Fonte: Cadastro de Parcelamentos. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. 2002.
É importante destacar no processo de parcelamento e de ocupação do Município de Ribeirão
das Neves a existência de parcelamentos clandestinos ou em tramitação13 na prefeitura. E a
presença de favelas, tais como Bispo de Moura, Hortinha, Vila Santa Fé, Braúnas, Rosa
Neves, Grotas, Vila Felicidade, Vila Henrique, Sapori, com um total de 41.950 pessoas,
conforme relatado no Plano Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Ribeirão das
Neves.
Vale registrar que essa tendência de expansão periférica foi prevista pelo PLAMBEL no
Plano de Desenvolvimento Integrado de Ribeirão das Neves, justificada pela presença da BR040 e do CEASA nesse eixo.

13

Liberdade, Santinho 3, Elizabeth 2a e 3a Seção, Maria Helena II, Cruzeiro 2a Seção, Vila Eduarda, Quintas do
Vera Cruz, Condomínio Canto dos Pássaros, Ivo de Abreu.
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O gráfico a seguir sintetiza o número de lotes aprovados em Ribeirão das Neves,
considerando-se os três núcleos urbanos: a Sede, Justinópolis e a nova expansão do Vetor BR
040.b
GRÁFICO 3.1
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4

A AÇÃO DO PODER PÚBLICO EM RIBEIRÃO DAS NEVES

Nesse capítulo da dissertação é analisada, em linhas gerais, a atuação do Poder Público frente
ao intenso processo de parcelamento e de ocupação do território municipal que, muitas vezes,
ocorre de modo predatório para o meio ambiente e oneroso para a Prefeitura e para a
população local. Assim, é analisado o aparato normativo disponível para o seu controle, bem
como as políticas de suprimento da demanda por serviços urbanos e por infra-estrutura básica.
4.1 O mercado imobiliário: permissividade do poder local
Conforme analisado na seção anterior, Ribeirão das Neves no período compreendido entre o
final da década de 40 até os anos 60 e, em especial, durante a década de 70, foi palco de um
acelerado processo de abertura e ocupação de loteamentos, com baixo padrão urbanístico. O
baixo preço dos lotes, comparativamente aos oferecidos pelo mercado imobiliário em outros
municípios da RMBH, fez com que Ribeirão das Neves se tornasse uma alternativa de
moradia para população de baixa renda.
Essa concentração de loteamentos em Neves deve-se, especialmente, ao baixo preço dos
terrenos aí situados, mas também reflete os impecilhos que os agentes imobiliários estavam
encontrando para atuarem em outros municípios. A partir da segunda metade da década de 60
e início dos anos 70, começam a surgir inicialmente em Belo Horizonte, e depois em
Contagem, instrumentos urbanísticos legais que buscavam impedir que o processo de
parcelamento do solo resultasse em ônus para o poder público. Quando as terras são
parceladas sem que o loteador tenha implementado a infra-estrutura básica necessária, mais
cedo ou mais tarde a Prefeitura tem que se responsabilizar pela sua execução.
A aprovação das leis de parcelamento nos municípios de Belo Horizonte e Contagem
contribuiu para a retração na oferta de terras para população de renda baixa e para sua
segregação, expulsando-a para as áreas de menor qualidade urbana, em municípios mais
distantes dos centros de emprego.
Assim, devido a vigência dessas medidas restritivas, a aprovação de projetos no período de
1969 a 1971 em Belo Horizonte e Contagem apenas 7 loteamentos foram legalizados
representando um total de 4129 lotes, um número extremamente pequeno se comparado aos
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períodos anteriores.

Ao contrário, Ibirité e Ribeirão das Neves, municípios ainda sem

restrições para uso e ocupação do solo, têm reforçada sua participação no Aglomerado
Metropolitano. É nesses dois municípios que situam-se 53,8% dos lotes aprovados no
Aglomerado nesse período, destacando-se que eram lotes direcionados, em sua maioria, para
população de nível sócio-econômico mais baixo. Assim, enquanto Ibirité e Betim
praticamente substituem Contagem - onde era quase impossível aprovar loteamentos - na
oferta de lotes para esse segmento da população, os parcelamentos abertos em Neves dão
continuidade ao processo clandestino de ocupação de Venda Nova, em Belo Horizonte
(PLAMBEL, 1987: 144).
O documento Mercado da Terra na RMBH (PLAMBEL, 1987) destaca que as Prefeituras da
RMBH, exceto a de Belo Horizonte, tinham interesse de aprovar loteamentos sem quaisquer
restrições, pois existia a crença de que o loteamento, mesmo sem nenhuma infra-estrutura, era
vantajoso para o município, uma vez que possibilitava a cobrança do imposto territorial
urbano. Essa atitude, porém, retratava o desconhecimento dos problemas sociais gerados com
o parcelamento e ocupação de solo sem a infra-estrutura básica e os serviços urbanos pois
eram criadas zonas periféricas extensas e rarefeitas, sem nenhum controle, e por isso mais
anti-econômicas para a implantação dos equipamentos urbanos. (Mercado da Terra,
1987:108). A aprovação de loteamentos, muitas vezes, era objeto casuísmo político. O
proprietário do loteamento muitas vezes era um agente político privilegiado.
Com a criação da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) juntamente com sete
outras regiões metropolitanas no Brasil – e a criação do PLAMBEL-Planejamento da Região
Metropolitana, órgão técnico vinculado ao Governo do Estado, uma série de estudos foram
realizados buscando ordenar o crescimento e planejar o desenvolvimento dos 14 municípios
que originalmente compunham a RMBH, entre os quais se inclui Ribeirão das Neves.
Ao lado do transporte e do sistema viário metropolitano, o controle do parcelamento, uso e
ocupação do solo constituiu uma das principais frentes de atuação do PLAMBEL. Além de
normas de cunho metropolitano – consubstanciadas em deliberações do Conselho
Deliberativo da RMBH – o PLAMBEL buscou instrumentalizar os municípios que não
possuíam uma legislação urbanística própria.
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As diretrizes tomadas como base pelo PLAMBEL para atuar nessa área encontravam-se
formalizadas no Plano de Uso e Ocupação do Solo da Aglomeração Metropolitana – POS. A
partir de um acordo firmado com o INCRA em 1974- com a interveniência dos municípios da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - o PLAMBEL passa a participar do processo de
controle do uso do solo de terrenos rurais.
O POS, além das questões relativas ao ônus técnico e financeiro para os loteadores,
apresentava restrições quanto ao tamanho mínimo dos lotes, densidades mínimas e máximas
das áreas, visando impedir loteamentos muito distantes e isolados. Tratava também da
preservação de áreas naturais, da necessidade de reserva de áreas para projetos futuros, bem
como estabelecia zonas de expansão urbana com diferentes modelos de parcelamentos.
É, todavia, a partir da aprovação da Lei Federal nº 6766 de 19 de dezembro de 1979, também
chamada Lei Lehmann - após 42 anos de vigência do Decreto-Lei nº 58 de 10 de dezembro de
1937 – que no âmbito nacional passam a vigorar novas exigências jurídicas e técnicas para a
execução e venda dos loteamentos nas áreas urbanas e é institucionalizada a interferência da
instância metropolitana nesse âmbito.
A Lei 6766 vem regular a ação do Poder Público Municipal e restringi-lo, dando
competências aos governos estaduais e às entidades metropolitanas para interferirem no
processo de aprovação dos projetos de loteamentos. Até então, de acordo com as normas
federais em vigor, cabia exclusivamente à instância municipal de governo a aprovação e
fiscalização da implantação dos projetos de parcelamento.
As exigências técnicas que passam a vigorar a partir de então buscam garantir, na prática,
condições mínimas para a abertura e ocupação do loteamento, podendo ser ampliadas pelos
estados e municípios. Dentre elas destacam-se: a reserva de 35% da área a ser parcelada para
sistema viário, equipamentos urbanos e comunitários; lotes com área mínima de 125 m² e
frente mínima de 5 metros; e a implementação de obras relativas às vias de circulação,
demarcação dos lotes, quadras e logradouros, além de obras de drenagem de águas pluviais ou a aprovação de um cronograma para sua execução, num prazo máximo de 2 anos.
A promulgação da Lei 6.766‚ foi comemorada como uma conquista da "luta organizada dos
moradores de loteamentos abandonados em São Paulo" (Baldez, 1986) onde, historicamente,
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era forte a presença e atuação dos movimentos populares em torno desta questão. De fato, esta
Lei estabeleceu instrumentos de ação jurídica importantes tais como a prisão do loteador
quando este executa um parcelamento ou desmembramento sem a autorização dos órgãos
competentes ou em desacordo com as exigências legais. Também o proprietário do cartório
que registrasse a escritura de lote clandestino ficaria sujeito a esta penalidade.
Como forma de obrigar o loteador a executar as obras de infra-estrutura exigidas, estabeleceu
a possibilidade de sustação imediata do pagamento da prestação devida pelo comprador ao
loteador - que passaria a ser depositada em juízo - tão logo se comprovasse que o loteamento
era irregular.
Em São Paulo, logo em seguida à aprovação da Lei 6766, a Prefeitura lança mão das
prerrogativas que esta oferece e faz o primeiro pedido de prisão para um loteador clandestino
que, entretanto, não é localizado. A seguir, são abertos novos inquéritos que, na prática, não
chegam a alterar o quadro de irregularidades. Os loteadores sempre conseguem escapar,
"protegidos pelos labirintos da jurisprudência" (Jacobi,1983: 168).
Em Minas Gerais, é editado o Decreto Estadual nº 20.791 de 08 de setembro de 1980, através
do qual estabelece-se que o exame e anuência prévia dos projetos de parcelamento situados
nos municípios da RMBH e do "Colar Metropolitano" serão efetuados pela Superintendência
de Desenvolvimento da RMBH-PLAMBEL. Nos demais municípios mineiros que se
enquadram nos critérios estabelecidos pela Lei Federal 6766 para o exame e anuência prévia
dos projetos de loteamento pelo Poder Público Estadual, tal atribuição foi delegada à
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral através da Superintendência de
Articulação com os Municípios - SUPAM.
Este Decreto estabelece ainda alguns procedimentos e especificações técnicas para a
apresentação dos projetos de parcelamento, delegando ao PLAMBEL e a SUPAM a definição
das normas complementares.
Na RMBH, a partir da Lei 6766, foi rompido o Convênio que havia sido celebrado entre o
PLAMBEL e o INCRA, sendo gradativamente criados novos instrumentos através dos quais o
órgão metropolitano continua a atuar no controle dos parcelamentos situados nas áreas rurais.
Além disto, nova possibilidade para que o órgão metropolitano atue nestas áreas é dada pela
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criação da Comissão Metropolitana (COMEL), instituída a partir da promulgação do novo
Código Florestal. Através do dispositivo conhecido como "alínea i", o novo Código determina
que toda a cobertura vegetal nas regiões metropolitanas passa à condição de área de
permanente1.
A partir de então é exigido que a realização de qualquer desmatamento - independentemente
do porte e extensão da vegetação - deve ser precedida de autorização dos órgãos competentes,
cabendo-lhes examinar, caso a caso, se área a ser desmatada se enquadrava ou não naquela
condição. Na RMBH, esta tarefa passa a ser atribuída à COMEL, presidida por largo período
por pessoas do quadro do PLAMBEL.
O acordo com os Cartórios foi mantido, contando agora com o amparo da Lei Federal 6.766,
sendo exigida a apresentação da anuência prévia do PLAMBEL quando do registro do
loteamento.
O Conselho Deliberativo da Região Metropolitana aprova, em 05 de junho de 1981 a
Deliberação nº 16 que, revogando a Deliberação nº 08 até então em vigor, mantém,
basicamente as exigências por ela definidas. Fixa, ainda, critérios mínimos a serem
considerados pelo Poder Público Municipal na determinação do padrão de urbanização para a
implantação de novos loteamentos.
Reproduzindo o estabelecido pela Lei Federal 6766, dentre estes critérios situam-se a reserva
de área não inferior a 35% do terreno a ser parcelado para a implantação do sistema viário,
equipamentos e espaços livres de uso público, além do tamanho mínimo do lote
correspondente a 200m² (a Lei 6766 estabelece 125m²). Tal dimensão poderia ser reduzida
"quando se tratar de urbanização específica estabelecida por legislação federal, estadual ou
municipal, ou da edificação de conjuntos habitacionais de interesse social".
No exame e anuência prévia dos projetos de parcelamento – agora legalmente atribuídos ao
PLAMBEL – passa a ser adotada a seguinte rotina:
-

o proprietário do terreno ou interessado solicita a Prefeitura diretrizes para a elaboração
do projeto de parcelamento. A maioria das Prefeituras – entre elas a de Ribeirão das

1

A sigla COMEL designa a Comissão Metropolitana para Implantação da Lei nº 6.535/78.
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Neves - remete imediatamente esta solicitação para o PLAMBEL, sem sequer examinála, contrariando o estabelecido pela Lei 6766 e pela Deliberação 16;
-

o PLAMBEL realiza uma vistoria na área a ser parcelada e o processo é analisado do
ponto de vista técnico e jurídico. Só então são fornecidas as diretrizes que se
consubstanciarão no referencial para a elaboração dos projetos de loteamento, com
validade de um ano. Segundo a Deliberação 16, o órgão metropolitano deveria dispor
de 30 dias para expedir tais diretrizes, mas o tempo efetivamente utilizado era muito
maior.

-

estas são encaminhadas a Prefeitura que as devolve ao interessado;

-

o loteador elabora o projeto com base nestas diretrizes e, durante esta fase, era comum o
contato direto entre a equipe do PLAMBEL e o projetista. Elaborado o projeto, o
loteador o encaminhava a Prefeitura que o remetia ao PLAMBEL;

-

no órgão metropolitano o projeto era analisado e, quando necessário, era solicitada sua
alteração. Só então era expedia a “anuência prévia” para a abertura do loteamento. Até
esta etapa, quando se encerrava a participação do PLAMBEL no processo de aprovação
do loteamento, de modo geral, era gasto cerca de um ano.

-

o projeto era remetido de volta a Prefeitura que aprovava o cronograma de execução das
obras através de um decreto;

-

a partir de então, o interessado tem um prazo legal de 180 dias para registrar o
loteamento e um prazo de 2 anos para executá-lo. Tais prazos eram definidos pela Lei
6766 e referendados pela Deliberação 16.

O PLAMBEL não acompanhava a execução das obras e a maioria das prefeituras, entre as
quais, mais uma vez, a de Ribeirão das Neves, também não o fazia. Assim, de modo geral,
tinha-se, quando muito, a elaboração de projetos de boa qualidade, mas nenhuma garantia de
que os parcelamentos seriam implantados de acordo com eles.
Ainda com base na Lei 6766, a Deliberação 16 responsabiliza o loteador pela execução de
obras relativas às vias de circulação do loteamento; demarcação dos lotes, quadras e
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logradouros; e implantação da rede de escoamento de águas pluviais; ou a aprovação de um
cronograma com duração máxima de 2 anos, acompanhado de instrumento de garantia para
sua execução. Por sua vez, cada um dos municípios da RMBH deveria estabelecer normas
complementares observando-se as peculiaridades locais. Em vários dos municípios tal
procedimento não foi implementado. Este foi o caso, entre outros, de Ribeirão das Neves,
Nova Lima, Rio Acima e Raposos, persistindo sérios problemas de ordem institucional-legal.
Todavia, no caso de Ribeirão das Neves, frente à gravidade da situação local, o PLAMBEL
promoveu a realização de estudos que buscariam orientar o Poder Municipal no controle da
expansão urbana, sendo elaborados o Plano de Ocupação do Solo, em 1979, o Plano de
Desenvolvimento Integrado, em 1981 e outros relacionados a definição das diretrizes viárias.
Com a extinção do PLAMBEL em 1995, a Secretaria de Planejamento do Estado de Minas
Gerais – SEPLAN – é quem desempenha hoje a função de controle dos novos parcelamentos
lançados na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Atualmente a tramitação de um pedido de parcelamento, segue passos específicos envolvendo
o interessado, a Prefeitura Municipal, e a SEPLAN – MG que no final dá anuência prévia ou
não ao projeto, ficando a possível aprovação a cargo da Prefeitura.
É importante destacar que em Ribeirão das Neves somente em 1985, pela Lei Municipal nº
680, é que o Código de Obras foi aprovado, definindo um conjunto de normas técnicas que
orientariam os procedimentos construtivos no município, oferecendo ainda referências sobre o
uso e a ocupação do solo, uma vez que o município não tinha, e não tem até então, a Lei
específica sobre esta questão.
Apenas oito anos depois, em 1993, é que o Código de Posturas foi regulamentado pela Lei
Municipal nº 638, estabelecendo procedimentos e diretrizes quanto aos aspectos urbanísticos a
serem observados. E, finalmente, em 1997 foi aprovada a Lei Complementar nº 10, dispondo
sobre normas e condições para parcelamento do solo urbano e da expansão metropolitana do
município de Ribeirão das Neves.
Esta Lei estabelece as diretrizes para execução dos loteamentos, envolvendo três tipos de
orientações: a primeira se refere a documentação necessária a ser apresentada, tal como o
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recibo de taxas de expediente, o titulo de propriedade do terreno e as certidões negativas de
ônus e de débitos municipais. A segunda envolve a apresentação de planta da gleba com
altimetria e divisas territoriais, com indicação da existência de cursos d’água, áreas
arborizadas, construções, linhas de transmissão de energia elétrica e arruamento com os
elementos necessários para interligação do loteamento com o sistema viário do município e da
região metropolitana. O terceiro tipo de orientação refere-se objetivamente ao tipo de uso
predominante com o qual o loteamento será ocupado com a indicação das áreas de
preservação permanente destinadas a espaços livres de uso público e aos equipamentos
urbanos e comunitários.
Vale registrar que a Lei 6.766/79 foi alterada pela Lei Federal 9.785 de 29/01/1999, incluindo
outros requisitos urbanísticos em loteamentos, desmembramentos etc.
Segundo informações obtidas através de estudos produzidos pela Prefeitura, enfrentam-se
sérias dificuldades em fazer valer a legislação urbanística existente no município. Durante os
anos de 1995 e 1996, o município voltou a experimentar um crescimento acelerado de oferta
de lotes, a maioria deles clandestinos.2 Tal constatação trouxe intensa preocupação para a
Administração local quanto ao futuro da cidade, pois alguns loteamentos são constituídos de
glebas de terrenos menores que 200 metros quadrados e adquiridos em forma de “consórcio”,
sem planejamento adequado, e com possibilidade de rápida ocupação pela população de baixa
renda.
Os estudos realizados destacam o crescimento da região do Bairro Veneza, próximo à BR040, onde ocorre uma grande especulação imobiliária. Tal situação é agravada na medida em
que Esmeraldas, município vizinho de Ribeirão das Neves, experimenta também um
crescimento intenso de abertura de loteamentos sem infra-estrutura adequada, levando a crer
na possibilidade de um processo de conurbação entre Neves e Esmeraldas (Secretaria
Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves, 1997:02).
Segundo entrevista realizada, a Prefeitura, através da Lei de Parcelamentos aprovada em
1997, tem conseguido conter os loteamentos inadequados na cidade. Todavia, não é o que
pode ser observado na prática pois o município continua sendo alvo da implantação de
loteamentos como é o caso do Bairro Metropolitano que, como se verá no próximo capítulo,
2

Essas informações encontram-se registradas no Plano Municipal de Saúde.
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apresenta problemas graves de infra-estrutura básica, entre outros, o que tem trazido um ônus
significativo para o Poder Municipal.
Em mais uma evidência da necessidade de implementação de uma política de caráter
metropolitano de controle do parcelamento e da ocupação no município, vale registrar mais
um dos estudos realizados pelo PLAMBEL que contemplaram Ribeirão das Neves. Como
parte de um estudo realizado em 1983, objetivando a indicação de áreas potenciais para
programas habitacionais na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no município de
Ribeirão das Neves foram examinadas sete áreas, das quais apenas três foram selecionadas.
Tratavam-se de áreas propícias à implantação de programas habitacionais para população de
baixa renda que deveriam ser adquiridas pelo Banco Nacional de Habitação. As demais não
ofereciam condições para construção de moradia, segundo critérios adotados pelo órgão
metropolitano.
Os conjuntos habitacionais a serem construídos tinham como objetivo o adensamento do
núcleo de Justinópolis e a integração com os bairros vizinhos através de implantação de
equipamentos de uso coletivo. Entretanto, para que a ocupação destas áreas se efetivasse terse-ia, inicialmente, que resolver a questão da possibilidade de inundação da área devido à
presença de córregos que a atravessam.(PLAMBEL: 1981:267).
4.2 A prestação de serviços urbanos e a infraestrutura básica
Ao final da década de 70, em toda a RMBH acelera-se o processo de periferização pela
ocupação dos parcelamentos dos municípios conurbados a Belo Horizonte, ocorrendo o
agravamento dos problemas urbanos e o aprofundamento do processo de segregação do
espaço, com o surgimento de favelas, de loteamentos clandestinos, ou de loteamentos sem
nenhuma infra-estrutura.
Assim, a título de exemplo, em 1977 “enquanto a Área Central e a Zona Sul de Belo
Horizonte apresentam percentuais de atendimento entre 99% e 100%, nas periferias mais
afastadas é de aproximadamente 40% o total de domicílios ligados à rede de água, 13% os
ligados à rede de esgoto e 16% os servidos por coleta de lixo”. (PLAMBEL,1986:105).
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A carência de infraestrutura e serviços urbanos, aliada a uma abertura relativa na política de
repressão à organização e manifestação dos movimentos populares contribuíram para a
gradativa reorganização dos movimentos reivindicatórios urbanos, principalmente a partir da
segunda metade dos anos 70, quando se intensifica a criação das associações comunitárias que
lutavam por melhores condições de vida.
O caso de Ribeirão das Neves é bastante ilustrativo. Tal como analisado anteriormente, na
década de 70, Ribeirão das Neves foi alvo de um aumento populacional recorde, ocasionado
pela intensa atuação do mercado imobiliário, voltada para população de baixa renda. O
processo de abertura e de ocupação dos parcelamentos se efetivou de maneira desordenada e
descontínua, agudizando as carências sociais e urbanas já existentes e gerando outros
impactos. Para tanto, contribuíram ainda o despreparo do município para receber tamanho
aumento da demanda e a inexistência efetiva de instrumentos capazes de orientar o
crescimento e o desenvolvimento ao nível metropolitano.
Os dados evidenciam que, de fato, as carências nos serviços de abastecimento de água, e
esgoto aumentaram significativamente na década de 70, devido ao aumento populacional. Se
em 1972, Ribeirão das Neves tinha 56,4% de sua população atendida pelo serviço de água, em
1982, essa taxa caiu para 3,8% e quanto ao esgoto sanitário, a taxa de atendimento que já era
baixa, ou seja, de 38,5% e caiu para 2,6%.
Nesse período, houve um aumento relativo dos índices de atendimento nos serviços de infraestrutura na RMBH como um todo, mas, Ribeirão das Neves se destacava dos demais
municípios com um baixíssimo índice de atendimento. Até mesmo Belo Horizonte nessa
década, apesar de ter tido um aumento no atendimento do serviço de abastecimento de água e
esgoto ainda estava deficitário quanto ao atendimento desses serviços.
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TABELA 4.1 NÍVEL DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM RIBEIRÃO DAS NEVES, BELO
HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – 1972/1982

