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Luciana Moreira Barbosa Ostos 1

 
 

O Orçamento Participativo2 foi implantado em Belo Horizonte em 1993, sendo 

sua iniciativa creditada ao poder público municipal, após a vitória da Frente BH Popular3. 

Experiências similares já existiam no país, com destaque para uma das mais reconhecidas: 

a experiência de Porto Alegre, implantada a partir de 1989, na primeira gestão do Partido 

dos Trabalhadores naquele município. 

Um dos impactos imediatos do Orçamento Participativo foi uma alteração na 

distribuição de recursos. Aproximadamente um terço deles passou a ser investido em vilas e 

favelas. Essa alteração substantiva, em conjunto com uma maior transparência 

administrativa e com o potencial político-pedagógico do Orçamento Participativo, foi objeto 

de inúmeras pesquisas, tanto em Belo Horizonte, como em outras capitais4 (com destaque 

para Porto Alegre). Em Belo Horizonte, o Orçamento Participativo funciona há onze anos, 

com implementação de diversas modificações, sintetizadas abaixo: 

Dois aspectos aparecem como fundamentais ao longo dessa 

trajetória, em torno dos quais grande parte das alterações e 

detalhamento do funcionamento ocorrem: de um lado, estão as 

questões associadas à representatividade espacial e demográfica, 

aliadas à intenção de justiça social implícitas na política (e 

                                                           

1 lucianamoreiraarq@hotmail.com 
2 Em Belo Horizonte, o Orçamento Participativo ocorre em seis etapas: as três rodadas regionais, a 
Caravana de Prioridades, o Fórum Regional de Prioridades e o Encontro Municipal de Prioridades 
Orçamentárias. Os recursos são distribuídos de acordo com as regiões administrativas, subdivididas 
em sub-regiões, “de acordo com a população e de forma que não houvesse grandes barreiras físicas 
entre elas”, totalizando 37 sub-regiões na cidade. Cada sub-região pode compor, no máximo, nove 
agrupamentos de bairros e cada agrupamento pode indicar um investimento. Há um 
acompanhamento da execução orçamentária através da COMFORÇA (Comissões Regionais de 
Acompanhamento e Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo), formada por delegados, 
escolhidos pelos moradores das sub-regiões. 
3 A Frente BH Popular, disputou e venceu as eleições municipais de 1992. Foi composta pelos 
seguintes partidos políticos: Partido dos Trabalhadores – PT, Partido Socialista Brasileiro – PSB, 
Partido Comunista do Brasil – PC do B, Partido Comunista Brasileiro – PCB e o Partido Verde – PV” 
(FARIA, 1996, p. 95). 
4 Sobre o Orçamento Participativo, veja, entre outros: AVRITZER (2002), SOUZA (2000), SOUZA 
(2002), COSTA (2003), RIBEIRO (2001). 
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expressas, por exemplo, no discurso da inversão de prioridades); de 

outro, estão questões como escolha, eleição das prioridades e 

critérios que a norteiam. Aqui o impasse ou a tensão entre 

argumentos técnicos e de planejamento estão em constante diálogo 

(ou embate) com os imperativos das necessidades cotidianas da 

população e também com o grau de conhecimento, por parte da 

população, das demandas do conjunto da cidade. O estabelecimento 

de critérios em torno dos dois aspectos mencionados visa dar 

transparência ao processo decisório implícito na participação 

popular, dissociando-o da simples pressão dos números sobre os 

recursos, do clientelismo político ou de visões estereotipadas do tipo 

leva quem grita mais (COSTA, 2003, p. 118, grifo nosso). 

Há, decerto, muita novidade, a mais marcante, com certeza é a interlocução do 

poder público municipal com as classes populares urbanas, o que vai gerar uma 

recomposição nos marcos institucionais, para lidar com seus problemas – daí a criação de 

programas de Intervenção Estrutural em favelas, em um primeiro momento, com o 

“Programa Alvorada”5 e, no segundo, com o “Plano Global Específico”6. Essas mudanças 

são resultado de uma crítica, feita a partir do Executivo Municipal, à “pulverização de 

recursos” em “obras pontuais”, a priorização das ações de regularização fundiária, em 

detrimento da urbanização e do desenvolvimento social, à consolidação de áreas impróprias 

à habitação e a um certo desconhecimento da hierarquia necessária para a realização de 

determinadas obras. Essas críticas fundamentaram a obrigatoriedade da elaboração de um 

planejamento para todas as vilas e favelas que conquistaram recursos destinados ao 

Orçamento Participativo a partir do ano de 1998. 

A intenção inicial contida na lei era a de reconhecimento e 

legitimação daquele tipo específico de ocupação do espaço urbano, 

mas o que aconteceu em alguns casos foi a cristalização, através 

dos parcelamentos aprovados, de algumas situações desfavoráveis 

do ponto de vista da qualidade de moradia, tais como quadras com 

                                                           

5 O Programa Alvorada – Ações Integradas para a Melhoria da Qualidade de Vida da População de 
Baixa Renda – foi o resultado de um convênio de cooperação técnico-financeira entre os governos 
italiano, (representado pela AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), e brasileiro, 
(Governo do Estado de Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Companhia 
Urbanizadora de Belo Horizonte e outras instituições).  
6 O Plano Global Específico passa a compor o Sistema Municipal de Habitação, como instrumento de 
planejamento para implantação da Intervenção Estrutural em vilas e favelas da cidade. Pressupõe a 
recuperação urbanístico-ambiental, a regularização fundiária e o desenvolvimento de ações 
comunitárias na favela, de forma integrada, interdisciplinar e com a participação dos moradores. 
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uma densidade muito alta ou então de parcelamento extremamente 

heterogêneo, a ponto de colocar lado a lado um lote de sete metros 

quadrados e outros cinqüenta vezes maior (OS DESAFIOS... 1995, 

p. 247). 

O planejamento de vilas e favelas, com o objetivo de inverter a lógica da atuação 

do poder público (atendimentos pontuais e emergenciais), foi baseado no conceito que 

fundamenta a nova Política Municipal da Habitação7, experimentado durante a realização do 

Programa Alvorada e gérmen do Plano Global Específico: a Intervenção Estrutural 8. 

A experiência do Orçamento Participativo na Vila da Paz extrapola da imagem 

ou produto divulgados dos programas e projetos, patrocinados pelo Estado, para o conteúdo 

e os processos da realidade concreta, apontando os avanços no campo político-pedagógico, 

as diversas racionalidades existentes e contradições do espaço não superadas. As medidas 

que balizam esses avanços e suas contradições passam pelo questionamento acerca das 

alterações da aritmética dos assuntos humanos, da figuração das classes populares 

urbanas na cena da história, da criação e recriação de direitos, a partir de uma experiência 

sintomática no chão da Vila da Paz, em Belo Horizonte - MG. 

Em si mesmas, as constatações empíricas não chegam à forma 

geral. Entretanto, elas são indispensáveis, pois revelam o conteúdo 

da forma. Elas permitem estudar, analisar o processo, balizá-lo, 

demarcar os pontos importantes. Notadamente, a segregação, a 

constituição de espaços periféricos e pobres permitindo a reprodução 

das relações de produção (que são relações de classes), essa 

segregação constitui uma negação teórica e prática do urbano, mas, 

enquanto tal, ela o revela. O caráter desértico, abandonado, das 

periferias urbanas é revelador. O que ele revela? Para descobri-lo e 

dizê-lo é preciso lê-lo. A leitura dos espaços urbanos, periféricos ou 

centrais, não se faz somente sobre mapas, construindo um código 

                                                           

7 Formada pelo Fundo Municipal de Habitação (Lei n. 6.326, de 18 de janeiro de 1993. Dá nova 
regulamentação ao Fundo Municipal de Habitação e dá outras providências), pelo Conselho Municipal 
de Habitação (Lei n. 6.508, de 12 de janeiro de 1994. Resolve aprovar a política habitacional para o 
Município de Belo Horizonte). O Fundo vai financiar e implementar projetos e programas habitacionais 
para atender à população em precárias condições de habitação, que tenha renda familiar de até cinco 
salários mínimos. O Conselho vai deliberar sobre as políticas, planos e programas para a produção de 
moradias e fiscalizar a aplicação de recursos. A URBEL é a entidade pública encarregada da 
elaboração e execução da Política Habitacional do Município e o órgão responsável pela gestão do 
Fundo Municipal de Habitação Popular, segundo Decreto n. 7.613, que dispõe sobre a regulamentação 
da Lei n. 6.326/93. 
8 A Intervenção Estrutural tem três linhas de atuação: recuperação urbanístico-ambiental, 
regularização fundiária, desenvolvimento sócio-organizativo. (PREFEITURA... 1996). 
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abstrato. Trata-se de uma leitura sintomática por excelência, e não 

literal (LEFEBVRE, 1972, grifo nosso). 