Ano

Belo Horizonte
Ribeirão das Neves
Água
Esgoto
Água
Esgoto

RMBH
Água
Esgoto

1972

48,3

46,0

56,4

38,5

47,5

42,5

1982

82,8

62,2

3,8

2,6

78,6

55,4

Fonte: PLAMBEL, COPASA (estimativas)
Até o início de 1981, cabia à Prefeitura o abastecimento de água do município de Ribeirão das
Neves. A água era distribuída in natura e de má qualidade. Com a assinatura de um convênio
entre a Prefeitura e a COPASA, a água passou a ser tratada mas persistiram os problemas
relacionados à baixa produção de água e à irregularidade na sua distribuição. (PLAMBEL,
1983:78).
Na Sede municipal, apenas 26% da população era servida por água (excetuando-se a área da
Penitenciária Agrícola de Neves que tinha sistema próprio de abastecimento). No distrito de
Justinópolis, onde era maior o número de loteamentos e de moradores, a carências de
equipamentos urbanos e, principalmente, de infra-estrutura era extrema: apenas 1% da
população tinha atendimento desses serviços. E registre-se que mesmo esse percentual
mínimo de atendimento era proveniente da extensão da rede de água de bairros vizinhos,
pertencentes ao município de Belo Horizonte (Ibidem:78).
A persistência dos baixos níveis de atendimento da população, aliada a cobrança de tarifa
iniciada em função do convênio COPASA/Prefeitura, gerou insatisfação da população,
conforme expresso no Plano de Desenvolvimento Integrado de Ribeirão das Neves (Ver
PLAMBEL, 1983).
Segundo relatório da COPASA, elaborado em 1989 relacionando todas as reivindicações
feitas até então pela Prefeitura de Ribeirão das Neves no que diz respeito aos sistemas de
abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário neste município, o sistema de
distribuição de água contemplava nesta data 56% de toda a área urbanizada. Relata também
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que algumas redes do sistema estavam operando com sobrecarga, e que as adutoras existentes
eram insuficientes para alimentar as redes de distribuição.
Destaca-se que, nesta época, se faziam reivindicações relacionadas ao abastecimento de água
na Sede municipal, mais especificamente na região da BR040, que é o foco principal deste
trabalho. Tais reivindicações partiam dos bairros Veneza, Cidade Neviana, Florença, Vale do
Ouro, Jardim Colonial, Quintas do Lago, Vale da Prata e Vale Verde.
O projeto de atendimento do Bairro Veneza, elaborado pela Leme Engenharia, já se
encontrava concluído, e aguardava financiamento da Caixa Econômica Federal. Seriam
realizadas 900 unidades de ligações prediais. O atendimento aos bairros Florença, Vale do
Ouro, já estava dimensionado na adutora projetada para o Bairro Veneza, mas a contratação
do projeto ainda não se encontrava autorizada pela COPASA. Quanto aos demais bairros do
eixo BR040 não havia, ainda, qualquer projeto elaborado pela COPASA.
Ainda segundo o relatório apresentado, o atendimento a todas as reivindicações, significaria a
elevação do percentual de atendimento de 56% para 90% no município. Ou seja, verifica-se
que em 1986, o município de Ribeirão das Neves permanecia com problemas de
abastecimento de água, que a Prefeitura buscava soluções junto à COPASA, e que a questão
relativa ao financiamento das obras é um impasse para o município.
Com relação ao sistema de esgotos sanitários, o mesmo relatório da COPASA, coloca que em
1986 apenas 27% da população do município era atendida. Os maiores problemas estavam na
região de Justinópolis, devido principalmente a inexistência de obras de urbanização
adequada, tais como, por exemplo, galerias pluviais nas ruas, e canalização dos córregos das
avenidas sanitárias. Outros problemas apontados são a erosão em ruas sem pavimentação, que
afetavam as canalizações de esgoto existentes, provocando o assoreamento e entupimento das
tubulações. De acordo com a COPASA, “estes problemas só poderão ser resolvidos quando
a Prefeitura Municipal executar a urbanização dos fundos de vale para que os interceptores
sanitários possam ser projetados e implantados”. (Relatório COPASA, 1989:04).
Na COPASA os projetos em andamento, nesta data, referiam-se, praticamente todos, a
Justinópolis onde os problemas constatados eram mais agudos comparativamente à Sede
municipal. Para os bairros localizados na Sede, no eixo da BR040, como o Jardim Colonial,
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Quinta dos Lagos, Vale da Prata, Vale Verde, Vale do Ouro, Veneza entre outros, não havia
qualquer projeto. Para essa região foi apontada necessidade de desenvolvimento de estudos,
como levantamento das densidades populacionais, e outros dados no sentido de verificar
critérios de viabilidade para os projetos.
TABELA 4.2 NÍVEL DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO EM RIBEIRÃO DAS NEVES – 1991/2000

Ano

Água

Esgoto

1991

84,5

37,3

2000

92,0

48,0

Fonte: COPASA .
Os dados acima demonstram que houve uma significativa elevação

no atendimento de

serviços de água e esgoto no município, considerando-se o que se constatava no ano de 1982.
Em entrevista realizada com o prefeito em 1999 ele aponta que, no município o maior
problema é, fundamentalmente, a falta de infra-estrutura. Ele relata que, às vezes, mesmo com
a disponibilidade de serviços, parte da população não tem condições de arcar com as taxas da
COPASA3.
Os efeitos negativos do processo de expansão metropolitana sobre a qualidade dos serviços
locais podem ser também verificados na área da educação. Ribeirão das Neves, em 1975,
estava entre os municípios da RMBH mais bem atendidos, com índice de atendimento da rede
de primeiro grau, superior a 80%, com um déficit apenas de 5 salas de aula, enquanto Betim e
Sabará atendiam apenas 50% da demanda (PLAMBEL, 1977:105,113). No entanto, em 1981,
com o grande crescimento populacional, tem-se que o atendimento das necessidades de
equipamento educacional neste município era bastante precário. A dificuldade de encontrar
um local adequado para funcionamento das unidades escolares, fazia com que houvessem
escolas instaladas em bar, oficina mecânica e, inclusive, em um antigo curral (PLAMBEL,
1983:135).

3

Entrevista com o Prefeito Ailton de Oliveira em 10/02/1999
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Entrevista realizada em 1999 com o representante do Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente continuava a apontar que os loteamentos sem infra-estrutura, a preços acessíveis
para população de baixa renda no município contribui para atrair população. O ônus é muito
grande: há dificuldades de atendimento dos serviços de água, esgoto, saúde e educação:
”adolescentes acima de 14 anos, a gente têm muitos fora da escola”. Também em outra
entrevista, realizada com uma liderança da igreja católica foi apontada carência de escolas de
ensino médio4.
Ainda assim, os dados abaixo sobre o número de alunos matriculados em períodos recentes,
por dependência administrativa e tipo de ensino, mostram que o município aumentou em
quase oito vezes o número de alunos matriculados em termos do ensino fundamental, e no
ensino médio, sob a dependência do Estado, o aumento foi de três vezes mais, de 1996 para
2000.
TABELA 4.3 MATRÍCULAS POR TIPO DE ENSINO, SEGUNDO DEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA, EM RIBEIRÃO DAS NEVES - 1996/2000

Dependência
Administrativa

Pré-Escolar

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

1996

2000

1996

2000

1996

2000

Estadual

312

-

43527

44036

3825

11840

Municipal

1023

432

1623

12601

-

Particular

258

543

-

187

-

56

Total

1593

975

45150

56824

3825

11896

Fonte: Informações Básicas da RMBH- 1998/ Secretaria da Educação.
Quanto à saúde, em 1974, o único serviço ambulatorial público existente no município
apresentava um índice de atendimento de 5,8%, denotando extremo déficit no atendimento às
necessidades da população5.
No início da década de 80, apesar de contar com mais três unidades de saúde, os problemas de
atendimento à população de Ribeirão das Neves tornaram-se mais graves ainda, dado o
4
5

Entrevista com Margareth Costa, Secretaria de Educação de Ribeirão das Neves em 02/1999
Plano de Desenvolvimento Integrado de Ribeirão das Neves.
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significativo aumento populacional. Em Justinópolis, porém, este déficit era minimizado pela
proximidade com Belo Horizonte, onde existiam melhores condições de atendimento à
população.
Através dos dados apresentados pelo Plano Municipal de Saúde, referente ao período de 1997
a 1999, pode-se perceber o relativo avanço no atendimento à população do município. As Leis
que criaram o Fundo e o Conselho Municipal de Saúde em 1991, foram um marco importante
nesse processo, bem como o fato do município assumir a gestão dos equipamentos vinculados
a rede estadual através de um convênio de municipalização da saúde, tendo assim condições
de implementar o Conselho, e o Fundo. Segundo o Secretário de Saúde do Município, em
entrevista realizada em 1999, “a partir desse momento é um processo que vai se construindo,
nós estamos trabalhando numa mudança do modelo de saúde pública, de acordo com os
critérios de universalização do atendimento”6. Ainda segundo o Plano de Saúde, o município
tem uma proposta de regionalização visando racionalizar os recursos e melhorar o
atendimento à população.
Em 1999, o município contava com uma rede física ambulatorial de nove Centros de Saúde,
duas Policlínicas, um Núcleo de Atenção Psicosocial, um Núcleo Psicopedagógico Infantil,
um Centro de Atenção integrada à Saúde da Mulher e da Criança, além de um Hospital,
reaberto em 1997, com 142 leitos.
Constata-se, portanto, que na década de 90, houve um avanço no atendimento da rede
ambulatorial. Porém o município ainda conta com dificuldades nessa área pois a demanda
populacional é grande e, em contrapartida, os problemas de carência de infra-estrutura
aguçam a proliferação das doenças e a busca por atendimento. Assim conforme expresso no
Plano Municipal de Saúde, de 1997, conseguia-se atender apenas 27,93% da demanda
(Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, 1997:53).
O depoimento do vigário da Matriz do Bairro Veneza colhido em entrevista realizada em
1999, ilustra essa situação: ”o povo vai prá fila às três, quatro horas da manhã até duas, até

6

Entrevista com Francisco Ernesto, Secretário Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves em 14/12/1998.
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dorme na fila prá conseguir uma consulta. E o hospital de Neves só atende o pré-natal, aí tem
que correr prá Belo Horizonte”7.
Por sua vez, os serviços de limpeza urbana são operados pela Prefeitura Municipal e em
muitos locais a coleta de lixo não é feita regularmente. Em outros locais há dificuldade até
mesmo para passagem do caminhão de coleta, o que faz com que a população busque
soluções alternativas, lançando o lixo em cursos d’água, lotes vagos, o que também
compromete a saúde da população.
Com relação à energia elétrica, em 1970, 34% da população urbana, era atendida pela rede. Já
em 1980, com a população onze vezes maior, esse índice passou a ser de 31,8%. Era uma
situação de extrema carência, pois a ocupação rarefeita dificultava também a implantação
desse serviço (PLAMBEL, 1983:93,95). Em 1994, segundo dados da CEMIG, o índice de
atendimento passou a ser de 82,44%, e atualmente é de 98%.
Em entrevista com o Prefeito Municipal, realizada em 1999, ele reafirma as carências na área
de saúde e educação, aponta outras carências na área de emprego e transporte coletivo, mas
diz que, fundamentalmente, o maior problema é a infra-estrutura, principalmente o esgoto
sanitário e drenagem: “Neves é um desafio muito grande, nos temos cerca de 180 bairros,
todos com problemas seríssimos, veja só, não temos 100% de drenagem. Quando chove é
aquele horror, a cidade não dorme.” E conclui dizendo que: “enquanto a receita cresceu em
ordem aritmética, os problemas sociais, a demanda das políticas públicas aumentou na
ordem geométrica”8.
Todavia, pode-se concluir que, conforme referenciado, no documento Governança e
Governabilidade na RMBH, “apesar da situação adversa representada pela escassez de
recursos, aliada ao intenso processo de ocupação urbana que persiste no município, pode-se
observar um avanço significativo na disponibilidade de serviços de infra-estrutura básica,
comparativamente a um passado bem próximo” (Fundação João Pinheiro 2000:344).
Isso vem mostrar que o poder público tem tentado investir no município apesar das carências
ainda persistirem devido a demanda crescente de população. O exame das carências permite

7
8

Entrevista com Pe. José Geraldo do Bairro Veneza em 19/02/1999
Entrevista com José Sávio de Oliveira, Secretário Municipal de Administração da Fazenda em 02/12/1998
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concluir que essas acompanharam o crescimento da população e que o poder local se
percebeu cada vez mais incapaz de atender às necessidades da população.
Nesse contexto de crescimento populacional aliado às carências explícitas em diversas áreas,
surge as associações comunitárias, e as lideranças locais, que se revelaram principalmente a
partir de 1974, conforme se verifica no quadro abaixo.
TABELA 4.4 ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DA REGIÃO METROPOLITANA
DE BELO HORIZONTE, SEGUNDO A ÉPOCA DE FUNDAÇÃO – 1946-1980

1946/1964

1965/1973

1974/1980

Sem
informação

Total

Belo Horizonte

20

45

131

6

202

V. Nova

1

5

29

-

35

Sede

19

40

102

6

167

Betim

-

-

9

-

9

Contagem

-

3

19

-

22

Ibirité

-

2

7

-

9

Ribeirão das Neves

-

1

2

-

3

Outros

1

3

13

-

17

Total

21

54

181

6

*262

Município

Fonte: Lutas Urbanas em Belo Horizonte, pág 57
* Exclui duas federações a UTP e a FACEMG – Federação das Associações Comunitárias dos
Trabalhadores da Periferia.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, existiam em 1980, “265 associações que se
declaravam ligadas a reivindicações urbanas”, destas 63,7% estavam localizadas no distrito
Sede de Belo Horizonte, e 13,3 % estavam alocadas no distrito de Venda Nova, o que pode
estar demonstrando a incidência de carências nesta área periférica, carências essas que iam se
estendendo rumo a Ribeirão das Neves.
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A maior incidência de criação de associações, ocorreu no período de 1974 a 1980. Tal fato
pode ser justificado em função da derrota do partido oficial nas eleições parlamentares
realizadas nesse ano, quando a insatisfação das camadas populares passou a se manifestar,
ainda que de forma pontual e desarticulada, lutando contra a precariedade dos serviços e
equipamentos urbanos, dada a baixa prioridade na década anterior (Pompermayer,1987:120).
Em Neves, havia três associações apenas, que significavam 1,1%, em relação ao total da
RMBH. O relato do prefeito entrevistado, ilustra essa situação: “nós sofremos, na verdade,
um inchaço muito grande e as demandas ficaram reprimidas, porque quando essa população
migrou para Neves, ela não era exigente. Porque ela estava se mudando, muitos vieram sem
ter antes o seu próprio imóvel e, na medida em que o tempo foi passando, essas exigências
ficaram mais acentuadas”9.
É importante destacar que a primeira associação comunitária em Neves surgiu em 1973, e
apenas duas surgiram entre 1974 e 1980, conforme foi visto anteriormente na tabela.
De acordo com informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Ação Social de Ribeirão
das Neves, atualmente existem no município 112 associações, das quais apenas 78 estão
devidamente regulamentadas. Dentre essas últimas, 43 são associações comunitárias
vinculadas a bairros, enquanto que as demais referem-se a associações de idosos, creches (23
associações) e a entidades religiosas e esportivas (12 entidades).
Ainda segundo o levantamento realizado junto à Secretaria de Ação Social da Prefeitura, temse que das 43 associações que estão regulamentadas, 19 foram fundadas até o final dos anos
80, representando mais de 40% do total, e quase 47% na década de 90. Recentemente, no
início dos anos 2000, tem-se que mais cinco associações foram criadas, significando 11,6%
das associações comunitárias existentes.

9

Entrevista com o Prefeito Ailton de Oliveira, Prefeito de Ribeirão das Neves em 10/02/1999
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TABELA 4.5 NÚMERO DE ASSOCIAÇÕES REGULAMENTADAS EM RIBEIRÃO
DAS NEVES

Associações/Entidades

Número

Associações comunitárias

43

Associações de idosos, creches

23

Entidades religiosas e esportivas

12

Total

78

Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social de Ribeirão das Neves, 2002
TABELA 4.6

NÚMERO DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, SEGUNDO

PERÍODO DE FUNDAÇÃO
Períodos

Número de associações

1980-1985

11

1986-1990

8

1991-1995

3

1996-2000

15

2001-2002

5

Sem data

1

Total

43

Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social de Ribeirão das Neves, 2002
Esse crescimento das associações confirma o que depoimento do prefeito Ailton de Oliveira
em entrevista. Segundo ele, administrar o município nos anos 70 – quando ele foi eleito pela
primeira vez prefeito da cidade “antes era muito mais fácil, hoje a população é mais
exigente”10. Ao término da entrevista, pôde-se, inclusive, assistir a presença de representantes
de uma associação com faixas e reivindicações no pátio interno da Prefeitura, buscando
soluções para seus problemas.

10

Entrevista com o Prefeito Ailton de Oliveira, Prefeito de Ribeirão das Neves em 10/02/1999.
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Além das reivindicações, pode-se verificar que as associações também assumem a defesa de
interesses políticos particulares, colaborando em campanhas de prefeitos e vereadores.
Encabeçarem, ainda, movimentos reivindicatórios como o de emancipação no distrito de
Justinópolis. É também junto às lideranças das associações que são recrutados os
representantes dos conselhos municipais – tutelar, de saúde – bem como as lideranças
surgidas da proliferação de igrejas pentecostais ou nas comunidades eclesiais da Igreja
Católica.
Um exemplo interessante ligado à Igreja Católica pode ser destacado na entrevista feita com o
vigário da Matriz do Bairro Veneza. Lá foi criada a Pastoral da Urbanização, denominada
também Pastoral da Fé Política, composta por representantes da comunidade que se reúnem
para discutir os problemas do bairro. Fazem parte desse grupo alguns jovens, que participam
de reuniões na Câmara de Vereadores e trazem para a comunidade questões que lá foram
discutidas. A Igreja tem também um projeto voltado para crianças, denominado Criança
Cidadã, Curso de Alfabetização de Adultos e uma creche que foi construída em parceria com
a comunidade. Durante as celebrações religiosas é distribuído um Boletim Informativo sobre
as questões do bairro.
Outro exemplo interessante, no que se refere a participação da comunidade, é o da Associação
Comunitária do Bairro Pedra Branca-ASCOPEBA, criada em 1982. Essa associação elaborou
um Projeto de calçamento de ruas dos bairros Pedra Branca e Landi que propunha uma
parceria entre a comunidade e a Prefeitura Municipal de Neves, na qual cabia à comunidade a
compra dos materiais e à Prefeitura a execução da obra.
Segundo entrevista realizada com a Vice Presidente da ASCOPEBA, esse projeto não só foi
aceito pela Prefeitura, como virou uma Lei Municipal aprovada em outubro de 2001 (Lei
número 2517/2002) criando o “Plano Comunitário” relativo a obras de infra-estrutura urbana,
mediante a participação da Prefeitura e dos proprietários de imóveis urbanos diretamente ou
indiretamente beneficiados, ou entidades representativas da comunidade.
Somando-se as carências existentes Neves ainda atraiu movimentos de sem casa, o que
aumentou ainda mais essa carência. Tal fato será visto no estudo de caso apresentado no
próximo capítulo.
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5

A “CENTRAL METROPOLITANA DOS SEM CASA” E O BAIRRO
METROPOLITANO

Foi analisada nos capítulos anteriores a questão da diferenciação do espaço metropolitano, de
um lado a elitização de Belo Horizonte, onde há dificuldades de criar espaço para setores de
baixa renda, e de outro Ribeirão das Neves como local típico da periferia, que recebeu parte
significativa dessa população.

Foram destacadas as altas taxas de crescimento populacional, os parcelamentos direcionados
para população de baixa renda, a permissividade do poder público, bem como as dificuldades
do município para suprir as carências de infra-estrutura e serviços urbanos. Agora, procurarse-á mostrar as razões pelas quais Ribeirão das Neves continua sendo um lugar extremamente
atraente para atrair moradores pertencentes aos segmentos de menor poder aquisitivo, pois foi
nesse município que a Central Metropolitana dos Sem Casa, encontrou um espaço de moradia
para seus associados.

Esse capítulo está dividido em quatro partes: a primeira diz respeito à trajetória dos
movimentos pró-moradia e aos agentes envolvidos nesses movimentos; na segunda são
analisadas as razões pelas quais os “sem casa” escolheram Ribeirão das Neves para o
assentamento das moradias, tratando-se, ainda do projeto do Bairro Metropolitano; na terceira
é traçado o perfil sócio-econômico dos moradores desse bairro e seu entorno, e finalmente, na
ultima parte trata-se da percepção manifesta pelos diversos atores envolvidos frente ao
processo de instituição do Bairro Metropolitano.
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5.1

A trajetória dos movimentos pró-moradia

O município de Belo Horizonte, como metrópole criada para ser a Capital de Minas viveu, já
no período de sua construção, o desafio de destinar espaço para a população de baixa renda.
Esse desafio é examinado por uma extensa bibliografia1. A ausência de um espaço cidadão
para os operários que vieram construir a cidade ensejou, desde o início, a ocupação de
terrenos contra a lei e a realização de concessões do poder público para essa população mais
desfavorecida.
Dos primeiros trabalhos realizados sobre o tema O Levantamento da População Favelada de
Belo Horizonte publicado em 1966 pela Secretaria de Estado do Trabalho e Cultura Popular,
oferece a dimensão dos efeitos da mobilização operária e permite acompanhar o registro de
inúmeros movimentos por um espaço de moradia que surgem no interior da luta operária.
Esses movimentos entraram em recesso ao longo daquela década, sendo sufocados a partir da
criação da Coordenação de Habitação de Interesse Social de Belo Horizonte - CHISBEL e de
sua ação de desfavelamento. O interesse manifestado pelo BNH nos seus anos iniciais, de que
são exemplos e modelo os bairros Dom Cabral e o Conjunto Vale do Jatobá, também perde
aceleração logo no início dos anos 70, mostrando as dificuldades de acesso da população de
baixa renda ao mercado de moradias populares.
De fato, em 1971, o Departamento Municipal Habitação e Bairros Populares - DBP, que tinha
como principal função construir moradias para população de baixa renda foi extinto, surgindo,
então a CHISBEL que, contando com uma pequena receita, conseguia apenas implementar o
desfavelamento2.
Tal expediente consistia, muitas vezes, em conceder uma inexpressiva ajuda de custo para as
famílias que se dispusessem a abandonar seus barracos nas favelas. De modo geral, o sucesso
era garantido quando era necessária a desapropriação ou quando, em épocas de chuva, os
barracos eram ameaçados pelas inundações ou deslizamentos.
1

Ver entre as mais importantes: PLAMBEL. O mercado da terra na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Belo Horizonte: superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, 1978. GUIMARÃES, Berenice
Martins. Cafuas, Barracos e Barracões. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1991 [tese de doutorado]; MOURA, Heloisa et.
al. Belo Horizonte, espaço e tempo em construção. Belo Horizonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
1994. A ESTRUTURA Urbana da RMBH. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1986. V. 1. 163p.
2
Sobre CHISBEL, ver Somarriba e Afonso, p.102, in Pompermayer, 1987
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Porém, já em 1974 há indícios da retomada dos movimentos em favor da habitação, agora
apoiados pelos serviços da Pastoral de Favelas, orientados pelo Padre Piggi. Nesse ano, o
movimento dos moradores de favela, que antes era representado pela Federação dos
Trabalhadores Favelados de Belo Horizonte, assume uma nova face dando origem a UTP,
União dos Trabalhadores de Periferia3.
O movimento pró-moradia irá ganhar contornos mais nítidos a partir de uma seqüência de
chuvas torrenciais iniciada em 1979 e que prossegue até 1983. No primeiro ano, a Prefeitura e
o Governo do Estado foram obrigados a empreender ações para encontrar abrigo para os
moradores de áreas de risco atingidas, surgindo um acampamento provisório na região dos
Gorduras, que ficou conhecido como Vila Maria4.
O enfrentamento dos mesmos problemas nos anos seguintes exigiu soluções mais duradouras.
Entre 1981 e 82, investimentos do Banco Nacional de Habitação voltados para as faixas de
menor poder aquisitivo foram remanejados para o programa PROMORAR, dando origem ao
Conjunto Morro Alto no município de Vespasiano e à ocupação de parte do Conjunto
Palmital no distrito de São Benedito em Santa Luzia5.
Essas iniciativas confirmavam definitivamente as características da política habitacional em
vigor à época, tal como explicitada no capítulo introdutório dessa dissertação, destinando
espaços periféricos a implantação de grandes conjuntos habitacionais para abrigarem
população de baixa renda6. A lógica de construção de conjuntos habitacionais, apontava para
a ocupação de terrenos periféricos e descontínuos7.
As reivindicações do movimento dos favelados à época foram registradas através de pequenos
espaços conseguidos na imprensa local e de abaixo-assinados. A sua luta era por uma

3

Somarriba e Afonso in Pompermayer, 1987.
Ver Souza e Teixeira.
5
Ver Mares Guia e Souza, 1995.
6
Esse assunto foi, também, analisado em relatório de Pesquisa da Fundação João Pinheiro. Ver Gestão e
Desigualdade Social na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte: FJP/FAPEMIG, 1998.
7
Artigo publicado em 1967 já denuncia essa lógica. Elaborado com base em estudo realizado pela Secretaria do
Trabalho e Assistência Social, avalia as ações do BNH na produção do espaço urbano, tendo em vista o preço da
produção de lotes urbanizados e grandes conjuntos habitacionais. Segundo esse estudo, para produzir moradias
em preço compatíveis para o mercado, o BNH investia promovendo a incorporação de áreas rurais ao espaço
urbano, sem o cuidado de promover a articulação em espaços contínuos. Ver Considerações sobre a questão
habitacional.
4
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indenização mais adequada por ocasião dos desfavelamentos sem, no entanto, lograr maior
êxito8. Veja-se, como exemplo, o resumo da reportagem apresentado a seguir.
O Diário da Tarde de 12/01/1986, publica uma importante matéria sobre o Morro Alto. Três
anos após sua ocupação, o que a princípio era um sonho, havia se transformado em um
pesadelo, conforme relatado pelos desabrigados. Primeiro, o sonho: “mesmo que fosse um teto
de plástico para eu colocar minha família, criar meus filhos direitinho já estava bom demais.
Quanto mais casa de tijolo, com água dentro, luz, privada, Deus há de ajudar, eu vou entrar
na lista dos que vão prá lá.”. Depois, o pesadelo: “vivemos um pesadelo de mais de dois
anos, porque apenas fomos retirados dos abrigos de emergência e trazidos para cá”.
O plano emergencial que havia dado origem ao Conjunto havia sido executado de acordo com
as condições estabelecidas pelo PROMORAR, segundo as quais os desabrigados, futuros
mutuários, teriam que pagar uma prestação mensal que “equivalia a dez por cento do salário
mínimo regional de Minas Gerais”. A Prefeitura de Belo Horizonte, em contrapartida, alegou
que as famílias tinham capacidade econômico-financeira para pagar as prestações pelo seu
valor real, conforme relatório sócio-econômico enviado ao Ministério do Interior9.
Prosseguindo, segundo o depoimento de outro morador entrevistado, “No começo era só
alegria, a gente pensava que havia mesmo ganho um teto definitivo para morar, criar a
família. Afinal de contas todo mundo havia recebido casa de tijolo, com água luz e tudo mais.
Mas com o tempo vieram os problemas, as prestações agora são cobradas sob ameaça de
despejo. E o pior é que não temos condições de fazer esse pagamento e nem temos para onde
ir. Um drama para todo mundo que mora no Morro Alto.”10
Assim, no final dos anos 70 e início dos 80, a situação se tornou mais favorável para o
surgimento de novos movimentos organizados em torno da questão habitacional. As
enchentes em anos seguidos, a crise do Sistema Financeiro da Habitação-SFH, além da
conjuntura política e econômica, configuraram uma situação à organização de frentes de
reivindicação de direito de moradia. A Associação dos Moradores de Aluguel da Grande Belo
Horizonte - AMABEL -, é resultado desse momento.
8

Ver Pompermayer, 1987:120.
Este registro se reveste de importância ainda maior ao mostrar que um conjunto localizado em Vespasiano
atende expressamente aos interesses da prefeitura de Belo Horizonte. Diário da Tarde, 12/01/1986.
10
Idem, Diário da Tarde.
9
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Conforme depoimento do Padre Piggi, um dos articuladores dos movimentos pró-moradia na
RMBH, “a AMABEL, começou como movimento popular, nesse salãozinho (...)” eu tenho o
prazer de ter a primeira placa onde está escrito AMABEL. Nós fizemos com uma janela
velha. Com a AMABEL nós fizemos coisas maravilhosas. Nos construímos 300 casas em 45
dias, 300 casas em 45 dias. Coisa linda! Só que depois o governo estadual não legalizou a
posse da terra e nem fez as escrituras11.
O entrevistado reafirma o surgimento do movimento que deu origem a AMABEL no início
dos anos 80, no qual teve um papel fundamental: “Nós criamos uma movimentação popular
muito grande aqui em Belo Horizonte..., e através disso foi deslanchado aqui na nossa cidade
um programa habitacional de grandissíssimo porte. Foram 10 000 casas em três anos..., esse
foi o auge do resultado do movimento popular dos “sem casa” nos anos 80. Depois veio uma
fase negativa, porque os governos que vieram em seguida, sobretudo o municipal, se
desinteressaram dessa criação de grandes contingentes de moradia para população de baixa
renda”12.
A AMABEL, conforme explicita o seu estatuto, foi fundada em 1986, como uma entidade
civil, sem fins lucrativos, tendo como uma das suas finalidades unir e organizar a população
de baixa renda que sejam moradores de aluguel ou de favor, objetivando a obtenção de
terreno, casa própria, ou mesmo conseguir melhorias de infra-estrutura, serviços de transporte,
educação, saúde etc.
A fase áurea lembrada pelo entrevistado corresponde ao período do Pró Habitação, quando
foram construídos em Belo Horizonte os Bairros Felicidade, Filadélfia, Capitão Eduardo, uma
parte do Jatobá e o Conjunto Paulo VI, todos direcionados para população de baixa renda,
inserindo-se entre as alternativas que surgiram posteriormente ao fechamento do BNH, tal
como colocado no primeiro capítulo.
É importante insistir nas conquistas dos movimentos dos “sem casa” no período
compreendido entre os anos de 1985 a 1989 – os anos chamados de “A Nova República”.

11
12

Entrevista concedida a Virgínia Rennó dos Mares Guia e José Moreira de Souza em 22/06/1995
Entrevista concedida a autora, em 08/09/2001
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Com a abertura política e o fortalecimento do processo de redemocratização no Governo José
Sarney, a discussão nacional sobre a crise do Sistema Financeiro da Habitação tornou-se
acirrada culminando com a extinção do Banco Nacional da Habitação e a transferência da
maior parte de suas atribuições para a Caixa Econômica Federal. Esse período foi marcado
por um hiato nas políticas de habitação popular vinculadas ao SFH. Como forma de responder
às fortes demandas populares por habitação vindas tanto da parte dos movimentos
organizados, como da parte dos governos estaduais e municipais igualmente pressionados
pelos movimentos organizados, o Governo Sarney lança mão de iniciativas a fundo perdido
fora do SFH.
Como foi mencionado no início desse trabalho, entre os chamados “programas alternativos”
desenvolvidos à margem do SFH, aparece com grande centralidade o Programa Nacional de
Mutirões Habitacionais da Secretaria Especial de Ação Comunitária, que ficou popularmente
conhecido como Programa SEAC. Utilizando verbas a fundo perdido do Orçamento Geral da
União e se propondo atingir famílias com renda mensal inferior a três salários mínimos, o
Programa apresentava um formato institucional bastante flexível em que o agente promotor
tanto poderia ser os governos estaduais e municipais como também os movimentos
organizados de moradia, agrupados em “Sociedades Comunitárias Habitacionais”, formada
pelos participantes de cada um dos projetos.
Era também possível mesclar esses recursos federais do SEAC com verbas dos governos dos
estados e das prefeituras a fundo perdido para melhor atender (qualitativamente e/ou
qualitativamente) aos reclamos da população de baixa renda. Apesar dos constrangimentos e
deficiências (clientelismo, falta de controle federal, malversação de recursos etc),
mencionados anteriormente no capítulo inicial, não se pode negar o impacto desse programa.
Foi a primeira vez na trajetória da política popular brasileira que um programa alternativo
apresentou melhor desempenho quantitativo que os convencionais. Devido ao seu frágil
formato institucional o programa terminou junto com o mandato do primeiro presidente civil
da chamada Nova República.
Nesse contexto, em Belo Horizonte, o Prefeito Sérgio Ferrara promete a regularização, a
urbanização das favelas e a construção de 20.000 casas para os menos favorecidos. O jornal
Estado de Minas noticiou em edição de 17 de outubro de 1987:
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O Prefeito Sérgio Ferrara entrega hoje mais dois mil lotes urbanizados a famílias de baixa
renda para a construção da casa própria. A entrega será feita com a presença do ministro do
Planejamento, Aníbal Teixeira, em duas etapas – às 15 h no Teatro Francisco Nunes e às 16h
no bairro Jardim Guanabara.
(...) Até o final deste ano, 10 mil pessoas terão sua casa própria, estando outros terrenos em
fase de urbanização nos bairros Paulo VI, Jardim Filadélfia e Taquaril.
Segundo o secretário municipal de Ação Comunitária (...) o Prefeito já determinou o
atendimento de um total de 20 mil famílias até o final de sua administração13.
Note-se que as “duas etapas” anunciadas pelo jornal dão bem o tom da ação populista: casa
para os pobres era, em primeiro lugar, um espetáculo e, em segundo, uma satisfação parcial
das demandas dos moradores carentes. Mutirão e autoconstrução tornam-se palavras correntes
nessa época, criando condições para surgimento, nos anos seguintes, de associações
descontentes com a qualidade das moradias então produzidas. A solução precária para os
problemas habitacionais da população de baixa renda desses anos populistas favoreceu a
criação da FAVIFACO – Federação dos moradores em Vila Favelas e Conjuntos
Habitacionais. O nome insinua que o conjunto habitacional construído para a população
carente tinha as mesmas características das favelas e das vilas.
A questão da moradia incentiva a emergência no espaço público de diferentes movimentos,
como se pode constatar nesta notícia publicada também pelo Estado de Minas no dia 18 de
outubro do mesmo ano.
Seminário debate hoje sobre o direito à moradia.
Será realizado hoje (...) um seminário (...) com a participação de Associações de bairros,
vilas e favelas e demais interessados. A promoção é da Conam – Confederação Nacional de
Associações de Moradores, Famobh – Federação das Associações de Moradores de BH, e de
entidades municipais da categoria”.
Na gestão que se segue à do Prefeito Sérgio Ferrara a Prefeitura de Belo Horizonte não
construiu uma única casa em Belo Horizonte.

13

Esses assuntos ocuparam seguidamente as páginas dos jornais. Uma notícia com avaliação interessante pode
ser encontrada na edição do Estado de Minas de 20 de março de 1988. “Ferrara: mais 20 mil moradias para
carentes” é a manchete. Informa-se que “o critério de distribuição de moradias conta com o apoio da Federação
das Associações de Moradores de Bairros, Favelas e Vilas de Belo Horizonte” e que se espera benefiar
diretamente 150 mil pessoas.
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No início dos anos 90, o déficit habitacional havia aumentado significativamente. Nesse
período que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, realizou um seminário denominado
“Moradia, Alicerce para a Cidadania”, onde foi discutida de forma intensa a questão da
moradia para a população de baixa renda. Ficava evidente a absoluta falta de condição de um
chefe de família, recebendo um salário mínimo, ter acesso ao mercado imobiliário. Segundo o
cálculo do representante da Secretaria de Estado da Habitação um salário daria para comprar
um pão diário e um litro de leite.
Um dos marcos importantes na constituição do movimento popular pró-moradia foi a
Campanha da Fraternidade de 1993, quando a Igreja Católica se envolve com o problema da
habitação para a população de baixa renda adotando na Campanha o tema “Onde Moras”.
Segundo o depoimento dado pelo Padre Piggi,
Em função dessa Campanha, foram sendo organizados os grupos de sem casa, em diversos
bairros de Belo Horizonte, sendo porém a Central Metropolitana dos Sem Casa - CEMCASA,
o movimento mais numeroso. Era composto por quarenta grupos organizados provenientes
de vários bairros, reunindo cerca de 5000 famílias, o que correspondia a 10% do déficit
habitacional de Belo Horizonte14.
Ainda segundo ele, “a angústia era muito grande, a Campanha da Fraternidade em 1993,
pegou todos nós todos muito sensibilizados, sobretudo aqui no meu bairro, que sempre foi o
ponto de partida desses movimentos de moradia na cidade”15.
O bairro referido é o Primeiro de Maio, localizado na região Norte de Belo Horizonte, onde
surgiu a AMABEL e onde, nos anos 90, foi criada a Central Metropolitana dos Sem Casa,
conhecida pela sigla de CEMCASA.
A Central Metropolitana dos Sem Casa, inicialmente teve apoio da arquidiocese de Belo
Horizonte, “tanto assim que entre os fundadores da Central Metropolitana dos Sem Casa na
sua ata de fundação, encontram-se o coordenador da Pastoral Carlos Fragoso, e os
responsáveis pela ação diocesana da pastoral” .

14
15

Entrevista Padre Piggi em 08/09/2001
Ibidem.
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Na passagem acima, Padre Piggi chama a atenção para um outro vinculo da Central
Metropolitana: se o Estado não estava respondendo aos movimentos que surgiam, mesmo
com a participação da Igreja, mas sem uma vinculação mais oficial, agora fica evidente a
força da Igreja o que, possivelmente, contribuiu para explicar o nome Metropolitano dado à
Central.
A Igreja Católica entende que a cidade sede de uma diocese é uma metrópole episcopal
recordando o surgimento das cidades dirigidas pela Igreja desde a Idade Média16. Isso é um
ponto muito importante porque o Metropolitano torna-se uma palavra ou idéia força que se
fixa na consciência dos movimentos através da visão da ação da Igreja, favorecendo a
compreensão de um outro processo, o que forma e conforma a Região Metropolitana no
interior da acumulação e das economias de escala17.
Após, a criação da CEMCASA, os grupos assumiram novas faces na organização, como
lembra o mesmo padre Piggi: batalhamos, em condições precárias, para uma coisa que é um
absurdo, mas existir há dois anos sem desistir é demonstração de sucesso. Temos
pressionado o município, o estado, a União, contamos com o interesse deles, senão a gente
desanima.
Conforme se pode perceber pela declaração acima, inicialmente a Central Metropolitana vai
envidar esforços para lograr apoio dos três níveis de governo na sua determinação de criar
condições para que a uma grande parcela dos “sem casa” da RMBH pudessem tornar
realidade o seu “sonho da casa própria”. Somente quando as almejadas parcerias com o setor
público - similares às do SEAC dos anos 80 - não são concretizadas é que a CEMCASA vai
optar pela construção do “Bairro Metropolitano” de forma autônoma..
Conforme consta em seu estatuto, a Central Metropolitana dos Sem Casa, foi fundada em 10
de outubro de 1993, como uma entidade civil, sem fins lucrativos, sendo apartidária e
filantrópica, com personalidade jurídica privada, tendo como área de abrangência toda a
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

16
17

Ver SOUZA, Cidade, momentos e processos.
Sobre acumulação e economias de escala, ver PLAMBEL. Alocação de recursos públicos na RMBH.
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Sobre a questão partidária Padre Piggi coloca: “Fazemos questão de nos manter longe de
participação partidária. Isso torna as coisas mais difíceis”. Diz também que em alguns
municípios vizinhos de Belo Horizonte há grupos intermunicipais mas que são manipulados
por partidos, “por isso preferimos correr sozinhos.”18
O entrevistado comenta com alguma amargura o distanciamento do poder público do
atendimento às reivindicações dos movimentos, lembrando os inconvenientes da cooptação e
a surdez para os que “preferem correr sozinhos”. “Hoje, se você não é da turminha, da
curriola, não faz parte dos ativistas deles, nem chance tem de conversar com os homens”, diz
ele referindo-se á Administração Municipal que, à época, tinha à frente o Partido dos
Trabalhadores .
O entrevistado registra ainda a forma através da qual o movimento se articula com as esferas
do poder público: no nível federal, através do Programa Comunidade Solidária, no estadual
junto à Secretaria de Habitação e, no municipal, buscando interlocução com a Secretaria do
Planejamento “Nos três níveis nós provocamos reuniões, e até manifestações no Congresso
(...) mas não é nossa meta pegar nossos associados e mandar invadir. Nós somos milhares,
nosso problema é uma política habitacional, por isso nossa missão é muito lenta, muito
improdutiva”.19
Maria Salomé Pereira Rosa – liderança histórica, com grande legitimidade no Movimento,
profundamente ligada ao Pe. Piggi - presidente da Associação dos Moradores do Bairro
Metropolitano narra em entrevista as principais características da Central Metropolitana dos
Sem Casa:
A Central Metropolitana dos Sem Casa, reúne grupos organizados dos “sem casa” de toda a
Região Metropolitana de Belo Horizonte. São grupos de 200 famílias e outros com 100; que
se registram lá , e a Central toma conta daquele grupo.”
Os funcionários da Central são dois advogados, que o próprio associado paga por mês, um
contador, um digitador. Agora nós, coordenadores de grupo, somos todos voluntários. Nós
temos um estatuto, registrado em cartório, que é proibido ter pagamento de salário”. 20

18

Entrevista realizada em 1995.
Entrevista com Padre Piggi realizada pela autora em 30 de agosto de 2001.
20
Entrevista realizada no dia 27 de janeiro de 1999 com a presidente da Associação dos Moradores do Bairro
Metropolitano.
19
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O estatuto da CEMCASA define que seu objetivo principal é reunir e representar grupos
organizados de pessoas “sem casa”, que estejam lutando pelo direito à moradia, conforme
garantido na Constituição Brasileira, quer de maneira informal, quer juridicamente
constituídos em associação civil, de forma a tornar mais eficaz a ação destes grupos,
respeitando as seguintes prioridades: família com filhos, família sem filhos, idosos sozinhos e,
em quarto lugar, solteiro sem filhos.
Na definição dada pelo Padre Piggi os “sem casa” “são os que moram de aluguel, alguns em
área de risco. É isso. Enquanto não há uma saída habitacional, moram de favor, passam por
humilhações, angústias, então entram para o nosso programa para ter uma perspectiva mais
cedo ou mais tarde”
É considerado associado da CEMCASA qualquer grupo organizado, desde que seja aprovado
por uma sindicância feita pelo Conselho Diretor, onde se apura a “real qualidade de sem casa
das pessoas envolvidas.” Pelo Estatuto da Associação, os membros do grupo têm de estar
filiados e aprovados por essa sindicância, e participar das reuniões do grupo sistematicamente.
“A sindicância é feita porque existem muitos aproveitadores. É feita com três pessoas,
sindicância cruzada. Essa Comissão não pode fazer sindicância no lugar onde mora....
Depois ela confere se o candidato tem casa em BH, se ele não tem mesmo nada e mora de
favor, de aluguel,... e se está ganhando até três salários mínimos. Depois, se estiver tudo
direitinho, a Comissão aprova a ficha dele”.21
A administração da entidade compreende cinco órgãos: Assembléia Geral, Conselho Diretor,
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, cabendo a cada um deles funções específicas. São
eleitos democraticamente e não são remunerados pelos serviços que prestam. A admissão ou
exclusão do grupo organizado é feita pelo Conselho Diretor, que tem como papel principal
traduzir as diretrizes da luta pela moradia, diretrizes essas aprovadas pela Assembléia Geral e
agilizadas pela Diretoria Executiva.
Do ponto de vista de uma política urbana de habitação, o movimento reivindica a definição de
áreas para habitação de baixa renda. “Existe as ZEIS: áreas de interesse social, mas é só o