A FORMAÇÃO DA VILA DA PAZ 

A Vila da Paz-Jardim Filadélfia (Vila Coqueiral)9 está situada na Região Noroeste 

do Município de Belo Horizonte, nos Bairros Pindorama e Filadélfia, tendo como acessos 

principais a BR040 (rodovia através da qual se estabelece a ligação Belo Horizonte–

Brasília), a Avenida Guararapes e Jacareí (SECRETARIA... 2002a, p. 12). Segundo a 

Contagem de Domicílios10, a Vila da Paz tem 610 domicílios, dos quais 543 são de uso 

exclusivamente residencial. Possui 2074 habitantes, distribuídos em uma área de 9,47 

hectares. Toda a bacia de drenagem da vila (Córrego Coqueiral) é contribuinte da Lagoa da 

Pampulha. 

 

Figura 1 – Foto da Vila da Paz. Fonte: Clam Engenharia e Meio Ambiente, 2001. 

A área onde se situa a Vila da Paz “[...] era uma grande fazenda de propriedade 

da Família Camargos, que se estendia para além dos limites de Belo Horizonte” 

(SECRETARIA... 2002a, p. 169). Na década de setenta e início de oitenta, Belo Horizonte 

vivia uma nova fase de sua metropolização, caracterizada pela “expulsão das atividades 

                                                           

9 O nome reconhecido pelos moradores é Vila da Paz, escolhido pelo primeiro presidente da 
Associação dos moradores da vila, como uma expressão das tentativas para amenizar os problemas 
de violência enfrentados no local. O nome “Vila Coqueiral” é a nomenclatura oficial, utilizada pela 
URBEL, embora esse nome não seja reconhecido pela maioria dos moradores e lideranças 
(SECRETARIA... 2002a). Portanto, será utilizado o nome “Vila da Paz” em todo o texto. 
10 Contagem de Domicílios, realizada em março de 2001, durante elaboração do Plano Global 
Específico. 
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econômicas para a periferia”, pelo crescimento populacional e pelas novas “safras”11 do 

mercado imobiliário. 

Proveniente do movimento dos agentes atuantes no mercado imobiliário, essa 

fazenda foi parcelada e, de sua ocupação, formaram-se os bairros de entorno da Vila da 

Paz: Jardim Filadélfia, Coqueiros e Pindorama. Esse parcelamento apresenta as 

características dos chamados loteamentos populares dessa segunda “safra”: próximo ao 

limite do município de Contagem, produzido sem infra-estrutura, sem registro nos cartórios e 

na prefeitura. 

Tais loteamentos ficaram irregulares, até que o Programa “BH Legal” realizado 

pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, regularizou parte desses bairros, criando os 

respectivos cadastros de parcelamento (CPs)12. Houve uma sobra de terrenos parcelados e 

não aprovados, designados como PL (Planta de Loteamento), onde se encontra a maior 

parte da vila. Juridicamente a área não é parcelada, equipara-se a um terreno indiviso, de 

propriedade da Imobiliária Jardim Filadélfia (SECRETARIA... 2002b, p. 101). 

Grande parte dos moradores da vila da Paz, que ocuparam tal “terreno indiviso”, 

no ano de 1979, morava em Belo Horizonte ou Contagem e pagava aluguel. As pessoas 

divulgaram a existência do terreno e “[...] de manhã já estava tudo marcado” (informação 

verbal)13. Algumas tinham o objetivo de se mudar para o local, “criar a família”; outras 

queriam usufruir economicamente da invasão, com a venda posterior dos “pedaços” 

conquistados: 

“A gente comprou, porque tinha o Seu Zé Elias, que era o dono 

daquele buracão todinho ali. Então ele vendia os pedacinhos, um 

metro, um metro e meio, dois metros, era para você ir fazendo os 

barraquinhos. Depois ele foi embora, não sei pra onde. E a gente 

comprou esse pedaço aqui.” (informação verbal)14. 

Muita gente foi chegando, comprando os “pedaços” de quem invadiu, mas não 

invadiu para morar e de quem invadiu e reservou uma área maior que pudesse ser 

                                                           

11 Houve novas frentes de ocupação para a classe média, ao longo da estrada de ligação entre Belo 
Horizonte e Nova Lima. Houve também implantação de loteamentos populares entre Belo Horizonte e 
as sedes dos municípios que compõem a Região Metropolitana. (PREFEITURA... 1995). 
12 Esses Cadastros de Parcelamento não foram registrados no cartório, portanto, legalmente essas 
áreas pertencem à Imobiliária Jardim Filadélfia e ao proprietário Márcio Francisco Camargos, exceto 
alguns lotes registrados isoladamente, mediante a apresentação da promessa de compra e venda e do 
CP. 
13 Entrevista concedida por José Veríssimo Pinto. 
14 Entrevista concedida por Mercedes Pereira dos Reis, moradora da Vila da Paz, delegada da 
COMFORÇA, em 23 de outubro de 2003. 
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novamente dividida. Inclusive o “vizinho do asfalto”15 também atuou, invadindo e vendendo 

pedaços. Um desses “vizinhos do asfalto” tinha quatro casas e uma fábrica de blocos. 

Segundo os moradores, ele não precisava invadir, pois era de “classe média”. Isso resultou 

em uma ocupação intensiva das áreas disponíveis, a ponto de “não ter jeito nem de sair”, 

fenômeno denominado “embolada” ou “aglomeração” pelos moradores. 

“Ele me vendeu um pedaço da área dele para mim morar. Ele me 

vendeu um pedaço até muito ruim, porque era terra [aterro] e eu não 

sabia. Não era chão firme. Quando a casa já estava bem grande, 

bem boa, já tinha sala, porta, cozinha, banheiros grandes e tudo, eu 

trabalhando, minha casa desabou...” (informação verbal)16. 

Nas primeiras invasões, houve conflitos com a polícia que agia, ao ser acionada, 

retirando as famílias que tentavam erguer barracos de lona ou tábuas, próximos às ruas 

“mais da entrada”. A polícia era chamada, com o intuito de demovê-los da idéia da 

consolidação da invasão. Os moradores da vila apontaram a Associação do Bairro 

Pindorama ou o proprietário da Imobiliária Jardim Filadélfia como possíveis denunciadores 

da invasão. 

Os relatos sobre os primeiros anos apontaram as dificuldades encontradas pelos 

moradores, já que não havia serviços de água, energia elétrica, esgoto e o ponto de ônibus 

era distante. Era “puro barro”, “pura pedra”17. A água era coletada em uma mina do Córrego 

Coqueiral, também conhecido como Córrego Filadélfia. Era só uma mina para, 

aproximadamente, 300 famílias. Segundo histórico do PGE, a comida era buscada no lixão 

da usina do bairro Califórnia. Essa situação de precariedade absoluta também era um sub-

produto do desenvolvimento da metrópole (e das grandes empresas) de Belo Horizonte. 

“Eu fazia a obra no fim de semana. Trabalhei na Belgo Mineira, na 

Magnesita, na Santa Maria Engenharia. Nessa, eu trabalhei duas 

vezes. Trabalhei também na Petrobrás. Aí foi pouco tempo. Aí eu fiz 

um curso, aí eu trabalhei como autônomo por nove anos, de 76 a 84” 

(informação verbal)18. 