21

Idem.
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nome, a única coisa que existe no mapa são as favelas e os conjuntos habitacionais
existentes, não há nada para habitação popular”. 22
A proposta defendida pelo movimento é, a principio, o acesso aos terrenos pela compra e não
pela invasão. Outro elemento importante a ser considerado são as grandes dimensões das
áreas a serem loteadas e ocupadas, uma vez que deveriam atender um grande contingente de
população. Em virtude dessa postura de buscar combater o déficit habitacional de forma
massiva, a Central Metropolitana dos Sem Casa têm encontrado resistência tanto de órgãos
públicos (estaduais e municipais) de vocação urbana, como de lideranças de outros
movimentos por moradias, que consideram equivocada essa diretriz, preferindo optar por
conjuntos menores, construídos em terrenos situados em áreas já urbanizadas, como forma de
garantir menor custo de infra-estrutura, maior qualidade de vida e melhor acesso a
equipamentos de consumo coletivo.
Ressalte-se que a rixa com os partidos de esquerda se explicaria muito mais em função de
diferentes posturas de enfrentar a questão habitacional, do que por valores ideológicos e
políticos stricto sensu. Mesmo dentro das pastorais sociais da Igreja Católica essa postura
“não negociável” de grandes conjuntos leva a Central Metropolitana a um paulatino
distanciamento das lideranças leigas da Cúria Diocesana, acusadas pelo Padre Piggi de terem
sido cooptadas pelo Partido dos Trabalhadores.
Ressalte-se que essa diretriz estratégica da CEMCASA, aliada a dificuldades de alianças com
o poder público municipal e estadual, leva a entidade a optar pela compra direta de uma
Fazenda em Ribeirão das Neves objetivando a construção do “Bairro Metropolitano”.
5.2

Ribeirão das Neves e o projeto do Bairro Metropolitano

Até o começo da década de 70, as elites locais de Ribeirão das Neves não suspeitavam da
vocação do município para acolher a população de baixa renda. 23 Em pesquisa realizada pelo
PLAMBEL pode-se constatar que, até essa época, reconheciam no município exclusivamente
a vocação agrícola, compartilhada com os seus vizinhos – Vespasiano e Pedro Leopoldo. A
certeza dessa vocação de espaço agrícola metropolitano fazia com que fossem aceitas todas as
22
23

Entrevista com o Padre Piggi, realizada em 22 de junho de 1995.
Ver PLAMBEL. Pesquisas sócio-políticas. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1974.
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suas conseqüências. Ribeirão das Neves se percebia essencialmente como centro urbano de
um espaço rural.
Entretanto, ao final década de 70 constatou-se que esse município havia experimentado um
aumento populacional recorde, não só em termos da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
mas, de Brasil. Como se viu anteriormente ao longo do capítulo 3, essa explosão demográfica
foi ocasionada, principalmente, pelo baixo preço dos terrenos e pela permissividade do poder
local. O acesso a terrenos e à moradia para a população de baixa renda estava a cada dia mais
restrito na RMBH, contribuindo para isso a legislação municipal de controle do uso e
ocupação do solo e os altos preços de lotes observados em muitas das cidades da Região.
A ocupação urbana de Neves se deu de forma diferenciada, em cada um de seus núcleos
urbanos: a Sede como centro histórico; Justinópolis como área limítrofe de Belo Horizonte;
Areias articulando-se com Justinópolis, e o Vetor 040, que será objeto principal desta seção.
Em estudo realizado pela Fundação João Pinheiro em 1999, uma das questões analisadas
refere-se às áreas que se destinariam a abrigar “aqueles que só podem construir os
verdadeiros ‘bairros chineses’”. Identificou-se, entre essas áreas, o chamado Vetor 040,
numa referência a presença da Rodovia Federal BR-040, duplicada no início dos anos 70 e
estruturador físico dessa região.
Localizado na área de expansão metropolitana, o Vetor 040 abriga dois tipos de loteamentos
residenciais diferenciados, os destinados a sítios de recreio e os direcionados para população
de baixa renda.
Um trabalho elaborado pelo antigo PLAMBEL no início dos anos 80 considerou esse vetor
como uma unidade de formação urbana incipiente, com topografia favorável ao
parcelamento e sinaliza, entre as suas previsões, para um crescimento intenso dessas áreas nas
décadas de 80 e 9024. Todavia, a permissividade do poder público na análise dos projetos e na
fiscalização dos loteamentos, aliada a falta de cuidados técnicos na sua execução,
contribuíram para que as áreas parceladas se tornassem focos de erosão.

24

PLAMBEL, “Plano de Desenvolvimento Integrado de Ribeirão das Neves”/1983
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Em 1970, era inexpressiva a população rural que ocupava a área do Vetor 040. Todavia, ao
longo dos anos 80 essa área acusa uma taxa elevada de crescimento demográfico que gira em
torno de 12% ao ano. Ainda assim, ao final da década conta com 1032 moradores, dando
início à ocupação periférica da região. A renda média das novas famílias era de 1,8 salários
mínimos, conforme registros de pesquisa realizada em 198125.
Antes da aprovação da Lei Federal 6766/79, no período compreendido entre 1975 e 1977
foram lançados e aprovados pela Prefeitura cinco loteamentos direcionados para sítios de
recreio. Eram 2398 lotes, com dimensão que variava de 400 a 5000 metros quadrados. Foram
também aprovados e lançados três parcelamentos que totalizavam 6682 lotes de 360 metros
quadrados, destinados à população de baixa renda.
Entre esses últimos encontrava-se o que deu origem ao bairro Veneza, que foi aprovado pela
prefeitura de Ribeirão das Neves em 1977, e que contava com 3963 lotes. Essa área,
considerada a mais carente de Ribeirão das Neves, teve sua ocupação intensificada ao longo
da década de 90, contando em 1992, com uma população superior 17 000 moradores.
Segundo estimativa de líderes comunitários locais, a população atual beira a casa de 80 mil,
ao se considerar a área de Ribeirão das Neves e o lado limítrofe do município de Esmeraldas.
Os moradores que chegaram nos primeiros anos vivendo em condições precárias, endividados
com a compra dos terrenos e a construção da moradia, tiveram uma relativa melhoria nas
condições habitacionais e econômicas na década de 80. A isso se agregou a presença de
alguns conjuntos habitacionais, o aumento do rendimento médio dos moradores e diminuição
do tamanho médio da família. Os anos 90 voltam a evidenciar situações amargas: baixa de
qualidade de vida, devido principalmente a essa nova expansão das periferias em direção ao
Veneza (FJP, 2000: 256).
Após a Lei Federal 6766/79, nos primeiros anos da década de 80, mais 4570 lotes foram
lançados para população de baixa renda, e 2632 lotes para classes de maior poder aquisitivo.
Comentando a indecisão dos agentes do mercado imobiliário, os autores de Gestão,
desigualdade social e governança, afirmam:

25

PLAMBEL, 1981.
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“os agentes imobiliários interpretam o sentido desse novo espaço virtual de maneira
ambígua. Abertura de oportunidade de projeção do lazer das classes médias com
condomínios fechados para áreas de lazer, ou mais uma extensa área de confinamento para a
pobreza urbana em expansão? Na dúvida, as duas alternativas se realizam lado a lado.
Condomínio Nossa Fazenda, Condomínios Vale do Ouro, da Prata, das Acácias, das
Esmeraldas e loteamentos como Veneza, Florença, Cidade Neviana”.26
A nosso ver, o loteamento “Fazenda Castro”, cujo nome popular passou a ser Bairro
Metropolitano, contribui para eliminar essa ambigüidade ao destinar-se à população dos “sem
casa”.
Se nas décadas de 70 e 80, Neves já atraia população de baixa renda, na década de 90 essa
tendência é confirmada ao possibilitar que aqueles que estão fora do mercado habitacional,
tenham acesso a terra, sem invasão de terrenos. Trata-se de uma experiência totalmente nova.
Os “sem casa” podem abrir uma nova frente que é a construção de um mercado de moradia
pelos próprios agentes, no limite do mercado. O grupo objeto do nosso estudo foi liderado
pela Central Metropolitana dos Sem Casa.
O local escolhido foi a Fazenda Castro, localizada no Eixo da BR 040, numa área contígua
aos bairros Veneza, Florença e San Genaro, no limite com o município de Esmeraldas. Até
então a região era conhecida como Goiabeiras. Os documentos registram a fazenda de acordo
com os seguintes limites: o terreno está situado a Noroeste da sede municipal, confinando
com o Bairro San Genaro, a Leste com a estrada do Tejuco, localidade pertencente a
Esmeraldas e a Oeste com o município de Esmeraldas.

26

Fundação João Pinheiro, 2000.
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MAPA 5.2 BAIRRO METROPOLITANO E ENTORNO

Fonte: Pesquisa Origem e Destino Domiciliar/2001
Junto à prefeitura de Ribeirão das Neves, o loteamento permanece com o nome de Bairro
Fazenda Castro, mas para os moradores e para a imprensa herdou o nome do movimento que
lhe deu origem, “Bairro Metropolitano”. No nosso entender trata-se de um nome sugestivo.
Vincula-se à Central Metropolitana dos Sem Casa e denuncia a vocação do município de
acolher a população carente da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em especial do seu
Centro Metropolitano em crescente processo de elitização.
Não há como discordar dessa afirmação dos autores de Gestão, desigualdade social e
Governança calcada numa declaração do chefe do executivo municipal de Belo Horizonte no
início do século passado:
“Nenhum nome era mais adequado para designar e denunciar o destino dos bairros chineses
e a necessidade de um Centro Metropolitano cercado de todas as garantias de higiene.”
A que acrescentam os mesmos autores:
“Não espanta que, com a expansão do tecido urbano, o espaço de Ribeirão das Neves seja
continuidade da expansão periférica e mais, de uma expansão nos moldes da inserção do
povoado nos processos metropolitanos.
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Os novos moradores que ocupam os parcelamentos deverão proceder de algum lugar da
Região Metropolitana que não mais consegue abrigá-los. Ocupam uma área vazia de
atividades, de serviços urbanos, deverão trabalhar duro para constituírem suas relações, seu
próprio espaço”.27
O grande desafio a princípio era conseguir um terreno dentro de Belo Horizonte. Frustradas as
tentativas do movimento, buscou-se apoio nas diferentes esferas de governo - federal,
estadual, ou municipal. Eliminadas essas possibilidades, o movimento partiu para a opção de
criar o loteamento com os próprios recursos, chegando, após outras sondagens, a uma fazenda
em Ribeirão das Neves, que estava sendo vendida para ser um haras, ao preço de R$0,40, o
metro quadrado.
Antes de chegar à Fazenda Castro, a descoberta do mercado de terras foi sendo lentamente
desvendada nos percursos pela Região Metropolitana:
Tinha a fazenda da dona Dalva na entrada do caminho de Esmeraldas, que estava a venda a
R$0,80 o metro quadrado; tinha à venda a Fazenda Vassourão, lá no Bairro da Glória, na
saída para Vespasiano por R$1,00 o metro quadrado. Ali dava para caber mais de 4.000
famílias”.28
Nessa mesma entrevista o padre detalha com maior atenção o percurso do movimento em
outros municípios, além do estudo para compra.
Também em 97, nós lançamos a Fazenda Santa Rita, em Betim, para 2500 famílias, mas
tivemos que nós retirar. Já tínhamos iniciado o serviço de topografia e a limpeza da área,mas
tivemos que devolver o dinheiro pra todo mundo. Então por seis meses aqui nesta igreja, nós
tivemos que aturar os maiores desaforos, as maiores contrariedades, desse povo enfurecido.
No caso aludido, ocorreu uma aliança tácita entre a Prefeitura de Betim, capitaneada pelo
Partido dos Trabalhadores, que não concordava com esse tipo de empreendimento - pelos
motivos expostos anteriormente - e o Governo do Estado, na época sob o comando do PSDB,
que pretendia utilizar essa área para assentamento de trabalhadores rurais29.

27

Fundação João Pinheiro, 2000.
Entrevista com Padre Piggi em 30 de agosto de 2001.
29
Nessa época o governo de Minas Gerais, através de um convênio com o INCRA, desenvolvia em várias
regiões do estado, através da Coordenadoria da Reforma Agrária, CORA, desapropriação de terras para
assentamentos de trabalhadores rurais vinculados tanto ao Movimento dos Sem Terra, MST, como a
Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG.
28
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Pelo depoimento acima, pode-se constatar que, no ano de 1997, o movimento tinha plena
consciência da amplitude das oportunidades presentes no espaço metropolitano para

a

população de baixa renda e das dificuldades a serem enfrentadas no embate com o poder
local. Nesse embate, o movimento ao mesmo tempo em que se depara com as dificuldades vai
selecionando os mais combativos para prosseguir em seus objetivos:
Sobraram umas 300 famílias que não quiseram receber o dinheiro de volta, quiseram
continuar lutando e batalhando, compraram a Fazenda das Abóboras, que está em frente ao
Bairro Liberdade. Caberia lá umas 600 famílias, mas quando a Prefeitura de Neves tomou
conhecimento de nossas intenções, fez uma portaria embargando a ocupação da metade do
terreno, destinando-a para uso exclusivo comercial e industrial.
O conflito de usos e as ambições locais de se inserir no espaço metropolitano ficam evidentes
nesse episódio. Como se vê, a Administração Municipal de Ribeirão das Neves já procurava
cuidar de inserir o eixo da BR 040 em funções produtivas, dificultando sua ocupação pelos
excluídos do mercado imobiliário.
O Padre Piggi prossegue em seu depoimento mostrando os efeitos dessas derrotas para o
movimento. Os obstáculos encontrados em diferentes municípios trouxeram conseqüências
funestas:
Dentro do ano de 1997, nos tivemos três derrotas, praticamente seguidas que tornaram a
Central Metropolitana dos Sem Casa, uma entidade assim proscrita, perseguida. Tanto assim
que essa diretoria foi esvaziando cada vez mais, surgindo problemas dentro da própria
diretoria, que foi ficando cada vez mais enfraquecida30.
A certeza de que o problema dos “sem casa” era uma questão metropolitana, provocando
constrangimento na ação dos dirigentes municipais, aparece nessa afirmação sintética do
entrevistado: “E diante do fato de que os municípios lutariam contra nós, e que nós teríamos
que lutar contra os municípios”, (...) “a invasão é a lógica, é a conseqüência do abandono”.
Abordando o mesmo percurso a senhora Ivete, coordenadora de um grupo de “sem casa”,
denominado “Esperança”, após destacar a importância do padre na manutenção do entusiasmo
no grupo - “sem ele não teríamos nem começado, porque ele é o líder, o mentor de tudo. Não
adianta ninguém falar que não é, ele continuará sendo”- Ivete lembra entusiasmada o
percurso realizado até chegar o Bairro Metropolitano:
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Foram umas dez fazendas que nós percorremos, foi uma série de empecilhos. Ou porque a
gente não tinha fiador, ou porque o pobre não tinha dinheiro. E finalmente nós conseguimos
alguém que confiou e aí nós conseguimos comprar e em um ano nós pagamos. Depois,
continuamos a fundar grupos e compramos nova fazenda, que foi a Fazenda das Abóboras. E
a luta continua e agente continua a nossa batalha31.
O urbanista José Carlos Laender, arquiteto e urbanista, responsável pela execução do projeto
do Bairro, compartilha da mesma opinião de Ivete:
O líder de tudo é o padre Piggi, as reuniões eram feitas no Edifício Pio XII, na Rua Espírito
Santo com Augusto de Lima. Ele estava esperando uma solução para abrigar 3000 a 4000
famílias, e não tínhamos dinheiro, nem da prefeitura, nem do estado nem do governo
federal32.
A criação do Bairro Metropolitano, segundo o referido urbanista, é um caso exemplar de uma
nova alternativa para a população de baixa renda. O movimento pró-moradia age conhecendo
a lógica do mercado, eliminando o intermediário e negociando as normas reguladoras
presentes na legislação de parcelamento e urbanização. Possibilitou a produção de lotes a
baixo custo e levantou a possibilidade de que os serviços públicos fossem quotizados entre os
moradores.
Ivete recorda, animada, o esforço dos que aderiram ao movimento:
Nessa época era muita gente cheia de ilusão, sonhando com a casa própria. Com a nossa
luta, nós fomos trabalhando, procurando os governos, procurando até mesmo o Presidente
da República. Ouvimos só promessa, promessas que vou ajudar, vou pensar e nada de oficial.
A intenção inicial da gente era pelo menos de ganhar terra para que pudéssemos construir,
isto não foi realizado.
Da implementação desse bairro fizeram parte três movimentos sociais, a Central
Metropolitana dos Sem Casa, que era hegemônico, a AMABEL-Associação dos Moradores de
Aluguel da Grande Belo Horizonte33, e a FAVIFACO – Federação das Associações

30

Entrevista com o Padre Piggi, 27 e 28/08/2001
Entrevista realizada em setembro de 2001.
32
Entrevista realizada em 15/08/2001
33
Como foi mencionado anteriormente, a AMABEL teve como seu fundador e principal mentor nos anos 80 o
Padre Piggi. No final daquela década o referido Padre retornou por um tempo para a Itália, sua terra Natal, para
tratamento de saúde. A partir de então, outras lideranças assumiram a direção dessa entidade, que atua até hoje
na RMBH. No seu retorno ao Brasil, no início da década de 90, o Pe Piggi decidiu criar a “Central
Metropolitana”, em lugar de se reintegrar a AMABEL. O motivo dessa opção não está muito claro, embora
acreditemos que, provavelmente, se relacione com o tipo de personalidade forte do Pe. Piggi, tendente a ofuscar
as demais lideranças.
31
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Comunitárias das Vilas, Favelas e Conjuntos Populares de Belo Horizonte. A junção dessas
entidades se fez necessária para que se efetivasse a compra da Fazenda Castro, que tinha uma
dimensão total de 1326 729, 90 metros quadrados, onde poderia ser abrigado um total de 3820
lotes, a serem vendidos34.
Em entrevista realizada com a presidente da ASMOBAM- Associação dos Moradores do
Bairro Metropolitano, Dona Salomé, soube-se que como a Central Metropolitana dos Sem
Casa não dispunha entre os seus filiados das 3800 famílias capazes de arcar com os custos do
empreendimento, “o padre cedeu 740 lotes para a FAVIFACO e 640 para a AMABEL” , para
dar para pagar a fazenda.
“Tudo foi feito direitinho, valor da terra, valor da prestação. Só a terra ficou para eles em
janeiro de 1996, em R$ 240,00. Nos primeiros dois meses, a prestação era de R$ 20,00,
depois passou a ser R$33,00, porque R$13,00 era para a urbanização do Bairro.”35
Assim sendo, a fazenda foi comprada pelas três entidades dos “sem casa”. O preço dos lotes
variava de acordo com a dimensão do terreno. O parcelamento foi dividido em três glebas,
sendo que a maior parte, correspondente a 68,6.% da área, era da Central Metropolitana dos
Sem Casa. Cabia a FAVIFACO 17,8%, e a AMABEL 13,6 %, considerando-se o total da área
que era 1 326 728, 90 metros quadrados.
TABELA 5.1

ÁREA DE TERRENO COMPRADO, VALOR DA COMPRA E

PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DO
TERRENO, SEGUNDO ENTIDADES DE “SEM CASA”
Entidade

Área (m²)

R$

%

CEMCASA

910 135,37

364 936,28

68,6

FAVIFACO

236 301,68

94 756,97

17,8

AMABEL

180 291,93

72 297,06

13,6

1 326 728,90

531 990,31

100,0

Total

Fonte: Registros dos imóveis, efetuados em junho de 1997.

34
35

Este não é o número de lotes aprovados pela Prefeitura de Ribeirão das Neves. O número de lotes era 1.825.
Entrevista com a Presidente da Associação do Bairro Metropolitano em 27 de janeiro de 1999.
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O Padre Piggi, lembrou em entrevista realizada no ano de 1995 que a Central Metropolitana
reunia cerca de 6 000 famílias. Como se vê, no interior do movimento, pouco menos da
metade não se encontrava em condição de arcar com o ônus de se inserir no mercado
imobiliário, mesmo com as condições especiais.
Ainda no ano de 1996, após o processo de efetivação da compra da fazenda, iniciam-se os
projetos de implantação de infra-estrutura em duas frentes. De um lado a tentativa de buscar
oficialmente a implementação dos serviços basicos junto aos órgãos públicos e, do outro lado,
as iniciativas de começar de pronto a abertura das ruas, a utilização de poços artesianos
existentes para o abastecimento de água, de sortear os lotes para os compradores e de iniciar a
construção de algumas casas. Até que, no início do ano de 1997, veio através da Prefeitura
Municipal de Ribeirão das Neves, um embargo judicial, impedindo a continuidade dessas
atividades, devido à irregularidade do loteamento. Era grande o ônus que a Prefeitura estava
recebendo.
“Depois de nós comprarmos a fazenda em 1996, começamos a abrir as ruas sorteando para
cada um o seu lote, na maior satisfação, aí no início de 1997, veio o embargo judicial da
Prefeitura, alegando que nós estávamos contrariando a lei do uso do solo, que nós não
estávamos obedecendo à burocracia para pedir licenciamento para lotes”
A ocupação da Fazenda Castro como processo de criação de um mercado próprio para os
excluídos do mercado oficial pelas dificuldades enfrentadas dá o tom da trajetória de um
movimento, da adesão e dos desânimos no percurso. Veja-se o depoimento do Padre Piggi
sobre esse momento do empreendimento.
“Só com poucas palavras todo mundo tinha que sustar, tanto faz as obras de infra-estrutura,
como a construção das primeiras casas, com multas tremendas, que eram maiores do que o
próprio terreno. Logicamente a empreiteira que estava abrindo as ruas em poucas horas teve
que abandonar os serviços. A grande maioria dos moradores que já estava começando a
construir suas casas ficou estarrecida, desestimulada. Nos não tínhamos mais jeito de nos
comunicar com a COPASA, com a CEMIG. No momento do embargo, nós já tínhamos dado
início à construção da escola, já tínhamos feito a caixa de água lá no alto, para 200 000
litros de água, e também poços artesianos, e obras de drenagem. Foi um baque tremendo.
Nós ficamos assim completamente desarticulados com aquilo que aconteceu lá. O povo do
Bairro Metropolitano se retraiu e só alguns valorosos continuaram construindo lá, mesmo
sabendo que não ia ter água, não ia ter luz, que a escola ficou parada no meio e que não
poderíamos calçar as ruas”.
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Como se vê, neste depoimento do padre, ficam evidentes os percalços enfrentados durante a
implementação do empreendimento. Fica evidente a capacidade da população - apesar de
todos os constrangimentos - de construir rapidamente partes importantes do bairro e a
dificuldade de obedecer à lei municipal em situações de emergência.
Ivete também dá uma versão parecida:
Quando terminamos de pagar a fazenda entramos desmatando tudo, trabalhando mesmo na
foice, na enxada, no trator. Quando o Prefeito viu que nós estávamos de vento em popa, nos
embargou. Ficamos embargados por um ano, sem direito a tocar a terra. Mas os que tinham
mais necessidade, entraram e construíram e lá moram até hoje.
Maria Salomé36 que foi um dos braços do padre Piggi declarou:
“Aí embargou e não pode fazer nada mais, parou tudo, e esse um ano nos deu um atraso de
cinco anos. O Prefeito processou em juízo, eu fui processada, porque a Central foi
processada e eu como presidente respondi ao processo. Porque quando ele embargou tinham
poucas casas e então o juiz até entregou os papeis pro povo dizendo que se eles continuassem
depois do embargo, iam pagar uma multa de R$1000,00 por dia. Eu recebi a intimação e
avisei: vocês não podem construir. O padre entra no carro e com o microfone foi dizendo pra
não construir. Ele pôs placa pra todo canto. Oh Jesus, foi aí que eles construíram mesmo e a
Prefeitura foi fotografando.. E os mil reais? Se o juiz mandar derrubar as casas vai ter
carnificina, vai rolar muito sangue, e aí sim a gente vai levar para imprensa nacional e
internacional, porque o povo morreu defendendo a terra que eles compraram.”
José Carlos Laender, urbanista, recorda essa época:
Com o projeto pronto nós botamos máquinas para abrir as ruas, e começamos a trabalhar.
Aí veio o embargo da Prefeitura. Só um detalhe, não era invasão, era ocupação do que era
deles. A diferença ideológica é brutal, não era invasão de terra alheia era ocupação da terra
deles.Procurei o procurador da Prefeitura e fiz duas perguntas: aquilo é da Prefeitura, é do
Estado? A terra é do cidadão que comprou, é a terrinha dele37.
Depois de muita luta mesmo, desembargou. Foi um ano de batalha. Tivemos que pagar R$48
000,00 à Prefeitura. Também durante o embargo cada um que teimasse em construir tinha
que pagar um multa de R$1000,00, mas o povo peitou.38
Quanto ao abastecimento de água e coleta de esgoto, após a realização de levantamento junto
a COPASA conseguiu-se identificar uma solicitação encaminhada ao órgão para verificação
da possibilidade de abastecimento de água e esgotamento sanitário no bairro. Esse órgão,
36
37

Entrevista realizada no dia 27 de janeiro de 1999.
Entrevista com o urbanista José Carlos Laender em 15/08/2001
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forneceu as diretrizes técnicas básicas para elaboração dos respectivos projetos, com a
validade até dezembro de 1996, tendo como parâmetro o atendimento a 3980 famílias,
considerando-se 190 litros habitantes/dia. Em julho de 1996, a COPASA envia uma
correspondência dirigida aos três movimentos de “sem casa”, com uma proposta de parceria
com os futuros moradores da Fazenda Castro, com o objetivo de implantação de um Sistema
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.
Quanto à energia elétrica, em outubro de 1996 a CEMIG informou às entidades o orçamento
para implantação dos serviços, incluindo a parte de iluminação pública, que foi orçado em R$
824 000,00. E um ano depois, já sob o impacto do embargo, foi solicitado a CEMIG um
projeto objetivando a extensão da rede elétrica do loteamento para ligação elétrica de 5 poços
artesianos com voltagens suficientes para a instalação de uma fábrica de pisos, o que foi
orçado naquela data em R$25 200,00.
Com relação ao processo de tramitação para aprovação do loteamento do Bairro Fazenda
Castro, a primeira providência foi a de que cada um dos movimentos de “sem casa”
envolvidos procedesse ao registro de seus respectivos imóveis, o que ocorreu em junho de
1997, em obediência às diretrizes metropolitanas que determinam que as obras de
parcelamento só podem ocorrer após registro em cartório do imóvel.
O acompanhamento da documentação nos revelou a presença de duas lógicas incompatíveis
nesse processo. De um lado, a que orientava os movimentos – a compra implica em direitos e
os direitos se concretizam na posse efetiva – e, de outro, a que tem como base a legislação
urbana, a lei federal 6766 e suas conseqüentes – a transformação da terra bruta em mercadoria
urbana, passa por diretrizes e registros especiais.
A melhor análise desse conflito pode ser captada no depoimento do urbanista José Carlos
Laender:
“Nessa alternativa, eu compro a fazenda e vendo os lotes, as pessoas param de pagar o
aluguel, aí terão condições de comprar material para fazer um cômodo e vai o segundo, o
terceiro, e o quarto. Acaba fazendo a sua casa. E o povo na sua inteligência do dia a dia,
sabe fazer a casa, ele não sabe é fazer o lote. Porque o lote tem uma série de processos
técnicos que ele não dispõe, então eu me dispus a fazer o lote. Eles não aprovaram o lote de
38

Entrevista realizada no dia 27 de janeiro de 1999 com Maria Salomé.
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200 metros. Poderíamos acomodar mais gente e sobrava um terreno para fazer um hortinha,
que é fundamental para o pessoal de baixa renda. O Prefeito, junto com a Câmara, baixou
um decreto que definia como tamanho do lote 250 metros quadrados. Tivemos que refazer o
loteamento, diminuímos a largura da rua para poder aumentar o lote. A prefeitura em vez de
ajudar estava querendo era criar uma dificuldade maior.
Eu não entendi o porque dessa perseguição. Quando fui à Câmara conversar com os
vereadores fui agredido de todas as maneiras. Não entendia essa agressão total, mas depois,
pensando, eu descobri que não só o Prefeito e vereadores estavam juntos, mas também as
imobiliárias, ou alguém financiado por elas. Nós tínhamos destruído o mercado imobiliário
de Ribeirão das Neves. Um lote custava R$400,00, ou R$240,00, dentro da Fazenda Castro, e
o lote do lado custava R$4000,00, R$5 000,00, R$6 000,00. Eu criei um completo
desordenamento no mercado imobiliário, daí eu ser taxado de inimigo. Pois vou deixar de
comprar um lote de R$ 4000,00 a R$6000,00, para comprar um de R$240,00 na Fazenda
Castro?
Desse momento em diante, em setembro do mesmo ano, foi dado início à tramitação para
aprovação do loteamento junto à Prefeitura de Ribeirão das Neves, de acordo com as
diretrizes municipais para parcelamento do solo e, a seguir, junto à Secretaria do Estado de
Planejamento e Coordenação de Minas Gerais -SEPLAN, no que se refere às diretrizes
metropolitanas. E apenas em 19/06/1998 o loteamento do Bairro Fazenda Castro foi
efetivamente aprovado, tendo em vista a anuência prévia da SEPLAN emitida
individualmente para cada entidade em 20/04/1998.
Pelo exposto, verifica-se que, se o início da compra da Fazenda foi em janeiro de 1996,
conforme entrevista realizada com a Presidente da Associação do Bairro, foram mais de dois
anos para que se efetivasse a legalização do parcelamento, já que só em abril de 1998, recebeu
a Anuência Prévia da SEPLAN. Faltava, ainda, a aprovação definitiva da Prefeitura, que
aconteceu dois meses depois, demonstrando com isso as dificuldades do percurso. Porém é
importante destacar que, a emissão das diretrizes da Prefeitura e da SEPLAN para os
interessados são datadas de 09/09/1997 e que a solicitação inicial de aprovação do loteamento
ocorreu em junho do ano seguinte.
Se antes da aprovação do loteamento, as associações de “sem casa” tiveram que assumir uma
dívida tributária de R$ 48 000,00, correspondente à taxa de aprovação do mesmo,
concomitantemente à aprovação, tiveram que assinar um termo de compromisso com a
prefeitura no sentido de se responsabilizarem pelas seguintes obras: topografia,
terraplanagem, drenagem pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável,
iluminação pública, pavimentação e obras complementares.
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A Prefeitura pede como garantia desses serviços, a caução de 912 lotes que não podem ser
vendidos, até que seja cumprido o acordo. Porém estabelece que à medida que as obras vão
sendo executadas, os lotes serão liberados, como demonstrado na tabela seguinte.
TABELA 5.2

LOTES CAUCIONADOS SEGUNDO TIPO DE OBRAS A SEREM

REALIZADAS PELOS LOTEADORES
OBRAS

% de lotes

Número de lotes

Topografia

5%

46

Terraplanagem

10%

91

Drenagem Pluvial

10%

91

Esgotamento Sanitário

15%

137

Abastecimento de água potável

15%

137

Iluminação Pública

15%

137

Pavimentação e Obras complementares

30%

274

100%

913

Total

Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves/1998.
De acordo com a Planta do Parcelamento aprovada pela SEPLAN e pela Prefeitura de
Ribeirão das Neves, são 1825 lotes, abrangendo uma área de 721 186,34 metros quadrados. O
restante da área corresponde às ruas, área verde e área para equipamentos comunitários. No
entanto, de acordo com as entrevistas realizadas, o número de lotes mencionados são
superiores a 3800 lotes, correspondendo a quase duas vezes mais lotes do que o número de
lotes aprovados. Havia uma incompatibilidade entre o número de lotes aprovados, e o que de
fato estava acontecendo no bairro.
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5.3

O perfil dos moradores do Bairro Metropolitano e seu entorno

Tendo como referência as informações da Pesquisa Origem e Destino da Região
Metropolitana realizada em 2001, pretende-se traçar um perfil sócio-econômico dos
moradores do Bairro Metropolitano e sua área de entorno imediato, que abrange os bairros
Veneza, Florença e San Genaro.
O início da ocupação do Bairro Metropolitano se deu nos primeiros meses do ano de 1997,
logo após o pagamento das prestações referentes à compra da fazenda. Essa foi a única
garantia pedida pelos vendedores. Assim, por se tratar de uma ocupação mais recente, o
Bairro Metropolitano abriga a menor parcela da população, comparativamente aos demais
bairros situados na área estudada. A área do Veneza é a mais significativa em termos
demográficos nessa região, abrigando quase 40% da população, seguindo-se Florença e São
Genaro, com 31,2% e 17,7 %, respectivamente.
TABELA 5.3 POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA PESQUISADA, 2001
Bairros

População 2001

%

Metropolitano

3954

12,3

Veneza

12437

38,8

Florença

9994

31,2

San Genaro

5654

17,7

Total

32039

100

Fonte: Censo Demográfico IBGE. Dados Trabalhados.
Tem-se, através de informações obtidas em estudos realizados pela Fundação João Pinheiro
que, na década de 70, 81% dos moradores de Ribeirão das Neves tinham como origem
municípios situados fora da RMBH. Na década seguinte, esse contingente havia aumentou
para 78%39.
Atualmente, considerando-se os resultados da Pesquisa Origem e Destino 2001, tem-se que
52,1% da população residente, não em Ribeirão das Neves, mas nas quatro áreas objeto de
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estudo, são provenientes da própria RMBH, enquanto que 47,9% se originam de outros
municípios de Minas Gerais, preferencialmente.
No que se refere a parcela dos moradores que têm procedência na RMBH, confirma-se a
questão da periferização de Belo Horizonte em direção a Ribeirão das Neves: o percentual de
população originária de Belo Horizonte se destaca em todas as quatro áreas estudadas, sendo
que o Bairro Metropolitano apresenta a maior taxa, 54,55% (Tabela 4).
TABELA 5.4 ORIGEM DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NA ÁREA PESQUISADA
POR MUNICÍPIOS DA RMBH

Cidade Origem

Florença
San Genaro
Veneza

Veneza

Metropolitano

45,83

54,55%

33,33%

46,43%

45,26%

Ribeirão das Neves

41,67%

27,27%

33,33%

35,71%

34,74%

Contagem

12,50%

9,09%

14,29%

7,14%

10,53%

Outros municípios da
RMBH

0,00%

9,09%

19,05%

10,71%

9,47%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Belo Horizonte

Total

Total

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2001 / FJP.
Examinando mais de perto os dados sobre a procedência, é importante destacar a Região
Administrativa onde residia anteriormente a parcela da população que tem origem em Belo
Horizonte, (Tabela 5.4).
Considerando-se o total das quatro áreas objeto de análise, tem-se que a regional mais
significativa é a Noroeste com 23%, seguindo-se a Norte com 16,3% e Venda Nova com
14,0%. A Centro Sul, provavelmente com população residente nas favelas, tem uma
representação de 11,6%.
Quanto ao Bairro Metropolitano, objeto central dessa análise, a população que procede de
Belo Horizonte, veio principalmente das Regionais Norte e Nordeste, correspondendo a 33%
39

Fundação João Pinheiro, 2000:34.
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e 25% respectivamente. Também as Regionais Oeste e Pampulha participaram
significativamente com 17% cada uma e que a Regional Centro Sul não teve nenhum morador
deslocando-se para este Bairro.(Tabela 5)
TABELA 5.5
PESQUISADA

PROCEDÊNCIA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NA ÁREA
SEGUNDO

REGIONAIS

ADMINISTRATIVAS

DE

BELO

HORIZONTE - 2001
Região
Administrativa

Veneza
%

Metropolitano

Florença

San Genaro

Total

Centro Sul

9,0

-

28,6

15,4

11,6

Oeste

9,0

17,0

-

-

7.0

Barreiro

-

-

14,3

15,4

7.0

Noroeste

55,0

-

14,3

23,1

23.2

Pampulha

-

17,0

14,3

-

7.0

Leste

9,0

-

-

-

2.3

Nordeste

9,0

25,0

14,3

-

11,6

Venda Nova

9,0

8,0

14,2

23,1

14,0

Norte

-

33.0

-

23,0

16,3

Total

100

100

100

100

100

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2001 / FJP.
Dentre as informações apresentadas na tabela, chama a atenção a inexistência de famílias
originárias da Regional Centro-Sul onde, apesar da existência de favelas tradicionais, vivem
os setores de maior renda da cidade, bem como da Regional Barreiro, onde há grande
concentração de operários industriais (Mendonça, 2002).
Quanto às famílias que atualmente moram nessas áreas e que tiveram residência anterior no
próprio município de Ribeirão das Neves, destaca-se o Veneza, com quase 42% de pessoas. O
Bairro Metropolitano é o que apresenta taxa menor entre os demais, com 27%. Pode-se
considerar essa taxa relativamente alta ao se verificar que no processo de compra da fazenda,
conforme entrevista realizada, quase 100% dos moradores eram de Belo Horizonte. Pode-se
supor que esse fato tenha ocorrido em função de vendas ocorridas entre 1997 e 2001.
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É importante destacar a incidência de pessoas oriundas de Contagem pois no total das quatro
áreas, mais de 10% da população residente teve residência anterior nessa cidade. O Bairro
Florença é o mais significativo, atingindo 14% dos residentes, seguindo-se o Veneza com
12%, Metropolitano com 9% e San Genaro, com 7%.
Quanto às pessoas oriundas de fora da RMBH (47,9%), as regiões mais pobres de Minas
Gerais (Norte, Jequitinhonha e Rio Doce) respondiam por mais de 50% dos moradores da área
pesquisada, enquanto a Região Central de Minas respondia por 14,1% e o Sudeste brasileiro
por 10,4%.
Essa predominância de pessoas das áreas mais carentes do Estado permite inferir que os
moradores da área de projeto procedem em sua maioria de áreas rurais ou assemelhadas e
possuem baixo poder aquisitivo, baixo grau de escolaridade e pouca qualificação ocupacional
(Tabela 6).
Sabe-se que regiões como o Jequitinhonha e Rio Doce de onde provem um contingente
considerável de famílias do Bairro Metropolitano se caracterizam por apresentarem baixa
tradição cívica, sendo os tipos de rede de solidariedade predominantes os baseados em
relações assimétricas e extremamente hierarquizadas baseadas em formas de patronagem tão
bem descritas pelo clássico trabalho de Leal (1975) para as regiões rurais do interior do Brasil
e de Putnam (1996) para o Sul da Itália.
Quanto ao Bairro Metropolitano, a maior incidência de moradores originados de fora da
RMBH corresponde a região do Rio Doce com 26% e Jequitinhonha com 24,4%, seguindo-se
a Região Sudeste (exceto MG) com 12,2%, e Norte de Minas com 11%.
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TABELA 5.6

PROCEDÊNCIA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NA ÁREA

PESQUISADA SEGUNDO REGIÕES DE MINAS GERAIS E BRASIL em 2001
PROCEDÊNCIA
Colar Metropolitano
Central
Norte de Minas
Zona da Mata
Sul de Minas
Triângulo/Alto
Paranaíba
Alto São Francisco
Jequitinhonha
Rio Doce
Sudeste, exceto Minas
Brasília e Goiás
Nordeste
Total

BAIRROS
Florença /
VENEZA Metropolitano
Veneza
6,0
2,4
20,0
6,1
22,2
2,0
11,0
16,7
2,0
2,4
4,0
-

San Genaro

Total

12,7
16,4
5,5
-

2,0
14,1
11,6
2,5
0,8

-

1,2

-

-

0,4

10,0
26,0
16,0
4,0
10,0

1,2
24,4
26,0
12,2
3,7
8,6

3,7
24,1
3,7
29,6

1,8
23,6
16,4
9,1
1,8
12,7

0,8
16,6
23,7
2,5
2,5
14,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2001 / FJP.
Quanto ao tempo de moradia, pode-se observar que, no seu conjunto, grande parte (63,2%)
dessa população mora há pouco tempo em Ribeirão das Neves, isto é, há menos de 5 anos.
Uma percentagem também significativa, porém bem menor (16,9%), reside entre 5 e 10 anos
e menos de 20% mora há mais de 10 anos no município (Tabela 7)
TABELA 5.7

POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA PESQUISADA, SEGUNDO

TEMPO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO
Bairros

Tempo de residência no município
0 a 5 anos

5 a 10 anos

Mais de 10 anos

Veneza

33,6

25,6

40,9

Metropolitano

78,2

12,0

9,8

Florença/ Veneza

73,5

11,1

15,4

San Genaro

70,4

18,3

11,3

Total

63,2

16,9

19,9

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2001 / FJP.
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Interessa observar, comparativamente ao tempo de residência no município, que o bairro
Veneza é o que possui população que mora há mais tempo em Neves: mais de 40% das suas
famílias moram aí há mais de 10 anos, enquanto cerca de 26% das mesmas residem há 5 a 10
anos.
Em situação bem diversa encontram-se os moradores dos demais bairros analisados: a sua
grande maioria (mais de 70%), em todos os bairros, reside em Neves há pouco tempo (menos
de 5 anos) e apenas 10% das pessoas do bairro Metropolitano residem há mais de 10 anos no
município.
Quanto ao tempo de moradia na RMBH observa-se que mais de 51% das pessoas dos bairros
pesquisados reside há mais de 10 anos na Região, enquanto 15,9% das mesmas aí moram
entre 5 e 10 anos, demonstrando, assim, que boa parte dos moradores daqueles bairros são
oriundas da RMBH (Tabela 8).
TABELA 5.8

POPULAÇÃO DA ÁREA PESQUISADA SEGUNDO TEMPO DE

RESIDÊNCIA NA RMBH
Tempo de residência na RMBH

Bairros

0 a 5 anos

5 a 10 anos

Mais de 10 anos

Veneza

22,6

11,7

65,7

Metropolitano

46,6

18,8

34,6

Florença/ Veneza

24,8

23,9

51,3

San Genaro

35,7

9,6

54,8

Total

32,5

15,9

51,6

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2001 / FJP.
No nível de cada bairro, o Veneza possui a maior percentagem (65,7%) de antigos moradores
da RMBH, seguido pelo San Genaro (54,8%), enquanto nessa condição estão 51,3% das
famílias do Florença/Veneza e 34,6% do Metropolitano.
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Por outro lado, analisando as pessoas que residem há menos de 5 anos na RMBH, observa-se
que o menor percentual pertence ao Veneza (22,6%), enquanto os maiores índices estão
naqueles bairros de ocupação mais recente: Metropolitano (46,6%) e San Genaro (35,7%).
Uma vez caracterizada a procedência e o tempo de moradia, cuida-se a seguir de identificar e
analisar alguns parâmetros das condições de vida da população residente na área de projeto.
Uma primeira variável obtida pela pesquisa foi o dado de renda familiar mensal, considerada
em termos de faixas e renda média, em salários mínimos – SM, por bairros situados na área
pesquisada (Tabela 9).
TABELA 5.9

RENDA FAMILIAR DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA

PESQUISADA POR FAIXA - 2001

Bairros

-1SM

1 A 2 SM 2 A 5 SM

6 A 10
SM

+ 10 SM

Renda Média
Mensal
SM

Veneza

13,2

21,1

52,6

10,5

2,6

2,7

Metropolitano

12,5

37,5

46,9

3,1

-

1,5

Florença/Veneza

34,5

41,4

24,1

-

-

1,9

San Genaro

12,5

46,9

37,5

3,1

-

2,1

Total

17,6

35,9

41,2

4,6

0,7

2,1

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2001 / FJP.
A região pesquisada possui renda média familiar de 2,1 salários mínimos, sendo que o Veneza
apresenta o maior índice (2,7 salários mínimos), enquanto o Metropolitano possui o menor:
1,5 salário mínimo de renda familiar mensal.
A distribuição das famílias por faixa de renda, por outro lado, mostra que o Veneza possui o
menor percentual de famílias de até 2 salários mínimos (34,3%), cabendo ao Veneza/Florença
o maior percentual dessas famílias (75,9%), enquanto nos demais esse índice é de quase 50%
(Metropolitano) e 59,4% (San Genaro).
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No Florença/Veneza nenhuma família recebe mais de 5 salários mínimos de renda mensal,
enquanto apenas o Veneza possui grupo familiar que ganha mais de 10 salários mínimos.
Dessa forma e considerando apenas os dados de renda, mantidas constantes as demais
variáveis, a pesquisa OD permitiria a afirmação de que o Veneza possui um melhor padrão de
vida, seguido do Metropolitano e San Genaro, enquanto o Veneza/Florença o pior padrão de
vida entre os bairros pesquisados. É importante ressaltar que nesse último há uma área de
invasão.
Por outro lado, os dados da Pesquisa Origem-Destino mostram que a grande maioria (86,1%)
da população pesquisada reside em casa própria e que esse percentual é ligeiramente superior
nos bairros de ocupação mais recente (Metropolitano e San Genaro).
Essas constatações sugerem que boa parte dessa população residia em imóvel alugado ou
cedido, em outra parte da RMBH e se locomoveu para a periferia como forma de resolução
definitiva da questão habitacional (Tabela 10).
TABELA 5.10 REGIME DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL NA ÁREA
PESQUISADA, 2001
Bairros

Próprio

Alugado

Cedido

Outros

Total

Veneza

84,2

10,5

5,3

5,3

100

Metropolitano

93,6

3,2

3,2

3,2

100

Florença/Veneza

82,8

-

6,9

6,9

100

San Genaro

84,3

3,1

6,3

6,3

100

Total

86,1

4,6

5,4

3,9

100

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2001 / FJP.
Como é de se esperar em uma área periférica, é baixo o nível de escolaridade da população
residente na área em estudo: apenas 5,8% possui o segundo grau completo, 17,8% é
analfabeta e apenas 5,8% está cursando nível superior e nenhum de seus moradores tem grau
superior.
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O Veneza, como ocupação mais antiga e de maior nível de renda, apresenta os maiores
índices de pessoas com o segundo grau completo (9,5%) e que estão cursando o nível superior
(10,2%) e é também o que apresenta o menor índice de analfabetos (15,3%), como mostra a
Tabela 11.
TABELA 5.11

POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA PESQUISADA SEGUNDO

NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, 2001
Analfabeto

4ª série
incomp.