                                                           

15 Termo empregado por José Veríssimo, para se referir aos moradores do entorno. 
16 Entrevista concedida por Elza Martins da Cruz, ex-presidente da Associação de Desenvolvimento do 
Pindorama (ADERP), em 19 de julho de 2003. 
17 Entrevista concedida por Edilamar Soares Costa, moradora do Bairro Jardim Filadélfia, integrante do 
Grupo de Referência da Vila da Paz, em 23 de junho de 2003. 
18 Entrevista concedida por José Veríssimo Pinto, atual presidente da Associação da Vila da Paz, em 19 
de julho de 2003. 
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A origem da Associação dos Moradores da Vila da Paz é curiosa, pois teria sido 

o resultado da percepção do “sofrimento do povo” por um dos moradores do entorno da vila 

(Senhor Agenor) e de sua tentativa de buscar ajuda na associação do Bairro Pindorama. Ele 

percebeu o sofrimento das pessoas: elas levantavam cedo, para buscar água na mina, 

faziam fila, brigavam e carregavam a água, com muita dificuldade – “eram muitas mães e 

filhos. Quando o coitadinho estava quase chegando em casa, ele escorregava e entornava a 

água”19. Diante dessa percepção, ele procurou a Associação do Bairro Pindorama, pois 

existiam muitas “crianças raquíticas, famílias muito carentes, muito pobres”. O presidente da 

associação do bairro, o Senhor José Delfino, sem delongas, falou que eles, os moradores 

do bairro, queriam “acabar com aquele povo”, “tirar aquele povo de lá”. 

Esses acontecimentos motivaram a fundação da Associação dos Moradores da 

Vila da Paz, em 1984, pelo Senhor Agenor Lucas Filho, que se tornou o seu primeiro 

presidente, com o apoio das assistentes sociais Senhora Romilda, que trabalhava na 

Fundação do Bem Estar do Menor (FEBEM) e Senhora Eunice Lanza, que trabalhava no 

posto médico do Bairro Pindorama. Após dois anos lutando pela instalação da rede de água, 

esse presidente denunciou que a água da mina estava contaminada20. Ele não tinha certeza 

da afirmação, mas suspeitava disso, pois todos a usavam. Com o laudo da Secretaria de 

Saúde atestando a contaminação da água, foi à prefeitura e à imprensa. Após um mês, foi 

assinado o convênio para implantação do serviço de abastecimento de água. A rede foi 

instalada em poucos dias, mas a ligação da água dependia da existência de cavaletes, logo 

providenciados pela associação: 

“O povo era muito carente, não podia comprar nem um cavalete 

de água. E eu querendo que aquela água fosse liberada mais 

depressa. Então o que eu fiz? Contratei um serralheiro e coloquei os 

cavaletes, de graça, na casa de todo mundo. Aí a COPASA 

[Companhia de Saneamento de Minas Gerais] ligou a água para todo 

mundo e foi uma festa. A água jorrou! Você via todo mundo com cara 

de festa. Na época foi uma coisa maravilhosa...” (informação 

verbal)21. 

Essa primeira conquista ocorreu no ano de 1986. Naquela época, algumas casas 

(principalmente as próximas às vias veiculares) já eram ligadas à rede de energia elétrica da 

                                                           

19 Entrevista concedida pelo Senhor Agenor Lucas Filho, fundador da Associação da Vila da Paz (1984 
a 1993), em 05 de agosto de 2003. 
20 Entrevista citada no sub-item 2.5. 
21 Entrevista concedida pelo Senhor Agenor Lucas Filho, fundador da Associação da Vila da Paz (1984 
a 1993), em 05 de agosto de 2003. 
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CEMIG. As outras casas faziam ligações clandestinas (“puxavam”, como dizem). Em 1988, 

houve a implantação da rede de energia elétrica na vila, através de um programa da 

CEMIG, com o nome de “Com Luz”. Foram implantados duzentos e dezoito padrões, 

impossibilitando a exploração comercial da energia elétrica pelos moradores que a 

revendiam a outros. 

A origem da Creche Eunice Lanza, que atende a Vila da Paz, resultou do desejo 

do presidente da Associação, Agenor Lucas Filho e das assistentes sociais Romilda e 

Eunice Lanza. Começou com seis cômodos e, em pouco tempo, havia duzentas crianças ali. 

A creche sobreviveu com doações. A primeira reforma da creche foi realizada com doações 

de missionários e do Centro Integrado de Atendimento ao Menor (CIAME). 

O Senhor Agenor foi presidente da Associação desde 1984. Em 1990 quis deixar 

o cargo, mas não apareceu candidato, impossibilitando a realização de uma eleição. O 

mandato se estendeu, portanto, até 1993, tendo como objetivo legalizar a creche e criar um 

convênio com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, considerado pelos que lutavam pela 

creche uma conquista, embora reflitam sobre as conseqüências advindas da 

institucionalização22. 

De um lado, com a legalização, veio a reforma completa da creche (através da 

Associação Municipal de Assistência Social - AMAS) e a disponibilização de recursos a 

partir de um cálculo que definia aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais) por criança. Por 

outro lado, esse convênio limitou o número de crianças, reduziu a disposição das pessoas 

em contribuir com doações para a creche e aumentou o rigor em relação aos impostos e 

encargos sociais dos funcionários. Os pais diminuíram substancialmente a contribuição 

mensal, pois entenderam que os professores são pagos pela prefeitura e que a creche ainda 

recebe trinta reais por criança. 

Em 1993, após a institucionalização da creche, o Senhor Agenor Lucas Filho 

assumiu a sua diretoria e passou a presidência da Associação dos moradores da Vila da 

Paz para o Senhor José Veríssimo, que iniciou sua participação no primeiro Orçamento 

Participativo de Belo Horizonte. A participação da vila, nos primeiros anos do Orçamento 

Participativo foi frustrante, pela ausência das pessoas. A regional, portanto, aconselhou ao 

novo presidente que trouxesse um número expressivo de pessoas. 

A participação de outros moradores, tanto no Orçamento Participativo quanto 

nas reuniões da Associação dos Moradores, constituiu o primeiro desafio para a gestão de 

                                                           

22 A atual diretora da creche, Senhora Aineê Ribeiro Silva Sol (Néia), conclui que “do poder nós não 
conseguimos nada”, quando se refere à legalização da creche, embora considere que não dá mais 
para voltar atrás e que a luta hoje deve ser por um convênio com recursos mais dignos. 
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José Veríssimo. Nos primeiros anos, ninguém ia às reuniões da associação: “[...] ele mesmo 

que fechava a ata” (informação verbal)23. Depois de 1999, as reuniões passaram a ser na 

casa da vice-presidente, Senhora Maria de Lourdes. Havia uma percepção de um “tempo 

bom” nessa época, pois foram realizadas festas juninas da Creche e da Associação. Havia 

um convênio, entre a Creche Eunice Lanza e as Centrais de Abastecimento de Minas Gerais 

(CEASA-MG), para doações de verduras, que também eram repassadas à Associação para 

distribuição aos moradores. 

“A associação é pobre. Não vinha quase ninguém, e os que 

vinham não contribuíam. Quando era o dia de entregar verdura, aí 

ficava cheio” (informação verbal)24. 

Essa dificuldade também foi vivida pelo Senhor Agenor Lucas Filho (primeiro 

presidente da Associação). Quando havia uma “promoção”, como entrega de tíquetes de 

leite, cestas com alimentos, cobertores, não faltava ninguém: “[...] vinham 300 famílias 

buscar, mais 100 procurando” (informação verbal)25. Mas, se houvesse convocação para 

reunião, sobre os problemas da vila, participavam cerca de doze pessoas. Uma assembléia, 

por exemplo, só era possível se houvesse uma doação ou “promoção”, termo usado por 

eles. Isso se refletiu, também, na dificuldade de conseguir um novo presidente para a 

Associação, pois o Senhor Agenor considera que deixou a Associação em 1991, data da 

fundação da Creche Eunice Lanza, mas todos sabem que ele continuou lutando por outras 

melhorias até 1993. 

Essa ausência de participação dos moradores, especialmente nas atividades 

políticas e administrativas da associação, a partir de 1993, limitou a conquista de recursos, 

pois uma das formas principais de obtê-los era através do Orçamento Participativo. Houve 

uma redução das possibilidades de conquistar recursos, através das doações efetuadas por 

detentores de cargos políticos, deixando a Vila da Paz sem um “chão”, uma referência, pois 

era preciso aprender a trilhar um outro caminho, diferente daquele que o antigo presidente 

da vila já dominava – sorte, acaso, coincidência eram os termos postos para indicar sua 

desenvoltura. 