4ª série
completa

8ª série
incomp.

8ª série
completa

2º grau
incomp.

2º grau
completa

Superior
Incomp.

Veneza

15.3

8,0

22,6

8,8

17,5

8,0

9,5

10,2

Metropolitano

19,7

7,6

25,8

11,4

15,9

6,8

6,8

6,1

Florença/Veneza

20,5

12,0

35,9

6,8

16,2

3,4

4,3

0,9

San Genaro

15,7

9,6

22,6

12,2

29,6

3,5

1,7

5,2

Total

17,8

9,2

26,6

9,8

19,6

5,6

9,5

5,8

Bairros

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2001 / FJP.
As viagens motivo-estudo que na região representam cerca de 25,3% do total, estão
direcionadas principalmente para o Vetor 040, para o San Genaro e para o Centro de Ribeirão
das Neves, demonstrando que o modelo de deslocamento mudou acentuadamente nos últimos
anos: há pouco mais de 10 anos grande parte dessa demanda era atendida pelos
estabelecimentos de ensino situados no Centro de BH ou em Venda Nova (Tabela 12).
TABELA 5.12 DESTINO DOS DESLOCAMENTOS DA POPULAÇÃO DA ÁREA
PESQUISADA SEGUNDO MOTIVO ESTUDO, 2001
Bairros

Destino
Centro/B
H

Centro/
RN

Vetor –
040

San
Genaro

Justinópolis

Total

Veneza

0,7

0,7

18,6

-

-

20,7

Metropolitano

0,8

0,8

15,7

0,7

-

22,4

Florença/Veneza

-

3,2

27,6

3,2

1,0

35,1

San Genaro

-

1,0

1,0

20,8

4,0

26,7

0,4

1,3

15,8

7,0

0,8

25,3

Total

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2001 / FJP.
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Interessante observar que no Veneza é que se encontra o percentual mais alto de trabalhadores
com vínculo empregatício, enquanto o oposto ocorre no Florença/Veneza. Aliás, essa
constatação confirma a maior consolidação desse bairro como unidade de vida urbana e tudo
indica que a mesma se confirmará por intermédio de outros indicadores.
TABELA 5.13

CONDIÇÃO DA OCUPAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

RESIDENTE NA ÁREA PESQUISADA, 2001
Condição
BAIRRO

Sem Vínculo
Empregatício

Com Vínculo
Empregatício

Total

Veneza

37,5

62,5

100,0

Metropolitano

57,5

42,5

100,0

Florença/Veneza

58,3

41,7

100,0

San Genaro

44,4

55,6

100,0

Total

48,2

51,8

100,0

Fonte: Pesquisa Origem e Destino-2001 / Fundação João Pinheiro.
Quanto às ocupações da força de trabalho da área de projeto, verifica-se que grande parte da
mesma é constituída de pessoas pouco qualificadas, pois mais de 50% de seus integrantes é
composta de Prestador Desqualificado (29,3%), Trabalhador Doméstico (12,9%),
Comerciários (9,3%), Trabalhador na Construção Civil (5%).
Num patamar intermediário situam-se os trabalhadores semi qualificados (motoristas,
bombeiros, operadores de máquina, eletricistas, mecânicos,etc) que representam, em média,
32,1% da força de trabalho pesquisada.
Já as pessoas mais qualificadas ou de status social superior, significam menos de 10% dos
trabalhadores locais: Pequenos Empresários (5,7%), Chefes e Gerentes (0,7%) e pessoal de
nível superior e médio de formação (1,4%), conforme mostra a Tabela 14.
Como já mencionado, os dados de ocupação da força de trabalho também confirmam a maior
consolidação do bairro Veneza e permitem inferir o seu padrão mais elevado de condições de
vida, o que aliás é visível numa pesquisa de campo.
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Com efeito, é nesse bairro que se encontram os maiores percentuais de pessoas mais
qualificadas, pequenos empresários, prestadores de serviços semi qualificados, pessoal de
nível médio e superior, bem como os menores índices de participação do pessoal menos
qualificado (prestador de serviços desqualificados, trabalhadores domésticos, construção civil
e comerciários).
Já nos demais bairros em que pesem algumas contradições, tudo indica que os bairros
Florença/Veneza e San Genaro são os que apresentam a mão de obra menos qualificada, ao se
considerar o peso dos comerciários, trabalhadores domésticos, na construção civil e prestador
desqualificado que somam 75% e 69% respectivamente da sua força de trabalho.
Destaca-se no Bairro Metropolitano a participação do pessoal menos qualificado: prestadores
de serviços desqualificados, trabalhadores domésticos, construção civil e comerciários,
abrangendo mais de 60% da população residente.
TABELA 5.14

DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO RESIDENTE NA

ÁREA PESQUISADA POR OCUPAÇÃO, 2001
Ocupações
Pequenos Empresários

Veneza Metropolitano

Florença/ San
Veneza Genaro

Total

4,2

7,7

8,3

3,5

5,7

-

-

-

3,5

0,7

Prestador Semi Qualificados

54,1

25,6

16,7

17,3

32,1

Comerciários

4,2

7,7

20,8

10,4

9,3

Nível Superior e Médio

4,2

-

-

-

1,4

Trabalhador Doméstico

8,3

18,0

8,3

17,2

12,9

-

7,7

16,7

-

5,0

Industriário

2,1

2,6

-

3,5

2,1

Prestador Desqualificado

22,9

28,2

29,2

41,4

29,3

-

2,5

-

3,3

1,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Chefes e Gerentes

Trabalhador Construção Civil

Não respondeu
Total

Fonte: Pesquisa Origem e Destino-2001 / Fundação João Pinheiro.
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As constatações anteriores mostram as mudanças substantivas pelas quais passaram a
composição, em termos de ocupação, da força de trabalho na periferia metropolitana onde, até
pouco tempo atrás, havia uma participação significativa de trabalhadores na construção civil e
industriários, categorias essas que cederam espaços, por conta de mudanças estruturais na
economia, aos trabalhadores no setor de serviços.
Por outro lado, as pessoas que não trabalham compreendem os menores de 10 anos (36,6%),
os que somente estudam (21,6%), os desempregados (17,4%) e donas de casa (17,5%), como
mostra a Tabela 15.
TABELA 5.15 DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS DESOCUPADAS RESIDENTES NA
ÁREA PESQUISADA, 2001

Categorias de Desocupados

Veneza Metropolitano

Florença/
San
Total
Veneza Genaro

Menor de 10 anos

37,1

37,6

38,7

32,6

36,6

Aposentado

7,9

3,2

2,2

3,5

4,2

Do lar

23,6

10,8

19,4

16,3

17,5

Só estuda

21,4

21,5

22,6

20,9

21,6

Desempregado

9,0

22,6

16,1

22,1

17,4

Outras

1,0

4,3

1,0

4,6

2,7

Total

100

100

100

100

100,

Fonte: Pesquisa Origem e Destino-2001 / Fundação João Pinheiro.
Na tabela anterior, analisando separadamente os bairros situados na área pesquisada, destacase o enorme diferencial da participação das pessoas desempregadas: no Veneza esse
percentual é de 9%, enquanto chega a atingir marca superior a 22% no Metropolitano e San
Genaro.
A constatação mencionada anteriormente é mais uma comprovação da posição superior do
bairro Veneza visto que um menor indicador de desemprego significa uma melhor qualidade
de vida, mantidas as demais variáveis constantes.
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Vale ressaltar que o índice anterior é um indicador de desemprego mas que não deve ser
confundido com taxa de desemprego que é medida pela relação desempregados/força de
trabalho .
Quanto aos setores econômicos, a população pesquisada trabalha, em quase 90% dos casos,
nas atividades de prestação de serviços e comércio (Tabela 16)
TABELA 5.16

DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS OCUPADAS RESIDENTES NA

ÁREA PESQUISADA POR SETOR ECONÔMICO, 2001
Categorias de Desocupados

Veneza Metropolitano

Florença/
San
Veneza Genaro

Total

Indústria de Transformação

4,2

4,9

8,4

14,0

7,0

Construção civil

4,3

22,0

8,3

10,3

11,4

Serviços de reparação e conservação

4,3

7,3

4,2

-

4,4

Comércio varejista

19,2

9,7

33,4

14,0

17,7

Comércio atacadista

4,3

4,9

-

6,9

4,3

Administração imóveis/valores mobiliários

2,1

-

-

-

0,7

Transporte

14,9

-

8,3

10,3

8,5

-

2,4

-

-

0,7

Serviço de alojamento

2,1

-

-

-

0,7

Serviços de alimentação

4,3

7,3

8,3

6,9

6,3

Serviços de diversão/radiodifusão/TV

-

4,9

-

6,8

2,8

Serviços de conservação/limpeza/vig.

-

-

8,3

3,4

2,1

Serviços pessoais

6,4

2,4

-

-

2,8

Serviços domésticos

17,0

22,0

8,3

20,6

17,7

Serviços técnicos profissionais

2,1

-

4,2

-

1,4

Serviços públicos diversos

4,3

4,9

4,2

-

3,6

Serviços públicos de segurança

2,1

-

-

-

0,7

Serviços médicos, odontológicos e .

4,3

2,4

4,1

3,4

3,6

Serviços de educação

4,0

2,4

-

3,4

2,8

-

2,5

-

-

0,8

100

100

100

100

100

Serviços auxiliares atividades econômicas

Não sabe
Total

Fonte: Pesquisa Origem e Destino-2001 / Fundação João Pinheiro.
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As atividades domésticas (17,7%), o comércio varejista (17,7%) e a construção civil (11,4%)
são os setores econômicos que mais ocupam os trabalhadores dos bairros pesquisados,
enquanto a indústria de transformação ocupa um lugar discreto (7%).
Internamente, os bairros possuem diferenças significativas quanto às participações de alguns
setores na ocupação de sua mão de obra, diferenças essas aparentemente aleatórias:- o
Veneza/Florença tem o menor índice de serviços domésticos (8,3%); o Metropolitano o menor
de comércio varejista (9,7%); o São Genaro o maior de indústria de transformação (14%); e o
Veneza o menor de construção civil (4,3%).
Em princípio a situação do Veneza, com relação aos percentuais comentados, seja a única
constatação que estaria sustentada nas demais situações descritas nesse relatório, visto que a
menor participação da construção civil (tida como pouco qualificada e conseqüentemente pior
remunerada) na força de trabalho desse bairro confirmaria sua condição de lugar privilegiado
entre os bairros situados na área pesquisada.
Um dos principais indicadores das relações criadas no meio urbano são as viagens, segundo
os seus diferentes motivos: trabalho, educação, saúde, compras, entre outros. Esses
deslocamentos, entre outros aspectos, mostram as relações de dependência/determinação,
troca, convivência social e consumo.
Neste sentido os dados da Pesquisa OD mostram que cerca de 30% dos deslocamentos da
população pesquisada é motivada pelo fator trabalho cujos centros geradores estão situados
nos locais de maior concentração de atividades ou em centros menores, porém situados nas
proximidades dos lugares onde reside a população trabalhadora.
Assim sendo, a força de trabalho de Ribeirão das Neves, no que toca à área de pesquisa,
desenvolve suas atividades no Centro local (35,8%) ou na Área Central de Belo Horizonte
(22,6%), conforme mostra a Tabela 17.
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TABELA 5.17

DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS OCUPADAS RESIDENTES NA

ÁREA PESQUISADA POR LOCAL DE TRABALHO 2001
Local de Trabalho

Veneza Metropolitano

Florença/
San
Veneza Genaro

Total

Aarão Reis

2,4

5,0

-

-

2,2

Área Central BH

23,8

20,0

20,9

25,8

22,6

-

2,5

-

-

0,7

7,1

7,5

12,5

-

6,6

-

2,5

8,3

-

2,2

7,1

2,5

4,2

-

3,7

-

-

-

3,2

0,7

Esmeraldas/ BR-040

2,4

-

-

-

0,7

Floresta/Horto/Renascença

2,4

5,0

-

-

2,2

Lagoinha/ Cachoeirinha

2,4

-

-

-

0,7

-

2,5

-

6,5

2,2

Ressaca

9,5

5,0

12,5

12,9

9,5

Ribeirão das Neves

26,2

40,0

41,6

38,7

35,8

Sta.Efigênia

-

2,5

-

-

0,7

Venda
Nova/Justinópolis/Norte

-

5,0

-

3,2

2,2

Zona Sul

16,7

-

-

9,7

7,3

Total

100

100

100

100

100

Betim
Calafate/Gameleira
Carlos Prates/Pe. Eustaquio
Cidade Industrial
Contagem

Pampulha

Fonte: Pesquisa Origem e Destino-2001 / Fundação João Pinheiro.
Além daqueles dois centros de trabalho, a Ressaca (leia-se CEASA, com 9,5%), a Zona Sul de
Belo Horizonte (7,3%) e Calafate/Gameleira (6,6%) completam o conjunto de locais onde a
quase totalidade da mão de obra de Neves exerce suas atividades produtivas.
Das constatações anteriores conclui-se que, pelo menos no que diz respeito às áreas
pesquisadas, o trabalho na RMBH continua se desconcentrando, como uma tendência dos
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grandes centros urbanos e que a consolidação de alguns centros e o enfraquecimento de outros
vêm trazendo mudanças constantes neste quadro.
No entanto, o mais significativo é que o próprio centro de Ribeirão das Neves, município
histórica e exclusivamente dormitório, por excelência, já possui alguma expressão no contexto
municipal de geração de trabalho e se isto não garante uma mudança substantiva neste modelo
de centro-periferia, pelo menos sugere uma menor dependência do município com relação às
áreas centrais da RMBH.
Longe de significar uma alteração provocada pela atuação do planejamento, local ou
metropolitano, as mudanças constatadas no quadro de Ribeirão das Neves mostram que o
próprio mercado, com todas as suas imperfeições, cria situações que, longe das ideais,
sinalizam pequenas mudanças que minimizam as tendências lineares: a população periférica
ao crescer cria ambiente para o surgimento de pequenos centros locais que, longe de competir
com o centro hegemônico, são complementares ao mesmo.
5.4

A percepção dos diversos atores sobre o Bairro Metropolitano

O Bairro Metropolitano encontra-se em pleno processo de ocupação. Nele moravam 3954
pessoas no ano 2000, podendo-se aguardar taxas recordes de crescimento ao longo desta
década.
No percurso realizado para a elaboração dessa dissertação viu-se como o movimento
encontrou Ribeirão da Neves como local adequado para concretização dos ideais e a trajetória
para sua realização. Nesta seção acompanhamos os moradores em seu cotidiano, recuperando
depoimentos obtidos em entrevistas.
Procura-se surpreender a diferença entre o espaço urbano sonhado, imaginado, representado
nas pranchetas do urbanista, determinado pela legislação e um espaço criado pelas relações
possíveis dos que participam do movimento, dos que se aproveitam de suas vantagens e
promessas e dos que zelam pelo cumprimento das normas de organização espacial.
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Começamos pelo depoimento do urbanista José Carlos Laender. Em entrevista que realizamos
contemplando a paisagem do bairro em construção e percorrendo as suas ruas empoeiradas,
José Carlos Laender declarou cheio de orgulho:
O importante nesse bairro é que não é um bairro, é uma cidade. Com uma população
prevista de 20 000 habitantes, você vê a grandiosidade do povo organizado, que faz o que o
governo não faz. Eu sabia que a BR 40, ia ser duplicada, e um dos motivos da escolha , foi
devido à distância de 35 quilômetros da fazenda até Belo Horizonte, que daria cerca de 40
minutos. Muitos bairros de Belo Horizonte levam mais de uma hora de viagem. Foi pensado
que a Secretaria de Industria e Comércio e o SEBRAE fizesse lá algumas indústrias caseiras,
familiar. Porque na realidade uns 3000 vão trabalhar em Belo Horizonte, e o restante não
tem nada para fazer.
A intenção era fazer as cooperativas para eles mesmos fazerem os tijolos, comprar
diretamente da fábrica o material, para 4000 casas sai pela metade, Mas as coisas foram
desarticulando e não tivemos chance.
Atento para as condições concretas do habitar, declarava o então Prefeito Ailton de Oliveira
em fevereiro de 199940:
“Na aprovação do Bairro, as cooperativas assinaram um compromisso com a Prefeitura de
fazerem a infra-estrutura. Agora sei que eles terão dificuldades para cumprir. Se é uma
comunidade carente, como é que vai pagar a infra-estrutura? A menos que essas
cooperativas consigam com os órgãos do Estado, a COPASA, a CEMIG, a Secretaria da
Educação”.
Entretanto, o padre Piggi já mostrara que muito já havia sido realizado: [em 1997] “nós já
tínhamos dado início à construção da escola, já tínhamos feito a caixa de água lá no alto,
para 200 mil litros de água, e também poços artesianos, e obras de drenagem”.
Essa mesma preocupação é relatada por José Carlos Laender: “A água estava chegando e nós
compramos o terreno porque sabíamos que ia ter água e luz. A questão da luz foi um
processo fácil de negociação, à empresa CEMIG interessa o usuário e quando nós falamos
que teríamos 20 000 usuários, não teve problema. A COPASA leva água às periferias, mas
não como um problema social e sim empresarial.”
No percurso realizado no bairro com José Carlos Laender e Maria Salomé, a luta pela água é
mais bem esclarecida:
40

Entrevista com o Ailton de Oliveira, em 10/02/1999 concedida a José Moreira de Souza e Virgínia Rennó dos
Mares Guia.
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Quanto à água o primeiro passo, foi do Rui Lage, presidente da Copasa, que trouxe uma
adutora por 15 quilometros, passando por San Genaro, ela veio, mas quando chegou naquele
morro ali ela não subiu. Ela estourava, não agüentava e aí tentou uma mini adutora para
comportar a subida da água, mas não adiantou.”
“Na COPASA me disseram, Salomé, se não entrar o projeto de esgoto a água não entra.
Fizemos o projeto de esgoto. Nós temos quatro projetos na COPASA agora: água, esgoto,
curva de nível e o poço artesiano, mas não valeu.” “Agora a adutora já está aqui dentro, ela
passou por Florença, subiu o Santa Cecília, passou por São Francisco, subiu aqui e já está
na caixa d’água”
Nessa entrevista pudemos ir comparando os diferentes depoimentos do planejador e dos
moradores. Fizemos dois percursos, andando e recuperando a luta pela construção de um
espaço habitável.
O depoimento de Maria Salomé em entrevista exclusiva relata essa preocupação com um
bairro dos sonhos:
Primeiro nós trabalhamos manual mesmo, cortamos mato, cortamos com machado, com
foice, com tudo. E o padre na frente, a gente lá trabalhando na maior alegria. Era uma coisa
maravilhosa, às vezes chovendo, e mais de 1000 famílias trabalhando, era muito bonito, a
gente tem saudade daquele tempo. Mas quando foi para abrir as ruas, contratamos uma
empresa, esqueci o nome, foram contratados 2 engenheiros, um topógrafo também. Eles
receberam. A Central não deve nada.
Começamos a construir a escola, temos três áreas de preservação, cercadas e protegidas,
temos locais para postos de saúde, posto policial,..., igreja, tudo previsto na planta. Tem uma
lagoa linda onde vai ser um clube,... tem uma área que vai ser toda área de lazer, campo de
futebol, área de peteca, vôlei.
Íamos montar uma fábrica de pisos, tipo esses que tem em postos de gasolina, para calçar as
ruas. Era em regime de mutirão.
Até o grupo escolar nós começamos a levantar com a planta básica do Estado, mas o
dinheiro acabou. Aí então foi feita uma parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura
de Neves, que concluiu três salas de aula, tentando acolher as crianças.
O orgulho também é revestido de um certo ressentimento: “Trabalhamos para lá, sem
participação de nada, nem de Estado nem de prefeitura nem de nada. Nós éramos tratados
como se tivéssemos uma doença contagiosa”.
Essa doença contagiosa pode ser recuperada nas falas das entrevistas dos representantes
municipais. O Prefeito Ailton de Oliveira situava em 1999 as dificuldades da região:
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Acho que Neves foi muito acionada no início de cidade para os loteamentos, tudo pela
proximidade de Belo Horizonte, a topografia ou a facilidade na venda desses imóveis, então
ela teve um crescimento muito desordenado. Eu acho que chegou o momento da gente exigir
um crescimento sustentado. Não sou contra fazer loteamentos, mas que se faça com toda a
infra-estrutura. A região do Veneza, é uma região muito adensada populacionalmente e não
tem um metro de rede de esgoto direito.
Reconhecendo essas dificuldades, o Prefeito mostra o percurso realizado para incorporar o
projeto do Bairro Metropolitano:
Tá sério lá, aquilo dali foi um negócio que começou na administração passada do Eduardo
Brandão, e ele teve muita dificuldade, para conduzir aquele processo. Ele entrou na justiça e
embargou, e depois que eu ganhei as eleições e assumi. Nós tivemos várias reuniões com
aquelas cooperativas que atuam lá com o Padre Piggi”
“Tivemos discussões severas: se não cumprir as obrigações com o município, eu embargo o
loteamento, porque a Lei Orgânica me obriga a fazer isso. A gente compreende o aspecto
social, mas a rigor, eu não posso pelo aspecto social ferir a Lei também. Eu tenho um
compromisso com o município, um compromisso com quem mora aqui, com quem paga
imposto aqui. Esse pessoal que está vindo de fora, merece toda a atenção, mas não posso
fugir a Lei.(...)”
A previsão prá ocupação é em torno de 15 000, agora imagina o impacto que isso vai causar,
problema de educação, saúde.
A Secretária da Educação também se incomoda: Nós temos três loteamentos do Padre Piggi,
também no Veneza, com previsão de 4000 famílias a serem instaladas, isso dá em torno de
25000 pessoas, temos lá mais de 1000 crianças para estudar no ano que vem.” (...)
Só para exemplificar o trabalho comunitário, no Bairro Metropolitano, que é esse
assentamento do Padre Piggi, eu fui até lá, e tem muitas crianças, alguns estudando na
região do Veneza, mas a maioria as mães não deixam ir porque é longe, têm medo de
estupro, essas coisas. E eles estão fazendo uma escola comunitária, já tem dois anos, é
devagarinho, eles não tem recurso. Então nós fizemos um levantamento, e falamos olha, se a
Prefeitura fizer três salas de aula, atende. As salas estão prontinhas, a partir do ano que vem
os meninos vão estudar lá dentro.
O padre Geraldo, pároco do bairro Veneza41 também manifestou os cuidados novos com a
chegada dos moradores do Metropolitano: “Essas 3800 famílias vão trazer problema pro
município e problema pra mim também aqui na paróquia”.