 “Uma vez eu pedi até ônibus [para a regional], está entendendo? 

Foi vazio, o povo não foi. Hoje, o orçamento participativo está muito 

difícil, muito mais difícil, porque depende da união do povo, depende 
                                                           

23 Entrevista concedida por Maria de Lourdes Ribeiro Freitas, vice-presidente da Associação da Vila da 
Paz (1998-2002), em junho de 2003. 
24 Entrevista concedida por Maria de Lourdes Ribeiro Freitas, vice-presidente da Associação da Vila da 
Paz (1998-2002), em junho de 2003. 
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da participação do povo para as reivindicações da gente ser eleita, 

ter maioria. Acontece, às vezes, de uma obra, que dava para 

esperar, ganhar, porque leva maioria de pessoas.” (informação 

verbal)26. 

A forma de conquistar recursos, bem conhecida pelo presidente anterior, era 

através da doação de entidades, políticos, empresários, bem como dos próprios associados. 

No segundo momento, esse caminho da doação torna-se um “rio de leito seco”, onde a água 

reaparece em alguns momentos específicos. O caminho é da conquista, mas isso, no caso 

da Vila da Paz, significava uma certa dependência da ação coletiva e o rompimento com 

essa prática anterior. 

“Eles se omitem na hora de ir participar, depois você vai cobrar de 

quem? Se o povo da vila não tiver junto com ele, ele sozinho vai 

valer? Você convida cinqüenta e tantas famílias, quando você põe 

um caderno aqui, você colhe três assinaturas.” (informação verbal)27. 

De 1993 a 2002 não houve conquista de recursos para intervenções na Vila da 

Paz através do Orçamento Participativo. Em 1995 foi conquistado recurso no Orçamento 

Participativo, para urbanização do Córrego Coqueiral28, pela Associação Comunitária do 

Jardim Filadélfia (bairro do entorno), com participação de alguns moradores da Vila da Paz. 

O DESENVOLVIMENTO DO PLANO GLOBAL ESPECÍFICO NA VILA DA PAZ 

O Plano Global da Vila da Paz foi realizado durante o ano de 200129, com a 

participação dos moradores através de um Grupo de Referência30, formado por lideranças, 

representantes de entidades e de equipamentos comunitários, atuantes na região e demais 

moradores interessados em participar do processo. As atividades ocorridas apontavam os 
                                                                                                                                                                                     

25 Entrevista concedida pelo Senhor Agenor Lucas Filho. 
26 Entrevista concedida pelo Senhor Agenor Lucas Filho, fundador da Associação da Vila da Paz (1984 
a 1993), em 05 de agosto de 2003. 
27 Entrevista concedida por Aineê Ribeiro Silva Sol, atual diretora da Creche Eunice Lanza, em 05 de 
agosto de 2003. 
28 A área nas adjacências do Córrego Coqueiral foi indicada como área para ampliação da Poligonal da 
ZEIS (Zona Especial de Interesse Social). 
29 Esse plano foi licitado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da URBEL. A empresa 
vencedora da licitação foi a Clam Engenharia e Meio Ambiente, que conduziu os trabalhos, de 
fevereiro a setembro de 2001, quando empresa e contratante se desentenderam. A URBEL assumiu a 
condução do Plano Global Específico da Vila da Paz, finalizando as reuniões com o Grupo de 
Referência, em dezembro de 2001. Em agosto de 2002, as reuniões com o Grupo de Referência foram 
retomadas, objetivando a preparação para o Orçamento Participativo. O PGE da Vila da Paz foi 
entregue, oficialmente, em outubro de 2003. 
30 Esse grupo tem como objetivo acompanhar a elaboração e execução do Plano Global Específico, 
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fundamentos da ausência da participação, como a histórica desqualificação do outro e 

escancaravam o drama do urbano, visível a partir dos desenhos produzidos pelos 

moradores, representação de uma realidade e de uma percepção da vila. 

Em uma das reuniões, enquanto os moradores se expressavam, foi montada 

uma teia de barbante. Quem falava, fazia parte da teia e, quem não falava, só tinha uma 

saída para entrar na teia: expressar algo sobre a Vila da Paz. A velocidade da confecção da 

teia dependia, portanto, da expressão dos moradores, através da fala. Os monitores, que 

tinham a função de levar o barbante, ora corriam, para alcançar o ritmo da fala do outro, ora 

ficavam aguardando. Nem todos se sentiam desembaraçados para falar. A teia, às vezes, 

tinha nó. Um nó na garganta. Expressão de um “duplo código cultural”31, que diante das 

situações “[...] põe juntos o afirmar e o negar, o obedecer e o desobedecer”, a fala e o 

silêncio como alternativas, elaboradas por uma memória da desqualificação do pobre, da 

destituição de sua fala. O ritmo da confecção da teia, nessa reunião, na Vila da Paz, foi o 

resultado desse duplo código, do desenrolar da teia e do nó. 

“[A história dos índios xokó ilustra esse duplo código] Algumas 

tribos indígenas subjugadas em séculos passados, sobreviventes 

ainda hoje, como é o caso dos xokó de Sergipe, perderam a língua 

que falavam, esquecendo-a completamente, a ponto de não restar 

dela uma única palavra. Toda a vez que um índio xokó falava sua 

língua era surrado e essa surra ainda é lembrada pelos 

sobreviventes muitas gerações depois. Sobreviveram, até há poucos 

anos, como mão-de-obra da mesma família de fazendeiros que lhes 

tomou as terras e a palavra. A metáfora, a ocultação, a dissimulação, 

o silêncio permanecem como linguagem que documenta a 

persistência da mesma violência que lhes deu origem. Outras vezes, 

a dissimulação se manteve unicamente no gesto que acompanha 

obrigatoriamente a fala cativa e dominada, na língua do opressor.” 

(MARTINS, 1989, p. 116). 

                                                                                                                                                                                     

assim como ser agente multiplicador de informações ao longo do processo.  
31 Cf. MARTINS, 1989, p. 115. 
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Figura 2 – Foto da dinâmica de confecção da teia. Fonte: Clam Engenharia e Meio 

Ambiente, 2001. 

A violência da desqualificação do outro, memória passada ou recente, implica no 

silêncio como linguagem, no “não saber” ou “não se dar o direito” à fala, receio de cometer 

equívocos e ser desqualificado por isso. 

“Não, igual eu disse pra você, eu não falava nada, eu não me 

dava o direito de falar, eu mesma não me dava o direito de falar, 

porque pra você falar [na reunião do Orçamento Participativo], você 

tem que levantar o dedo, inscrever, depois eles te chamam e você 

vai lá e fala. Sempre vocês [durante elaboração do Plano Global 

Específico] deram espaço pra pessoa falar, só que a gente não sabia 

o que ia falar. A gente não tinha certeza daquilo que ia ser dito. 

Poucas pessoas falavam, você lembra?” (informação verbal, grifo 

nosso)32. 

Em outra atividade, os moradores da vila foram solicitados a desenhá-la. Nos 

diversos desenhos, alguns moradores transformaram o silêncio em um som muito bem 

posto, acerca da vida urbana. Na favela, assim como no restante da cidade, existem muros 

que separam uma casa da outra. Muitas vezes, apesar da proximidade física, becos e ruas 

não são espaços de interação e de livre circulação – às vezes são espaços do medo. Em 

um dos desenhos, foram desenhadas muitas casas, cada uma em sua quadra, em seu lote, 

com uma linha, bem demarcada, que representava o muro. Nessa linha, todos os portões, 

com respectivos símbolos das fechaduras, estavam sobrepostos sobre o beco, sobre o 

espaço público. Outros desenhos relacionaram o espaço público à violência: a praça da 
                                                           

32 Entrevista concedida por Mercedes Pereira dos Reis, moradora da Vila da Paz, delegada da 
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entrada da vila (em tamanho grande), um homem em pé, armado (a arma era do tamanho 

do homem que a carregava), um homem de joelhos, com as mãos erguidas para cima, dois 

carros se aproximando (havia uma representação do som da sirene). Essa temática se 

repetiu em outro desenho, complementado com uma frase “Essa é a realidade da Vila da 

Paz”. Se, na cidade, incluindo as favelas, há uma generalização de muros e da parafernália 

dos sistemas de segurança, se há uma mudança no caráter do espaço público – de espaço 

de encontro ao espaço do medo, como ficam as possibilidades do desenvolvimento da 

participação? 