41

Entrevista concedida no dia 19/02/99 a Elieth Amélia de Sousa, Vera Lígia Vestin e José Moreira de Souza
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Sua preocupação se mostra ligada à questão constante da moradia que afeta a ocupação da
região:
A questão da moradia é uma das prioridades nessa paróquia, realmente é uma realidade
difícil. Aqui tem o Bairro Metropolitano, que são as pessoas chamadas “sem casa”. O
terreno foi comprado pela Central Metropolitana, e vendido por um preço barato. E são as
próprias pessoas que estão tentando fazer a infra-estrutura.
Mesmo acompanhando à distância o entrevistado registra: “Houve um conflito entre a
comissão dos “sem casa” e a Prefeitura,...mas depois de muita discussão, acabou aprovando.
Mas hoje a gente percebe que o povo que está morando lá não tem luz, não tem água. E mora
às vezes em lugar que não tem nem rua aberta nem nada.”
Uma avaliação da administração atual revela preocupações com o passivo herdado de
decisões anteriores mal equacionadas. O principal impasse advém do que já chamamos a
atenção da relação do movimento com o território abstrato da posse regularizada. O morador
não compreende imediatamente a relação entre território demarcado, visível, concreto e a
representação deste território de acordo com a legislação.
O Superintendente do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal
entra em detalhes sobre esses aspectos:
(...) recebi aqui sempre alguém vindo acertar: “eu quero a escritura, como eu faço quero
pagar IPTU do meu lote” e me apresentava aqui um cartãozinho, que não era nenhum
contrato, que não era nada, era até oficial, porque era da empresa.
E chegavam assim: “eu tenho um lote 2 da quadra 8, então eu olhava e via lá , 200m
quadrados, a lei nossa 010, determina que a área mínima para o loteamento é de 250 m
quadrados a testada mínima de 10 m então esses 200 já tinha alguma coisa fora da
realidade. Então eu iria ver qual que era o trâmite.
Você pega uma planta e vai analisar e lá para a minha surpresa, esse lote que ele citou, na
realidade seria o lote 04 da quadra 15 naquele mesmo local, então eu não entendi aquilo e
falei: “Você não está correto, volta na sua associação”, que eu entendia que fosse uma só,
achava que o Metropolitano fosse uma só, depois que eu fiquei sabendo dessas outras. É
melhor trazer o documento para eu ver exatamente o que aconteceu.
Isso aconteceu várias vezes, até que eu entendi que poderia ter uma outra planta.Devíamos
estar falando duas línguas diferente. Então, um dia fiz as notificações e, para a minha
surpresa, as entidades de lá, as associação não conversavam entre si. Não havia um clima
amistoso entre elas, eram praticamente... virou uma coisa pessoal, ‘eu não converso com
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fulano, nem converso com cicrano, esse problema é dele, o dele, não é o meu’. Nós, a gente e
a prefeitura teríamos que fazer alguma coisa”.
O entrevistado enfatiza o papel da Prefeitura. Ela lê, interpreta a lei e a faz cumprir. Logo
percebe que no caso do espaço criado pelo movimento, a coisa não é tão simples;
(...) e a prefeitura tem que fazer o que? Ela tem que notificar, é o primeiro caminho, você
notifica quem? Os proprietários, os proprietários seriam todos. Aos poucos que eu consegui
falar com um, de repente falava com o outro, mas esse outro, não vinha, quando esse outro
não vinha e assim por diante.
Tudo bem, então, até que eu pedi à associação, se não me engano foi a AMABEL, vocês
devem estar com uma planta diferente lá, na realidade vocês devem ter vendido uma coisa e
aprovado outra, e foi exatamente o que aconteceu. Tudo bem, então a planta aprovada nossa,
ta ok, sem problemas, não existe problema nenhum. O que ta executado no campo tava em
desacordo com a forma que eles venderam. Primeiro venderam e depois aprovaram. Então
um lote, que teria 200 m quadrados, já não tem, eles juntaram 2 lotes de 200, formaram um
de 400. Esses 400, seria metade para um e metade para o outro.
Todos os dias, eu estou mexendo com eles. Descoberto isso para a minha surpresa, veio o
problema das quadras, eu poderia resolver tudo isso para montar nova planta. A gente
pensou em pelo menos, manter a numeração das quadras em ordem, pelo menos a numeração
das quadras, para que a quadra 1 seria a quadra 1 mesmo, e o lote poderia ser lote 1 mesmo
ou subdividido.
Só que essa quadra um, quadra 2 e quadra 3, tem uma outra numeração, onde era 2 é 15
onde era x é y . E aí, ocorreram vários problemas, a pessoa assentada naquele lugar quando
olha para aqueles documentos dele, ele está em alguns casos em área da prefeitura, ele não
poderia estar naquele local. Nesse caso, feito isso, o problema é complexo.
Eu tive que abraçar isso, não tem outra forma, então aos poucos eu fui conseguindo o
entendimento deles, vindo devagarzinho, mas eu tenho que ir falando, falando com os
representantes, “não adianta a população toda vir aqui. Eu pedi à prefeitura que
suspendesse o IPTU daquele ano, ano passado, que desse um prazo maior de cobrança, para
que a gente fizesse um plano diretor, dentro do bairro. Coisa que eles como empreendedores
poderiam fazer, mas teriam que ser orientados.
O Superintendente, frente a essa desorientação, quer voltar à estaca zero. Segundo ele, o
bairro precisa de planejamento.
A primeira solução que eu pedi, foi que fizesse um cadastro geral, e esse cadastro deveria
ser topográfico, e com pesquisa, porque gente que morava lá, já vendeu pra outro e assim
por diante. Pessoas que não sabiam da história, que comprou lá e quer o documento. Então
eu precisava saber quem mora lá, e a prefeitura para fazer esse cadastro lá, ela teria uma
dificuldade, precisaria de uma fonte de referência. Eu convoquei as associações, dentro delas
a Central Metropolitana.
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A Dona Diva, se não me engano, pessoa maravilhosa, essa entendeu perfeitamente e começou
fazer esse trabalho conosco, ela não fez o mapa topográfico, mas está fazendo pesquisa,
mesmo com dificuldades, porque nem todos querem passar informação.
É importante que o cadastro visualize a rua tal que na realidade está na quadra 10, enfrente
não sei aonde. Nós estamos fazendo um paralelo para a planta, e com o cadastro todo na
mão, agente vai desenvolver uma outra planta, e com a referência cadastral, fazer um novo
memorial descritivo.
O memorial que existe no cartório, que foi aprovado, deveria sofrer alterações. O cartório
teria que receber a seguinte informação : O lote 1 da quadra tal, onde moram fulano, fulano
e fulano, parte dele o cicrano mora na outra parte o beltrano. Aí o cartório teria condições
de entender e compatibilizar esse trabalho isso é uma forma de clarear a situação.
Agora em uma reunião recente, conseguimos trazer o resto das associações, que mudaram os
representantes aí o pessoal saiu daqui, semana passada felizes.
O entrevistado põe em relevo um aspecto importante, a semelhança do bairro com as
cooperativas habitacionais.
Feito isso à gente vai conseguir resolver, e acredito que não vai ter problema algum, mas a
prefeitura não pode deixar isso acontecer, porque é um bairro do empreendedor. Nós já
implantamos escola lá, fizemos um convênio com a Copasa, eles deveriam colocar água lá.
Mas a gente, junto com a Copasa estamos colocando água lá, a água já está começando
através de poços por que por enquanto(...)
Ao tocar mais uma vez no problema chave das condições de moradia – água – a fala do
Superintendente nos remete a depoimentos de entrevistas com os moradores. Quando da
primeira visita que fizemos, o Bairro Metropolitano estava em implantação, a iluminação toda
era de “gato”, numa seqüência de postes de bambu. Na entrevista com Salomé ela disse que
avisava as pessoas do perigo, mas ao mesmo tempo elogiava as pessoas pela inteligência. O
de que, certamente, os moradores que aderiram ao movimento pouco suspeitavam era do
custo de construção do espaço urbano habitável. Água, luz e escola geravam custos
elevadíssimos muito acima dos centavos o metro quadrado da terra bruta não urbanizada. Sem
desanimar Salomé sublinha: “Nós fizemos um novo projeto de água e esgoto, saímos da
COPASA de Ribeirão das Neves..., já estamos direto na COPASA de Belo Horizonte.”
A falta de água acabou criando um segmento na economia local, extremamente perverso. Há,
na área de preservação, um reservatório de água natural, bastante poluído. É dele que é
retirada a água para as obras em construção. Às margens dessa lagoa vê-se ao longo do dia
inúmeras carroças sendo carregadas com tambores para conduzir água para os moradores da
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parte mais elevada. Algumas pessoas furaram cisternas nessa mesma área, mantendo-as a
cadeado. A economia da água ensejou os conflitos mais evidentes entre moradores.
Quando de nossa visita em março e abril de 2001, ouvimos de alguns moradores relatos de
assassinatos motivados pela disputa pela água. Pessoas assassinadas foram acorrentadas às
cisternas em evidente sinalização dos motivos que as levaram à morte.
Conversando com dois moradores eles declararam quase em uníssono42: “O que falta no
Metropolitano é água, é o ponto cruciante das famílias. Mas quarta feira passada às 10
horas, teve uma festividade para dar início à implantação da água lá. O Prefeito Dirceu
Pereira, a Presidente da Câmara Gracinha Barbosa, o presidente da COPASA e a empresa
que foi solicitada com as máquinas estavam lá. As crianças da escola fizeram uma festa, foi
dado buquê de rosas, e placa de prata, em agradecimento.”
A solução, no dizer das entrevistadas cria um problema para os que vivem da economia da
falta d’água.
A água é o ponto cruciante, nós compramos a água a R$2,50, essa água vem das cisternas do
próprio bairro. O carroceiro tira a água e vende. Eles têm a carroça, e são moradores do
bairro. Eu chamei o Secretário de Obras, da região do Veneza, e falei com ele para conseguir
emprego para eles, os carroceiros, são pais de família e eles iam ficar sem o trabalho deles.
Então a COPASA vai trabalhar com a mão de obra dos moradores, já registrou 150
moradores para fazer o trabalho da COPASA
O sonho de um espaço decente para os “sem casa” aos poucos foi se tornando também um
pesadelo. Animada com a solução para a água há que encontrar outra para a luz. “Agora falta
a CEMIG, porque ela cobrou muito caro da gente para colocar a luz para nós.”
Essas carências levaram muitos a desanimarem do movimento.
“O que você está vendo aqui é o povo sozinho, totalmente abandonado, fazendo o que der dá
na cabeça dele. Fico desgostoso, quando vejo áreas verdes sendo invadidas, é muito
desgostoso. Quando você previu aquela mata nativa para o povo, para fazer a distração e ver
as invasões, daqui a pouco não tem nada lá.”43
Salomé, sempre atenta declara quase desanimada, referindo-se à pressa na ocupação da terra
sem urbanização:

42
43

Entrevista com Salomé e Cornélia realizada no dia 5 de setembro de 2001.
Entrevista com José Carlos Laender
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“Comecei a ver barraquinha de lona, meu Jesus, é uma favela deveras, o que eu não queria.
Cheguei perto do casal, eram bem novinhos, era mato ainda, eram os primeiros moradores,
eram os heróis. A mocinha assentada do lado, já as madeiras fincadas pra jogar aquela lona
por cima, e até a gaiola do passarinho já estava pendurada na árvore. Eu falei minha filha,
você vem pra cá, não tem água, não tem luz, agora que estamos abrindo as ruas, as maquinas
estão aí trabalhando. Porém a moça me desarmou dizendo: “Salomé, eu falei com o meu
marido, que o dia que nós tivéssemos um pedacinho de terra para morar, nossa vida ia
melhorar, a gente tá feliz.”
Essa pressa favoreceu uma série de contradições vividas pelos moradores. A primeira são as
invasões . Sobre esse assunto, comenta o padre Piggi.
A invasão é a lógica, é a conseqüência do abandono, é que a partir da medida judicial de
embargo da Prefeitura, proibindo de construir lá, muita gente desgostou. O terreno foi muito
barato, não chegou a R$300,00, então muita gente abandonou o local, não quis nem saber
mais, e a partir do abandono, as invasões.”
As invasões de áreas institucionais também dependem da união dos moradores, para
defender depende da prefeitura acudir, porque a área institucional, e a área verde estão
debaixo do domínio da prefeitura.
Outra foi o desentendimento entre os próprios participantes que geraram disputas na Justiça:
“Ações na justiça contra a Central, são umas 200. Mal chega a 1%, se considerarmos que
temos 2500 lotes”
As ações relacionam-se principalmente à pessoas que querem o dinheiro de volta, se não
pagou as prestações na época nós substituímos. Publicamos um edital no Estado de Minas,
três vezes seguidas chamando os inadimplentes para se apresentarem para pagar, e depois
demos um prazo de mais 30 dias, e quem não se apresentou nesse prazo nós substituímos.
Tem gente que foi substituída, e que depois que viu que lá valorizou quiseram voltar. Porque
mesmo depois dessas tragédias, teve uma certa valorização, eles querem se favorecer pelo
fato de terem pago alguma coisa, mas nós temos que contestar. Inclusive no contrato que eles
assinaram consta que quem deixasse de pagar uma prestação seria substituída sem direito a
devolução.
Ivete também se refere às invasões:
É que eles acham que a terra é de ninguém, e aí eles querem os direitos, como a gente tem. É
uma briga, por isso é a questão da justiça. Só que eles não conhecem a nossa caminhada,
Este trabalho nosso chama “Caminhada”, porque continuamos caminhando. A nossa meta é
atingir as 100 000 famílias, mas o povo brasileiro é preguiçoso, mas. eu vou sozinha.
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Salomé interpreta esses conflitos relacionando-os ao ajuntamento de movimentos com
orientação diferente:
A pior coisa foi fazer sociedade com outras entidades, que trabalham de outra forma. Então
aquela confusão tão grande entre as três entidades, que nós tivemos que contratar um
advogado, para separar as entidades. Aí separou, pagamos ao advogado R$2400,00. Então
cada qual ficou trabalhando a seu modo.
A ocupação do bairro tem chamado a atenção da imprensa. O jornal Estado de Minas,
noticiou em 1/10/2001:
Policiamento deficiente e ação livre de criminosos deixam população do Bairro
Metropolitano apavorada, líder comunitária afirma que muita gente já está pensando em se
mudar da região, já que precisa ir ao Bairro Veneza atrás de um policial. (...)
As cinco mortes da chacina de ontem levaram familiares e amigos das vítimas a superarem o
medo de represálias e exigir um basta para o alto índice de criminalidade do Bairro
Metropolitano, em Ribeirão das Neves.
Em 25 de julho de 2002 o mesmo jornal mostra conflitos do Metropolitano com moradores de
bairros da região:
Ribeirão das Neves, de acordo com a polícia, registrou um crescimento de 167%, no número
de homicídios, nos últimos meses. Quatro moradores do Bairro Rosaneves são os principais
suspeitos do triplo homicídio ocorrido na segunda feira no Bairro Metropolitano, também em
Ribeirão das Neves, região metropolitana da Capital.
Os poucos equipamentos públicos também se tornam alvo de preocupação. Os moradores que
iniciaram a construção da escola, dessa vez se preocupam com a depredação. O Estado de
Minas registra em 15 de fevereiro de 2001.
Escola sem muro, salas de aula sem vidro e tomadas pelo mofo, banheiros sem descarga.
Pais e alunos se reuniram ontem na Escola Estadual Metropolitano, em Ribeirão das Neves,
para protestar contra o estado de precariedade do prédio, que abriga 1120 alunos da
Primeira a Oitava série. Os pais ameaçam impedir que os filhos voltem às aulas alegando
que a falta de muro permite que pessoas estranhas circulem livremente pelo prédio, deixando
a comunidade insegura
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A chegada de levas de moradores, ocupando uma área ainda em urbanização lembra os
conflitos entre “os estabelecidos e os outsiders”44:
Nós éramos chamados de povo da mata, sem terra, “sem casa”. Nós fomos discriminados de
toda forma que você pode pensar. Até dentro do ônibus, Nós sofremos, qualquer um que
fizesse uma arte lá no Veneza, era o nosso povo...
Salomé pensa vitoriosa que esse preconceito está se esvaziando.
Mas graças a Deus, agora eles estão entendendo que as pessoas são pobres mas são
trabalhadoras, não são vagabundas. Acho que eles devem ter pensado assim, devem ter
juntado esse povo debaixo da ponte, meio da rua e trouxe tudo para cá, é a impressão que
eles tiveram, porque é muita gente, eles assustaram, e dava pra assustar mesmo, imagina
uma região pobre como Neves e chegar 3800 famílias de uma vez. O município é pobre, não
tem arrecadação, não teria condições de fazer a urbanização da área, o Prefeito teve medo,
mas não procurou se aproximar, faltou dialogar, conhecer o projeto conhecer as pessoas, só
meteu o pau.
Em visita recente ao Bairro Metropolitano constatou-se que a luz da CEMIG já cobre todo o
bairro e os “gatos” foram substituídos pela rede. A satisfação é total. A água da COPASA
também já chegou e foi construído um grande reservatório que – além de abastecer o bairro vai regularizar o atendimento de um condomínio de classe média vizinho. No dizer dos
moradores “são os pobres ajudando os ricos”. Entretanto, mesmo a questão estrutural da água
estando resolvida, há cerca de 60 famílias que - por viverem na parte mais alta do bairro estão com problemas constantes de abastecimento. Essa parece ser a prioridade atual da
Associação de moradores, que já entrou em contato com a COPASA para resolver esse
impasse. Também a Escola do Bairro Metropolitano, antes vinculada à Prefeitura, está
atualmente ligada à Secretaria do Estado de Minas Gerais.
O ritmo das construções se acelerou. Podemos aguardar taxas recordes de crescimento da
população nos próximos três anos, com grande repercussão para todos os bairros vizinhos,
incluindo os que se estendem pelo município de Esmeraldas.
Para concluir esse capítulo julgamos importante trazer os depoimentos do padre Piggi e de
seus colaboradores mais diretos. Sua fala é melancólica e, talvez, possa e deva ser revista após
o cenário que contemplamos:

44

Ver ELIAS e SCTSON: 2000.
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“Dentro do ano de 1997, nós tivemos três derrotas, praticamente seguidas que tornaram a
Central Metropolitana dos Sem Casa, uma entidade assim proscrita, perseguida. Tanto assim
que essa diretoria foi esvaziando cada vez mais, surgindo problemas dentro da própria
diretoria, que foi ficando cada vez mais enfraquecida.
E diante do fato de que os municípios lutariam contra nós, e que nós teríamos que lutar
contra os municípios. Aí então praticamente a gente viu que em 1999 a Central
Metropolitana dos Sem Casa estava acabada. E no final de 1999, eu me retirei da Diretoria.
Hoje a Central é uma diretoria, que unicamente se interessa por tentar salvar o
empreendimento dessa Fazenda das Abóboras, que são umas 300 famílias, mas que não
atinge nem um pouquinho a filosofia pela qual havia sido criada, que era atender milhares de
famílias, para atacar o problema do déficit habitacional da RMBH. Então hoje ela perdeu
sua finalidade.
No caso do Bairro Metropolitano, o que está valendo é não mais a Central Metropolitana,
mas o que está valendo são as associações do bairro. Lá tem umas duas ou três associações,
que estão sendo de fato o canal de batalha deles lá.”
A avaliação do urbanista mostra que o movimento teve seu calcanhar de Aquiles:
“Isso aqui dentro é o Brasil, aqui tem paraibano, alagoano, sergipano, capixaba, o que você
procurar de descendência você acha aqui dentro, mas nós temos mesmo é de Belo Horizonte,
mas depois foi entrando, muitos venderam os seus lotes, e deram lugar para outras pessoas.
E aqueles que entraram depois do projeto, são os que mais criticam a obra, não conhecem a
luta da gente, só pode reclamar quem entrou em 1996.”
E, por fim, o depoimento de Ivete, certamente, poderia consolá-lo:
“Com toda luta, toda caminhada, tivemos um pai, ele não é pai, ele é um amigo, um
companheiro. Ele é a luta viva. Aí a gente conseguiu chegar até aqui. (...) Essa pessoa é o
Padre Piggi, sem ele não teríamos nem começado, porque ele é o líder, o mentor de tudo.
Não adianta ninguém falar que não é, ele continuará sendo, mesmo não estando mais na
Central.”
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo de caso sobre o “Bairro Metropolitano” que realizamos nos últimos três anos
permitiu o levantamento de um enorme acervo de informações e nos incentivou a analisar
uma vasta literatura, que superou em muito as nossas expectativas iniciais. Poderíamos dizer
que foram efeitos positivos não esperados. Outro efeito interessante foi perceber a riqueza que
pode apresentar um estudo de caso, tanto no referente a possibilidade de identificação de
experiências similares confirmadas e reafirmadas por estudos e reflexões anteriores, quanto
pelas especificidades detectadas e que fogem completamente de características presentes em
outras experiências análogas.
Nesse sentido, acreditamos que a questão central a ser tratada nesse balanço final seria a de
explicitar até que ponto o caso analisado reitera a literatura sobre o tema e, simultaneamente,
em que medida apresenta “resultados desviantes” – sejam positivos ou negativos –
comparativamente ao estabelecido por outros estudos. E, nesse último caso, o desafio seria,
ainda, explicar as razões desses “comportamentos atípicos”.
Nesse sentido, gostaríamos de começar nossa considerações finais tratando do marco teórico
que utilizamos para analisar a “Central Metropolitana dos Sem Casa”. Dentro do esquema
analítico escolhido – desenvolvido no primeiro capítulo – não tivemos dúvidas em enquadrar
a referida entidade como uma “associação reivindicativa”, pois trata-se de uma organização
típica de articulação de interesses orientada para a busca instrumental de bens materiais.
Esses bens coletivos ou públicos – por não envolverem "princípios" ou valores como no caso
dos movimentos sociais clássicos – podem ser definidos como de “natureza negociável”
(urbanização de bairros populares e favelas, saneamento, construção de escolas, postos de
saúde, entre outros). Do mesmo modo, por ser uma organização reivindicativa de nível
metropolitano e com uma perspectiva mais ampla– funcionando como um “guarda chuva”
que agrupa várias organizações específicas – era de se esperar um grande interesse da Central
Metropolitana tanto em projetos governamentais localizados (participação restrita) como em
fóruns de definição e implementação de políticas habitacionais (participação ampliada).
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As análises realizadas ao longo desse trabalho mostram que as tentativas da “Central
Metropolitana” de influenciar as políticas habitacionais nos diversos níveis de governo não
foram bem sucedidas, seja pela defesa intransigente de um único projeto particular de
assentamento (conjunto popular de grande envergadura na periferia não urbanizada), seja pela
ojeriza de sua liderança máxima aos partidos políticos (especialmente aos programáticos)
levando a resistência a qualquer tipo de participação institucional que exija negociação e
barganha, ou seja, uma eventual requalificação de suas demandas iniciais. Em suma,
examinado à luz da literatura tratada no nosso marco teórico, estaríamos frente a um
comportamento atípico de uma “organização reivindicativa”, que apresenta baixa elasticidade
para negociações.
A explicação para esse comportamento de considerar suas demandas quase como “bens não
negociáveis” – característico de movimentos sociais que se organizam a partir de valores tais
como a luta pela paz, pela defesa ambiental, pela igualdade de gênero e etnias etc – somente
pode ser entendida pela postura do mentor e líder máximo dessa entidade, o Padre Piggi, que
transformou sua estratégia de grandes conjuntos populares em uma espécie de dogma que não
deveria ser negociado e, muito menos, contestado.
Sem entrar no mérito dessa discussão, o fato é que a defesa da implantação de grandes
conjuntos habitacionais como solução para o problema da moradia dos segmentos mais
pobres é extremamente minoritária entre urbanistas, estudiosos das questões habitacionais,
entre os movimentos por moradias e, também entre os órgãos públicos que atuam na área.
De fato, são largamente conhecidas e analisadas experiências anteriores extremamente
nefastas, havendo amplos e detalhados argumentos usados pelos críticos dessa postura para
defender propostas diferentes, qual seja, a de implantação de conjuntos de menor porte e,
sempre que possível, localizados nos vazios existentes no interior das áreas já urbanizadas.
Assim, acreditamos que o nó gordio dessa questão resida no fato de que o Padre Piggi sequer
aceitava discutir os pressupostos de sua estratégia, transformando a mesma em uma questão
de princípio, portanto, sem possibilidade de questionamento de qualquer ordem. Na verdade,
um dos principais pressupostos – implícito nessa posição e que mereceria ser mais discutido –
é que a única opção política capaz de propiciar o real atendimento da demanda dos setores de
mais baixa renda seria o oferecimento de unidades habitacionais em massa , mesmo que de
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qualidade precária para, em poucos anos “resolver” o problema de moradia dessa população.
Todas as demais alternativas possíveis seriam, segundo essa visão, ações compensatórias,
postergação do enfrentamento do problema ou engodo.
Do mesmo modo, nos parece que para o prócer da Central Metropolitana a arena da política
habitacional é vista de forma bipolarizada. Nesse sentido os homens públicos ou políticos que
- direta ou indiretamente - já apoiaram, apóiam ou declaram que podem vir a apoiar a
estratégia dos grandes conjuntos populares são encarados com simpatia (não sendo levada em
consideração nenhum outro atributo ou comportamento público dos mesmos). Inversamente,
todos os que se opõem explicitamente ou apresentam restrições a essa estratégia são
desqualificados, tratados, como se viu, como “elitista ou preocupados apenas com sua
curríola”.
É interessante notar que para o mentor da “Central Metropolitana” a atuação de certos
políticos é elogiada (por exemplo, Aníbal Teixeira, Sergio Ferrara, Newton Cardoso, entre
outros) a partir, exclusivamente, de suas “contribuições positivas” em relação às demandas do
movimento dos sem casas. Mesmo ao fazer referência a destituição do então Ministro Aníbal
Teixeira, no Governo Sarney, por um suposto envolvimento com alta corrupção - na época
acompanhada e fartamente discutida pela mídia - o Padre Piggi se permite uma dúvida
bastante generosa, insinuando que o mesmo possa ter sido punido pelo sucesso do seu
programa habitacional: “não sei se por esse plano [o SEAC] ou por outros motivos o Aníbal
Teixeira foi deposto do seu cargo”.
Por outro lado, é extremamente rigoroso ao analisar o desempenho de outros políticos sobre
os quais nunca houve denúncias de malversação dos recursos públicos, tais como Eduardo
Azeredo, ex-governador; Patrus Ananias, ex-Prefeito de Belo Horizonte; e Maria do Carmo
Lara, ex-Prefeita de Betim, seja por discordarem de sua estratégia de assentamentos populares
de grande porte, seja pelas suas preocupações ambientalistas, vistas pelo Padre como, em
muitos casos, prejudiciais às demandas habitacionais das grandes massas.
Assim, em sua análise sobre as negociações dos movimentos dos sem casas com o poder
público o Padre Piggi argumenta que é mais fácil negociar com políticos considerados de
extrema direita do que com os chamados progressistas, pois para os primeiros “uma vez que
você paga pelo terreno o problema é seu”. Já, segundo ele, os “políticos de esquerda balizam
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seu comportamento em normas partidárias e, além disso, tendem a priorizar os grupos da
sociedade organizada, que apresentam afinidades ideológicas com eles”.
No que diz respeito as espeficidades da questão habitacional o estudo de caso corroborou as
análises que afirmam que a produção da habitação possui características que a diferenciam em
muito de outras mercadorias. Tais características dificultam sua produção em larga escala
pelos mecanismos normais de mercado e tornam muito difícil a dinamização desse setor –
especialmente na sua vertente popular – sem uma intervenção positiva do Estado.
Pode ser visto ao longo do estudo de caso que a trajetória de luta da Central Metropolitana dos
Sem Casa sempre se pautou pela consciência do papel da grande centralidade do poder
público – nos três níveis de governo – como forma de viabilizar os projetos de habitação
popular. Nesse sentido, a Central Metropolitana estaria muito distante daqueles pensadores
que acreditam no cooperativismo habitacional stricto sensu, como forma de resolver o
problema de moradia dos setores de baixa renda. Ressalte-se que desde o século XIX há
inúmeros trabalhos clássicos que criticam essa postura (ver, entre outros, ENGELS,
1975:121). No caso em pauta, como se viu, a decisão pela forma de implementação autônoma
do Bairro Metropolitano - sem envolvimento inicial do poder público - se deu,
fundamentalmente, pelas dificuldades de se lograr apoio governamental para deslanchar o
projeto, ou seja, por falta de uma melhor opção.
Além disso, como pode ser constatado através das visitas ao Bairro e pelas inúmeras
entrevistas realizadas, o desenrolar do projeto esteve sempre condicionado pela postura
adotada tanto pela Prefeitura local como pelas concessionárias de serviços públicos.
Em suma, o que o relatado estudo de caso parece nos confirmar - contra certas leituras
enviesadas, muito em voga, sobre as correlações Estado-Sociedade - é que os atuais
problemas sociais das médias e grandes cidades, entre os quais se inclui o da habitação
popular, só podem ser enfrentados através do Estado e da existência de uma aparelhagem
político-institucional democrática, suficientemente complexa e afirmativa. Assim, como
afirma Fábio Wanderley Reis, antes que conter o Estado, trata-se de construí-lo de maneira
adequada, tornando-o espaço flexível da expressão institucional da sociedade, da diversidade
de interesse individuais e coletivos que a compõem (Reis,1994:342).
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Outra dimensão importante destacada pelo nosso estudo de caso é a impossibilidade de
enfrentar diversas questões sociais, entre elas a habitacional, dentro de uma perspectiva
localista. A questão metropolitana se apresenta evidente por diversas questões. De início, pelo
reconhecimento da questão manifesta no âmbito de atuação das entidades dos sem casa e
presente até mesmo na própria denominação do movimento. Além disso, a escolha da área e a
implementação do projeto integram e reforçam o processo de periferização da metrópole.
É interessante destacar que as duas entidades mais importantes no caso analisado, a
AMABEL no início dos anos 80 e a “Central Metropolitana” a partir de 1993 tenham um
caráter metropolitano. Em outras palavras, enquanto do ponto de vista institucional o estado
de Minas Gerais e os municípios da RMBH, não lograram, ainda, uma estrutura de gestão
metropolitana adequada (Azevedo & Virgínia,2000) para enfrentar as políticas públicas de
interesse comum, entre elas a habitacional, a sociedade organizada há mais de vinte anos se
deu conta de que a luta pela casa própria não pode ficar circunscrita ao âmbito municipal.
Veja-se, ainda, em relação à questão, a origem de grande parte dos moradores do Bairro
Metropolitano e, como não poderia deixar de ocorrer, a polarização exercida por Belo
Horizonte sobrepondo-se totalmente a exercida pela Sede de Neves, o que é reforçado,
inclusive, pela facilidade de acesso à Capital através da BR 040. O reconhecimento da
questão metropolitana fica, também, evidente na resistência da Prefeitura de Ribeirão das
Neves em aprovar o projeto do Bairro que envolve o assentamento de mais de três mil
famílias que trabalham, em sua grande maioria, em outros municípios da Região e geram altos
custos locais, especialmente na área social (educação, saúde etc).
Pode ser evidenciada através das análises do processo de crescimento demográfico recente da
RMBH a presença de dois movimentos concomitantes, quais sejam, o esvaziamento
populacional das áreas centrais e peri-centrais, e o crescimento das áreas mais periféricas.
(FJP, 2000). Por outro lado, a maior parte da mobilidade residencial observada entre as
famílias foi descendente, isto é, a unidade espacial de origem tem renda familiar média maior
do que a da unidade espacial de destino (MENDONÇA, 2002). Isto explicaria a razão pela
qual, apesar de apresentar um perfil sócio-econômico bastante precário, o Bairro
Metropolitano não é o que se apresenta em pior situação relativamente ao seu entorno, tal
como visto através da análise dos dados da Pesquisa Origem e Destino sobre a população
local.
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No referente ao processo de autoconstrução das moradias, modalidade considerada a mais
adequada pela Central Metropolitana, poder-se-ia dizer que – sem subestimar as várias críticas
mencionadas anteriormente – parece ter ocorrido muito mais sucesso do que fracassos.
Os críticos da autoconstrução espontânea afirmam que os constrangimentos de ordem
financeira e de tempo disponível fazem com que, mesmo depois de já habitada, o processo de
ampliação e melhoria da casa se arraste por anos. Assim a autoconstrução estaria consumindo
recursos valiosos e tempo de lazer das pessoas envolvidas com a obra. Segundo esse ponto de
vista, na maioria das vezes, em função do material utilizado, das falhas técnicas e do longo
período de construção, a deterioração se inicia antes mesmo que o projeto final da casa se
encontre terminado.
No caso do Bairro Metropolitano chama atenção o número de casas já construídas em apenas
cinco anos. A quase totalidade das residências é de alvenaria com laje batida e já dispõe de
água tratada, encanada e de luz elétrica. Mesmo que o bairro tenha a aparência de um imenso
canteiro de obras e que na maioria das casas falte reboco externo, os materiais utilizados não
parecem ser de qualidade inferior, nem as residências de tamanho e projetos arquitetônicos
inferiores a média dos bairros populares já consolidados na RMBH.
Vale lembrar que a renda média mensal das famílias do bairro é de apenas 1,5 salários
mínimos, com grande número de desempregados, alta percentagem de população na faixa
escolar, nível educacional extremamente baixo e, entre a população ocupada, o predomínio de
ocupações em atividades informais e semi-qualificadas.
Na verdade, causa espanto que com esse perfil sócio-econômico dos moradores – discutido
detalhadamente no capítulo anterior – tenha se logrado chegar ao atual patamar habitacional.
Do ponto de vista urbanístico a situação é mais precária, uma vez que os desafios não podem
ser enfrentados somente com o envolvimento da comunidade. Nesse sentido, excetuando a via
principal razoavelmente encascalhada, a situação de muitas ruas é precária no referente ao
escoamento de águas pluviais e tráfego de veículos, apresentando sinais evidentes de erosões.
Outros quatros pontos nevrálgicos do bairro merecem atenção especial: a regularização das
escrituras individuais; a desocupação de algumas áreas invadidas que estavam reservadas para
equipamentos coletivos; o aumento da segurança pública frente a intensificação da violência e
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de crimes; e o enfrentamento do processo paulatino de desmatamento da área de reserva
ecológica, que exige uma ação concertada dos vários órgãos do estado e município em
articulação com a associação dos moradores.
Em suma, pode-se afirmar que, ainda que o item construção da moradia apresente relativo
sucesso, os problemas acima enumerados são graves e podem afetar as condições do
habitabilidade do bairro. Como sabemos, em função da interdependência da questão
habitacional com outras esferas complementares, nem sempre um bom desempenho na
construção da moradia stricto sensu se apresenta como solução suficiente para garantir o
sucesso do Bairro. Em outra palavras, a situação habitacional pode vir a ficar prejudicada caso
outras questões urbanas como a do transporte coletivo – disponível, mas precário quanto à
freqüência das viagens –, do saneamento e da infraestrutura viária, entre outras, não forem
enfrentadas adequadamente.
Se, para avaliarmos a experiência do Bairro Metropolitano, fizéssemos as três perguntas
clássicas - Quem financiou? Quem implementou ? Quem foram os beneficiários? – podemos
chegar a resultados aparentemente paradoxais.
Em relação ao financiamento, viu-se que foi quase todo custeado pelos próprios moradores,
inclusive a urbanização, ou seja, foram os pobres que se autofinanciaram. Nesse ponto, o
autofinanciamento como proposta genérica para enfrentar os problemas de financiamento
habitacional para os setores mais pobres da população, não se sustenta do ponto de vista da
equidade social. Obviamente, nessa perspectiva, a maior parte da liderança da Central
Metropolitana sabe da necessidade de apoio público para o sucesso de outros
empreendimentos similares, ainda que no discurso de legitimação do projeto em pauta tenhase valorizado “a compra da terra pelos próprios moradores”.
A resposta ao segundo item também não é nada auspiciosa, ou seja, parte importante da
implementação dependeu do esforço dos próprios moradores. A Prefeitura inicialmente se viu
obrigada a um processo judicial de embargo, na tentativa de que a situação fosse regularizada,
afinal era uma previsão de receber no município mais 3800 famílias. Posteriormente a
Prefeitura participou na construção de três salas de aula. O Bairro Metropolitano é uma
oportunidade para a Prefeitura de Ribeirão das Neves se mostrar presente na condução da
ordem local. Atualmente o grande problema que enfrenta é a regulamentação dos lotes
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existentes, uma vez que a planta aprovada não condiz com a realidade do Bairro. Mas devese, entretanto, ressalvar o papel absolutamente relevante das concessionárias de serviço
público (COPASA e CEMIG), que garantiram condições mínimas de habitabilidade
sustentável do bairro.
Por fim, a resposta para a questão dos “beneficiários” é bem mais alentadora que as
anteriores. Ainda que tenha ocorrido um processo natural de vendas informais de lotes para
novas famílias, manteve-se, em sua grande maioria, o público-alvo inicial do projeto. Aliás,
os dados sobre o perfil sócio-econômico, apresentados no capítulo anterior, não deixam
dúvida do sucesso – sob esse aspecto – da iniciativa. Vale lembrar que a esmagadora maioria
dos projetos oficiais de habitação popular – mesmo os chamados de alternativos e, muito
menos, os tradicionais – não consegue atingir um público com renda média familiar de 1,5
salários mínimos. Tampouco são capazes de atingir, nem de longe – pelos constrangimentos
já expostos – o número de famílias do Bairro Metropolitano.
Uma das conclusões possíveis sobre esse estudo é bastante óbvia, qual seja, a de que, caso
houvesse ocorrido apoio governamental, logístico e principalmente auxilio financeiro,
seguramente os efeitos positivos seriam muito maiores.
Uma última consideração sobre as dificuldades de avaliação dessa iniciativa de habitação
popular: com todos os efeitos positivos e negativos de um projeto extremamente polêmico
desse tipo, a avaliação final vai ser também marcada pela percepção e expectativa inicial do
analista. Nesse sentido, como o Padre Piggi tinha, inicialmente, grandes expectativas sobre o
projeto, faz sentido que sua avaliação final seja fortemente negativa, praticamente não
resgatando quase nada de positivo nesse processo. Em contrapartida como partimos de uma
análise mais crítica ou menos otimista ao tomarmos o projeto como objeto de análise,
terminamos por enxergar uma gama maior de efeitos positivos.
A discussão sobre o processo de autoconstrução do Bairro Metropolitano evidencia o perigo
de respostas doutrinárias de caráter geral e a necessidade de uma análise específica para cada
conjuntura particular. Assim como o incentivo à autoconstrução não pode ser visto como
receita para os problemas de déficit habitacional, tampouco se justifica o comportamento
oposto de descartá-la in límine, já que a mesma é prática usual das comunidades mais pobres
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para resolver suas necessidades habitacionais mais prementes. Além disso, em muitos casos,
como no Bairro Metropolitano os seus resultados podem ser bastante auspiciosos.
Finalmente, valem ser recuperadas algumas das conclusões sobre o Município de Ribeirão das
Neves que, sem sobra de dúvida, afetaram e continuaram a condicionar a qualidade de vida
possível naquela cidade. De início, pode ser evidenciada pela análise do processo de
loteamento a dificuldade enfrentada pelo poder público, tanto estadual (através da Secretaria
de Estado de Planejamento) quanto local, em conter a incidência de parcelamentos, em sua
maioria, muito precários, no município.
Persiste em Ribeirão das Neves o loteamento e a ocupação desordenada e intensa, como
mostram dados recentes sobre a questão. Como se viu, entre as razões para a persistência
desses problemas pode ser apontada, por um lado, a promulgação tardia de uma lei de
parcelamento local. Mas já se dispunha, desde os anos 70, de normas de âmbito federal que,
caso fossem postas em prática, certamente teriam permitido, no mínimo, que o parcelamento
“selvagem” do território municipal fosse menos intenso.
Como se viu, em termos futuros, além do grande número de loteamentos lançados, continuam
altas as taxas de crescimento demográfico observadas no município. Assim como no Bairro
Metropolitano, os parcelamentos realizados em Neves geralmente, os loteamentos contêm
uma quantidade enorme de lotes. Mas, diferentemente desse que teve em seus moradores
agentes fundamentais no processo de urbanização do bairro, tal como amplamente analisado
nos capítulos 3 e 4 dessa dissertação, os loteamentos executados e postos a venda pelos
agentes imobiliários que atuam no município carecem de infra-estrutura básica.
Levantamento recente realizado junto ao Cadastro Imobiliário do município, relativo ao ano
2000, registrou a existência de 43.022 lotes ocupados e de 40.222 lotes vagos, o que
possibilitaria o assentamento de mais de 156.000 habitantes, partindo-se do fato de que
tamanho médio da família em Ribeirão das Neves é de 3,9 pessoas no ano 2000 e na
suposição de que todos os lotes teriam uso residencial.
Assim, a relação entre lotes vagos e lotes ocupados no município mostra que, para cada lote
com edificação existe 0,93 lotes vagos, ou seja, quase um lote com possibilidade de ser
ocupado, o que reforça a necessidade de que seja efetivamente posta em prática uma política
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de controle do parcelamento e da ocupação do solo no município. Além da atualização do
perímetro urbano, é fundamental a elaboração e implementação de um Plano Diretor para o
município e, no curto prazo, que as normas de parcelamento sejam de fato obedecidas e que
haja a fiscalização do seu cumprimento de modo a garantir a implementação de uma política
de ocupação racional do espaço urbano.
Em suma, a Central Metropolitana se apropriou de um conhecimento que antes era exclusivo
dos agentes imobiliários, em sua interface com o poder público, ou seja, tomam conhecimento
de como é que a gleba indivisa é transformada em terra urbana.
O movimento age como empreendedor incorporando um saber prático, superando as fases de
escolha do local, processo de compra, mutirão, embargo, cálculo de taxas de urbanização para
remunerar os serviços e fases de negociações com o poder público. Descobre que, na medida
em que não há uma política pública conseqüente para moradia popular, cabe-lhe propô-la.
Abandona a postura clientelista para construir o espaço cidadão.
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