 

Figura 3 – Casas da Vila da Paz, muros, portas e fechaduras. Fonte: desenho produzido por 

um(a) morador(a) da Vila da Paz, 2001. 

 

                                                                                                                                                                                     

COMFORÇA, em 23 de outubro de 2003. 
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Figura 4 – Espaço público e violência. Fonte: desenho produzido por um(a) morador(a) da 

Vila da Paz, 2001. 

Esse equilíbrio entre o ideal e o “possível” é um dos maiores desafios para a 

condução dos trabalhos com o Grupo de Referência. O ideal, para muitos moradores, é 

transformar a Vila da Paz em um bairro, pois sofrem com o preconceito de morar em favela: 

“[...] se você fala que você mora na favela, você já é encostado pra um canto, sabe? O 

sentimento do povo de favela é muito triste” (informação verbal)33. “Virar bairro”, segundo os 

moradores da vila, significa “abrir as ruas”, “passar o caminhão de lixo”, “passar ônibus”, “ter 

um posto médico perto”, “acesso de carro na porta”, “estacionar”. Outros moradores 

compreenderam os limites existentes: “[...] a gente também teve sonhos, desejos, anseios, 

mas tudo dentro das possibilidades, da condição geográfica da vila e de seu espaço físico.” 

(informação verbal)34. 

Caminhar no chão da vila, leva a um conhecimento dessa realidade: um 

conteúdo específico. O entendimento das “possibilidades”, por alguns moradores, gerou a 

construção de algumas táticas e estratégias que certamente demonstram a distância entre o 

“possível”, entendido como limite, e as possibilidades, que anteriormente chamei de “espaço 

da possibilidade” de engajar-se na ação, de transformar o presente e alterar o curso da 

história. 

E DEPOIS DO PLANO: ALÉM DAS REPRESENTAÇÕES 

Houve um aumento da participação dos moradores da Vila da Paz em outros 

espaços institucionais, como o Orçamento Participativo35, mas o relato da falta de interesse 

dos moradores ainda está muito presente. Essas atividades, ocorridas durante a elaboração 

do PGE, não são uma fórmula mágica, que se reproduz, se aplica e, ao fim, colhe-se seus 

frutos, sem nenhuma discordância. 

“[Sobre a participação] Eles acham que não compensa... Eu até 

passei pra eles: ‘Ó! Vocês agora estão com um Presidente da 

República [Lula] que gosta de mobilização, se vocês não mobilizar, 

nós vamos ficar de fora, né?’ As pessoas são difíceis. Se for pensar 

muito em ganhar, não é assim no global, eles pensam em ganhar só 

                                                           

33 Entrevista concedida por Mercedes Pereira dos Reis, moradora da Vila da Paz, delegada da 
COMFORÇA, em 23 de outubro de 2003. 
34 Entrevista concedida por Laura Alves Coelho, integrante do Grupo de Referência da Vila da Paz e 
delegada na COMFORÇA, no dia 23 de junho de 2003. 
35 Após o desenvolvimento do Plano Global Específico da Vila da Paz, eles conquistaram recursos no 
Orçamento Participativo 2003/2004, pela primeira vez. 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

  11020 

pra si. Eles são muito individualistas. Não é igual a gente, que perde 

tempo, em prol da comunidade, né? Que muitas vezes a gente nem 

é beneficiado, nem é beneficiado... Muitas vezes a pessoa fala 

assim: ‘Ah, pra que eu vou na reunião, meu beco está beleza’. ‘Não, 

se o seu está beleza, é porque a gente lutou pelo seu, agora você vai 

lutar pelos outros’. E aí eles não concordam. Se o dele for feito, aí 

então é que ele não interessa mais. Só procura, enquanto tá 

necessitado...” (informação verbal)36. 

O “depois do plano” é um tempo onde o real se dispõe, através da produção de 

um senso comum, mediação do significado da experiência do Plano Global Específico. A 

maior expectativa é a concretização do plano. Isso implicaria em algumas remoções, aceitas 

pelos moradores. Eles acreditam que sairão “para um lugar melhor”37, entendido como “de 

melhor acesso”, “com ruas abertas”, “sem ser aglomerado”. Junto à expectativa, há uma 

decepção quanto à “demora” e falta de informação. 

“A mulher me falou, que não tem mais nada no computador, o que 

passou ali na ASKE [local das reuniões: Assistência Social Kennedy]. 

Não tem mais nada no computador. Cadê aquele retrato nosso, 

olhando a vila, olhando os becos? Filmaram tudo, sumiu tudo da 

televisão. Não tem mais nada. Aí um vizinho diz assim: ‘Ah, isso é 

política, chega dia de eleição é que aparece dinheiro’, ‘[...] o dinheiro 

sumiu, acabou?’. Eu não sei porque eles saíram, Luciana, acabaram 

com essa reunião, o povo fala: ‘Enganaram a gente’!” (informação 

verbal)38. 

O Plano Global Específico da Vila da Paz foi entregue, oficialmente, em outubro 

de 2003 para o presidente da Associação dos moradores da Vila da Paz e demais 

moradores presentes na reunião. Até dezembro de 2003, a documentação do plano não fora 

divulgada. Os moradores tinham a expectativa de conhecer os volumes de texto, mas a 

caixa permanecia fechada na casa do Senhor José Veríssimo: “Eu falei com Seu Zé 

Veríssimo, o senhor marca uma reunião para nós. O senhor, como presidente, tem que 

marcar, que chamar, que mandar um aviso” (informação verbal)39. Outros moradores 

                                                           

36 Entrevista concedida por José Veríssimo Pinto, atual presidente da Associação da Vila da Paz, em 19 
de julho de 2003. 
37 Entrevista concedida por Laura Alves Coelho, integrante do Grupo de Referência da Vila da Paz e 
delegada na COMFORÇA, no dia 23 de junho de 2003. 
38 Entrevista concedida por Maria Antônia dos Reis, moradora da Vila da Paz e integrante do Grupo de 
Referência, em 27 de junho de 2003. 
39 Entrevista concedida por Mercedes Pereira dos Reis, moradora da Vila da Paz, delegada da 
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desinformados, julgavam que a caixa estava escondida, pois acreditavam que, dentro dela, 

se encontrava todo o dinheiro conquistado no OP 2003/2004, para execução das obras. 

Anteriormente, esses moradores não conheciam o Orçamento Participativo40 e, 

portanto, dele não participavam. Um dos maiores ganhos do processo de elaboração do 

plano foi a divulgação desse espaço, gerando a primeira conquista de recursos para a vila, 

através do Orçamento Participativo. Houve uma reunião preparatória para o OP, quando foi 

informado que o recurso, destinado à Unidade de Planejamento41, onde a vila se encontra, 

era insuficiente para cobrir a primeira etapa. 

“Fui obrigado a discorrer sobre a importância das obras da 

primeira etapa, chamando a atenção que as intervenções de risco 

precediam as outras intervenções, já que havia famílias em área de 

risco iminente, risco geológico-geotécnico iminente, mas havia obras 

menores, complementares. O custo, para essa intervenção, também 

envolvia desapropriação da área, para o início das intervenções, pela 

prefeitura, já que a área pertence à Imobiliária Filadélfia. Apesar de 

invadida, ela teria que ser, também, indenizada, para que 

pudéssemos, legalmente, estabelecer as intervenções. Como o custo 

disso aí era elevado, restou um recurso menor. Restaram então, 

intervenções menores, que complementavam essas intervenções, 

certo? Nesse processo, é interessante observar, as vizinhanças 

interessadas, infelizmente, não compareceram a essa reunião.” 

(informação verbal)42. 

Houve um desencontro dos desejos entre o grupo que participou dessa reunião 

e escolheu a construção do centro comunitário e melhorias em alguns becos, como primeira 

intervenção e os moradores que efetivamente participaram do Orçamento Participativo, 

sendo escolhidos como delegados da Comissão Regional de Acompanhamento e 

Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo (COMFORÇA). Esses delegados, 

durante a Caravana de Prioridades, fizeram a defesa das obras, necessárias à erradicação 

da situação de risco geológico, na área conhecida como “buracão”. 

                                                                                                                                                                                     

COMFORÇA, em 23 de outubro de 2003. 
40 O recurso para elaboração do PGE é, em geral, conquistado no Orçamento Participativo. No caso da 
Vila da Paz, o recurso foi proveniente do PROPAM. 
41 Unidades Espaciais de Belo Horizonte, criadas para auxiliar os estudos básicos do Plano Diretor. Os 
recursos destinados ao Orçamento Participativo são distribuídos de acordo com o Índice de Qualidade 
de Vida Urbana (IQVU), calculado por Unidade de Planejamento (UP), com a finalidade de distribuir os 
recursos públicos municipais de forma mais eficiente e justa. 
42 Entrevista concedida por José Roberto Gouveia Ferreira, arquiteto da URBEL que finalizou o Plano 
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“Lá votava assim [reunião preparatória para o Orçamento 

Participativo]: ‘Levanta a mão quem quiser o centro comunitário’. Aí 

levantou assim, a mão, foi alguém pegando, ‘oh, levanta a mão!’, ‘ô 

fulano, levanta a mão!’. Era o interesse do outro, mas a tal pessoa 

nem mora desse lado aqui. Ela mora do lado de lá. E foi 

influenciando, igual eu falar: ‘oh, Luciana, levanta a mão!’ e você 

levanta. ‘Levanta essa mão, levanta!’. Aí levantou assim a mão, mas 

o povo não queria aquilo. Nós não queríamos aquele projeto [centro 

comunitário].” (informação verbal, grifo nosso)43. 

Os delegados da COMFORÇA, baseados na constatação da perda da sede da 

Associação para atividades da creche e na falta da atuação do presidente atual, concluíram 

que o centro comunitário pode ser invadido ou cedido para outro uso. Avaliaram a 

necessidade de solução imediata para a situação de risco e abertura de ruas, através da 

ampliação ou união dos recursos de dois Orçamentos Participativos, de modo a produzir 

uma intervenção definitiva para a área – essa idéia, “brotada no lugar”, se aproxima da 

definição da Intervenção Estrutural. 

“Se o recurso não der, igual eu falei: não adianta então fazer uma 

coisa pra depois desmanchar. Se não puder acumular recurso, se 

tem que fazer, então eles vão fazer à revelia deles, vão fazer o que 

eles quiser, o povo não vai ficar sabendo.” (informação verbal)44. 

A luta empreendida pelos delegados e moradores, após a conquista no 

Orçamento Participativo, é pela manutenção do direito de participar, de intervir e de 

compreender os motivos do atraso das obras conquistadas no OP 2003/2004. Eles avaliam 

que há uma grande falta de informação, mas que estão “de olho”, pois não querem repetir 

alguns erros. Os moradores, delegados da COMFORÇA, refletem sobre o papel que 

ocupam nas reuniões, ocorridas mensalmente. Uma dessas delegadas admite ter 

“começado a falar” há pouco tempo, por causa do Orçamento Participativo. Como ninguém 

defendia a vila45, ela começou a cobrar a agilização da obra. 

                                                                                                                                                                                     

Global da Vila da Paz, em 06 de julho de 2003. 
43 Entrevista concedida por Mercedes Pereira dos Reis, moradora da Vila da Paz, delegada da 
COMFORÇA, em 23 de outubro de 2003. 
44 Entrevista concedida por Mercedes Pereira dos Reis, moradora da Vila da Paz, delegada da 
COMFORÇA, em 23 de outubro de 2003. 
45 Houve um certo esvaziamento da participação dos moradores após a escolha dos delegados da Vila 
da Paz: o presidente da Associação da Vila da Paz já não falava muito e uma das delegadas, mais 
combativa, mudou da vila, pois foi ameaçada por alguns moradores.  
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“O que eles vão fazer aqui na vila? Eu acho, Luciana, que o que tá 

pra fazer, eles vão fazer, o que tiver lá no projeto, eu acho que eles 

fazem. Porque, afinal de contas, agora, tem gente olhando também, 

né. Eles não podem achar que some com o dinheiro pra lá, que 

ninguém vai saber, né? Porque agora nós estamos sabendo que já 

tem o dinheiro, então alguma coisa tem que ser feita, né? Nem que 

seja um bequinho, nem que seja uma ruazinha, nem que seja um 

quartinho ali, mas tem que ser feito. Agora a gente tem onde 

reclamar também, né? Porque antes não tinha, né?” (informação 

verbal)46. 

Outra delegada acredita que os líderes comunitários são utilizados pela 

prefeitura como “bode expiatório”, pois os líderes têm contato com o “pessoal” e fazem um 

intercâmbio de informações necessárias à prefeitura, sem receber nenhuma ajuda. Uma das 

maiores dificuldades de participar é financeira, pois há dias em que “[...] você chega de 

manhã e a mãe não tem um real pra comprar um pão, hoje em dia a passagem está R$ 

1,45.” (informação verbal)47. A disponibilidade de transporte só ocorre, segundo ela, quando 

é do interesse dos políticos, para ouvi-los. Conclui dizendo que há pouca autonomia nessa 

relação com o Estado, e pergunta como não depender dele. 

Há uma prática real e atual das classes populares urbanas que o plano não 

consegue atingir. Há uma outra racionalidade, nem sempre interpretada, por isso nova para 

o universo da pesquisa. Trata-se de uma racionalidade construída através da mediação do 

significado das coisas, como o próprio plano, o Orçamento Participativo ou as situações 

vividas, durante o tempo anterior ou posterior ao plano. Busquei, em algumas falas, essa 

prática real, que nos chama a refletir sobre um possível descompasso entre as propostas, 

colocadas pelo discurso e a realidade. 

A primeira prática real é a produção do espaço, que ocorre através de um 

processo de acréscimo de cômodos, tanto horizontal como verticalmente. O espaço é uma 

raridade nas metrópoles. O que se evidencia, dramaticamente até na Vila da Paz. Ali, onde 

há quadras com densidade populacional de 800 habitantes por hectare, a potencialização 

das situações de risco geológico e a produção de habitações mal ventiladas e iluminadas 

são características dessa raridade. Opção ou falta de opção? Se o mercado e o Estado não 

produzem moradias a preços acessíveis e, portanto, se não há opção, morar na Vila da Paz 

constitui uma saída, pois, além do item habitação, há redução dos custos de água, de 

                                                           

46 Entrevista concedida por Mercedes Pereira dos Reis. 
47 Entrevista concedida por Marciléia Antônia Pinto. 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

  11024 

energia elétrica, não se paga IPTU (Imposto Territorial Urbano). Logo, essa opção é 

disputada. Qualquer área livre é uma área potencial para ocupação. 

“Indenizaram. Tiraram o povo. O povo tornou a ficar na favela de 

novo, com o mesmo dinheiro. Não saíram nem da favela. Porque nós 

não podemos retirar o povo e, depois, o povo volta tudo. Tira as 

casas, fica vazia a área, né? Igual ia fazer ali. Gente, isso aí não tem 

cabimento, não, uai! Será que a prefeitura não tem um funcionário 

pra vigiar as pessoas pra não voltar pro mesmo lugar?” (informação 

verbal)48. 

Todas as intervenções ocorridas e as que estão por vir pretendem “substituir e 

suplantar a prática urbana. Ele [o urbanista] não a estuda” (Lefebvre, 2002, p.141). Para 

exemplificar: em 1992, ocorreu uma intervenção de melhoria do Beco Delso Renault, com a 

construção de uma “passarela” e remoção dos domicílios situados em áreas de risco 

geológico. Hoje, no ano de 2004, a área encontra-se totalmente ocupada. Estão previstos, 

no Plano Global Específico, o alargamento do Beco Delso Renault e a remoção dos 

domicílios em situação de risco, na mesma área da intervenção, ocorrida em 1992. Essa 

nova intervenção “extrapola” a prática e “conclui” que a solução é o “controle urbano”, algo 

parecido com a idéia de uma das moradoras: “[...] um funcionário para vigiar”. Há um ideal 

de controle, de enquadrar a “prática” dentro das “normas”, mas alguns não vêem que isso 

aumenta esse descompasso. A “problemática prevalece”, embora o Plano Global Específico 

tente reduzi-la. 

A segunda prática é, também, sobre a produção do espaço mas, agora, de 

acordo com o olhar do Estado. Toda intervenção em vilas e favelas gerará remoções de 

domicílios, que deverão ser reassentados, prioritariamente, próximos à área a ser 

“urbanizada”. Tal prática, também, está limitada pela “raridade do espaço”: terrenos vagos, 

próximos à vila, podem não existir ou, caso existam, o preço pode ser elevado de tal modo, 

que inviabilize a construção de unidades habitacionais populares. Na possibilidade da 

existência de um terreno disponível e de valor adequado, ele deverá ser bem aproveitado, 

isto é, o seu potencial construtivo deverá ser utilizado totalmente, de acordo com a Lei de 

Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. Essa prática produz algumas conseqüências para 

o reassentamento das famílias: a produção de novas unidades habitacionais, na maioria das 

vezes, vai ocorrer em áreas distantes da origem da remoção, onde existem terrenos livres e 

de baixo custo; essa produção vai privilegiar a construção de edifícios multifamiliares 

verticais. 

                                                           

48 Entrevista concedida por Mercedes Pereira dos Reis. 
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Outra opção para o reassentamento é através do PROAS (Programa de 

Reassentamento em Função de Risco ou Obras Públicas), que consiste na compra de 

moradias, no valor de R$12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), que, em geral, se 

localizam distantes do local da remoção e, outras vezes, estão mais afastadas 

geograficamente do centro de Belo Horizonte. 

A forma como o poder público busca enfrentar a “raridade do espaço” é 

diametralmente oposta à adotada pelas classes populares urbanas. São racionalidades 

diferentes. Enquanto o primeiro, fundamentado em uma ideologia da higiene e em um 

conhecimento parcial da prática dessas classes, formula a divisão do espaço – a separação 

por apartamento e por cômodo - o segundo, fundamentado em uma lógica de sobrevivência, 

formula a soma do espaço – o que é chamado de “aglomerado”. As casas são ampliadas, 

por somatória de cômodos. A reprodução do espaço é a extensão da reprodução da família. 

Morar em um apartamento é, portanto, um empecilho à reprodução da família49. 

“Tem muita gente que fala: ‘Eu, ir pra apartamento? Eu não quero! 

Deus me livre! Eu não quero ir pra apartamento. Eu não quero ir pra 

onde eles [poder público municipal] querem’. Muitos, igual eu te falei, 

muitos falam: ‘[...] pra onde eles qué, eles num vai’ – se for pra 

mandar pra longe, igual saiu um boato aí, que eles ia levar o povo 

pro Palmital, o povo que inventa muitas coisas, sabe como que é, 

né? Não! Se for em apartamento, ninguém quer. Tem muitas 

pessoas que conhece o apartamento que já deram, diz que é uma 

caixa de fósforo, diz que é muito ruim. Muitas pessoas falam que tem 

que pagar o condomínio, não tem liberdade, o pessoal gosta muito 

de bagunça, o apartamento não pode, que tem limite de horas... 

Todo mundo gosta de um sonzinho alto, é aquela coisa, sabe? É 

mais prático do chão do térreo, é mais prático.” (informação verbal)50. 

A reprodução da família vai depender da capacidade de arcar com os custos, 

advindos dessa nova concepção de moradia. Esse tema foi muito explorado por Lícia do 

Prado Valladares (1980), em sua análise do programa de remoção de favelas do Rio de 

Janeiro: muitas casas, produzidas para atender os favelados, acabaram atendendo pessoas 

e/ou famílias com maiores rendimentos. As razões, detalhadas pela autora, são inúmeras, 

                                                           

49 Muitos estudos, sobre a “degradação” dos conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado, apontam 
os acréscimos nas construções como um dos causadores de problemas, principalmente os de caráter 
estrutural e estético.  
50 Entrevista concedida por Edilamar Soares Costa, moradora do Bairro Jardim Filadélfia, integrante do 
Grupo de Referência da Vila da Paz, em 23 de junho de 2003. 
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passando pela falta de condições financeiras para arcar com o valor das prestações e outras 

despesas advindas dessa opção de moradia, tais como condomínio e IPTU, até a 

dificuldade de manutenção da mesma renda familiar. O afastamento dos moradores de 

favelas dos bairros de classe média e alta aumenta os custos e o tempo dos deslocamentos 

diários, dificultando a prestação de serviços “informais” que complementam a renda familiar 

(quando não é composta, em sua integralidade, através desse trabalho precário). O trecho 

da entrevista, abaixo reproduzida, a inserção existente, principalmente quanto aos aspectos 

do consumo coletivo, que os processos de remoção tendem a romper. 

“Pra te falar, todo mundo gosta daqui. O pessoal fala que não quer 

sair daqui e ser levado pra longe, porque aqui tem muito conforto. 

Muito fácil: tem muita escola, tem muita creche. Aqui é muito bom! 

Igual eu falo pra ele [marido], caso nós sair daqui, tem que ser pra 

melhor. A não ser os homens da lei que nos tira e põe em lugar longe 

e a gente não tem condição de comprar, por exemplo, nos indenizar 

15 mil, 10 mil reais, a gente não tem condição de comprar nada aqui, 

né? Tem que procurar um bairro longe. Vai ser a maior tristeza!” 

(informação verbal)51. 

A diferença entre a racionalidade do Estado e das classes populares urbanas 

fica mais visível, quando se trata da discussão sobre a recuperação ambiental da Bacia da 

Pampulha. O Córrego Coqueiral, apesar de sua “urbanização” (canalização e implantação 

de interceptor de esgoto) ocorrida em 2001, é contribuinte de esgoto e lixo para a bacia da 

Pampulha. O anúncio da recuperação ambiental da Lagoa da Pampulha despertou grande 

expectativa entre os moradores da Vila da Paz, pois eles acreditavam que o “problema 

ambiental” da Pampulha começaria a ser resolvido pelos córregos da bacia, portanto o 

Córrego Coqueiral seria um dos contemplados com recursos, conforme planejamento de 

implantação de um parque linear. 

“Esse povo político tá arrumando, né? Tá arrumando a Pampulha. 

Então, se tá arrumando a Pampulha, eles vão mexer nesse córrego, 

porque esse córrego, diz que cai lá, né? De maneira que acho que [a 

obra no Córrego Coqueiral] é no começo do ano que vem [do ano de 

2004].” (informação verbal)52. 

                                                           

51 Entrevista concedida por Edilamar Soares Costa, moradora do Bairro Jardim Filadélfia, integrante do 
Grupo de Referência da Vila da Paz, em 23 de junho de 2003. 
52 Entrevista concedida por Edilamar Soares Costa. 
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“Eu, no início, achei que o Plano Global ia ser muito bom. Porque 

eles falaram que a Vila tinha ganhado o Plano Global, que tava na 

bacia da Pampulha, que ia beneficiar todo mundo. Porque, pra limpar 

a Pampulha, tinha que organizar a Vila. Mas até hoje, eu não tô 

vendo nada sair. Não mexeram nada aqui da Vila, continuou a 

mesma coisa. Diz que tão limpando ela [a Lagoa da Pampulha]. 

Então eles falaram ‘pra mexer na Pampulha tinha que mexer na vila’, 

mas até hoje eu não tô vendo nada não...” (informação verbal)53. 

Há uma produção de conhecimento desses moradores, a partir do empírico, bem 

como do que a vivência do plano propiciou. E as racionalidades dos moradores, muitas 

vezes, não são coincidentes com as dos administradores do poder público. Enquanto esses 

administradores ou gestores do espaço urbano induzem o Grupo de Referência a fazer a 

“prática da teoria”, os moradores ensinam-lhes (basta olhar e ouvir com atenção) uma 

prática. Cabe ao intelectual apreender esse conhecimento produzido e colocá-lo em um 

nível teórico. 

 Estamos diante de uma contradição visível do papel do 

intelectual, quando este atua como intelectual orgânico dos 

movimentos sociais e dos grupos populares. A contradição emerge 

quando tenta traduzir a consciência popular em termos de teorias 

que privilegiam o partido e o Estado, isto é, o poder, a organização e 

a instituição, no processo histórico. E com isso deixa de lado a 

solicitação histórica representada pela nova forma de ação das 

classes subalternas, que é a de descortinar a universalidade contida 

na realidade pré-interpretada pelo subalterno, que sugere uma teoria 

da prática (MARTINS, 1989, p. 134). 

A percepção dessa prática coloca o pesquisador em um dilema interpretativo. 

Qual olhar lanço sobre o processo que descrevo? Os pedaços parecem compor quebra-

cabeças variados: toda linha e pontos traçados, acessos principais, pontos de encontro, 

estrangulamentos e fotos são marcas do tempo da elaboração do plano e por isso traduzem 

a “ausência daquilo que passou”. A prática apresenta tanto as impossibilidades do discurso 

que emana do Estado, como abre novos caminhos. A representação cai. Descortina-se a 

realidade, agora marcada pela passagem de “idéias” pela Vila da Paz e pelos 

procedimentos de esquecimento que as carregam. 

                                                           

53 Entrevista concedida por Maria de Lourdes Ribeiro Freitas, vice-presidente da Associação da Vila da 
Paz (1998-2002), em junho de 2003. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As “idéias dentro do lugar” da Vila da Paz são parte de uma alteração da 

aritmética dos assuntos humanos. Os lugares não contados, as vilas e favelas, por exemplo, 

passam a fazer parte, de forma que há uma inscrição desses lugares no universo do 

planejamento e, conseqüentemente, uma institucionalização do que outrora era instituinte: a 

luta pelo reconhecimento das vilas e favelas, como partes da cidade, na cartografia oficial, 

na propriedade, nas melhorias materiais, nos direitos de cidadania e, principalmente, na 

participação das classes populares urbanas, desprovidas de títulos para falar. A 

institucionalização do que era “impensável”: reconhecê-los como sujeitos de direitos, é, por 

um lado, uma conquista e, por outro lado, uma perda. 

Os processos que produzem as vilas e favelas passam pelos diversos 

mecanismos que fazem com que a diferença se manifeste como desigualdade. Para não 

estender demasiadamente, cito as diversas ações empreendidas, para que as classes 

populares fossem “varridas” da centralidade da cidade, aqui essa afirmação não tem nada a 

ver com um local geográfico, mas com o impedimento da reunião, do urbano como 

abstração concreta (LEFEBVRE, 2002, p.112). Esse impedimento vai ocorrer em diversos 

níveis e escalas: física, a partir da proliferação das fronteiras “invisíveis” que separam as 

classes sociais; social, a partir da separação do mundo da produção do mundo do consumo; 

jurídica, a partir da força dos contrários: o legal e o ilegal; política, a partir da existência dos 

que têm o direito à fala e dos que, quando falam, não são ouvidos. Esses impedimentos não 

têm nenhuma ligação com as fatalidades da história, foram produzidos pelos homens e 

agravados, porque reproduzidos, pelas “políticas públicas” concebidas a partir de 

representações e de um ponto alto: o do discurso competente, que não nega as formas de 

dominação dessa sociedade, pelo contrário, reafirma-as. 

Depois, a história ganha um novo personagem que sai do chão do mundo e 

ganha a cena, buscando a centralidade, questionando a racionalidade que informa os 

discursos competentes. Essa participação é progressivamente institucionalizada. Esse 

percurso institucional da entrada em cena das classes populares urbanas, em Belo 

Horizonte, vai da iniciativa do PRODECOM ao Plano Global Específico nos dias atuais, cada 

experiência com suas características, avanços ou retrocessos em relação ao que coloco 

como medida: ser contado, figurar na cena da história alterando-a, criar e recriar direitos na 

prática concreta do agir humano. 

Esses “verbos”, ser, figurar, criar e recriar, são as respostas que encontrei à 

pergunta: como medir a qualidade da participação? Basta perguntar se a experiência do 

planejamento contou com aqueles que não foram, historicamente, contados; se eles 

alteraram o que estava posto pelo discurso competente, isto é, se as idéias, brotadas do 
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lugar, foram incluídas e se, na prática concreta, para além da ação do planejamento, os 

direitos conquistados foram mantidos e os direitos novos foram pensados. Uma 

“participação de qualidade” vai além dos números, ela contribui para redução da 

segregação, da desigualdade e para o advento da política, nos termos postos por Jacques 

Rancière54. 

A institucionalização da participação das classes populares urbanas rompe com 

os fundamentos que a geraram, uma espécie de procedimento de esquecimento das lutas 

que originaram tal avanço e, em alguns momentos, se coloca como necessária, inclusive às 

estratégias para captação de recursos estrangeiros. Há algumas perdas, pois existem 

acomodamentos das situações de conflito, do dissenso, em suma, da política. A partir de 

então, as táticas são reproduzidas, consubstanciando pequenas conquistas e vitórias que 

não se conservam, pois o espaço para o movimento é pequeno. Ao vivenciar ou participar, 

por exemplo, da elaboração do Plano Global Específico, a partir do esquecimento e não da 

lembrança do que foram as operações levadas a cabo, pelo poder público municipal, para 

erradicar as favelas, a história deixa de ser fonte de aprendizado, e corre-se o risco de 

repetir práticas, por essência, violentas, que consideram que o outro não é um sujeito, que o 

seu lugar é um “não-lugar”. 

O Plano Global Específico parte da participação institucionalizada, proveniente 

da conquista das classes populares urbanas, do movimento por dentro do Estado, no caso, 

dos técnicos envolvidos com as vilas e favelas dentro do governo municipal, da construção 

social advinda de outras experiências e também do esquecimento da força inaugural que o 

motiva. Apesar de instituído, o programa altera realidades e, para demonstrar isso, valho-me 

da experiência da Vila da Paz. A história da Vila da Paz, conforme descrito e analisado, se 

                                                           

54 Rancière propõe “uma reformulação do conceito de política em relação às noções habitualmente 
aceitas. Estas designam com a palavra política o conjunto dos processos pelos quais se operam a 
agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos poderes e a gestão das 
populações, a distribuição dos lugares e das funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição. 
Proponho dar a esse conjunto de processo outro nome. Proponho chamá-lo polícia, ampliando 
portanto o sentido habitual dessa noção [...] ao considerar as funções de vigilância e de repressão 
habitualmente associadas a essa palavra como formas particulares de uma ordem muito mais geral 
que é a da distribuição sensível dos corpos em comunidade. 
Nem por isso o que chamo polícia é simplesmente um conjunto de formas de gestão e de comando. 
É, mais fundamentalmente, o recorte do mundo sensível que define, no mais das vezes 
implicitamente, as formas do espaço em que o comando se exerce. É a ordem do visível e do dizível 
que determina a distribuição das partes e dos papéis ao determinar primeiramente a visibilidade 
mesma das ‘capacidades’ e das ‘incapacidades’ associadas a tal lugar ou tal função. 
[...] “Proponho reservar a palavra política ao conjunto de atividades que vêm perturbar a ordem da 
polícia, pela inscrição de uma pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. Essa pressuposição 
é a igualdade de qualquer ser falante com qualquer outro ser falante. Essa igualdade, como vimos, 
não se inscreve diretamente na ordem social. Manisfesta-se apenas pelo dissenso, no sentido mais 
originário do termo: uma perturbação do sensível, uma modificação singular do que é visível, dizível, 
contável.” (RANCIÈRE, 1996, p. 372). 
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fez através das relações infrapolíticas entre o presidente da Associação da Vila da Paz, os 

moradores, os políticos e aqueles que, de algum modo se relacionaram com as pessoas, 

colocando-as como vítimas ou parasitas. O conteúdo dessas relações, através das doações 

ou “promoções”, trocas de votos por “assistência médica”, acasos ou “sorte”, favores de 

“amigos”, possibilitou melhorias materiais, mas nenhum avanço no campo dos direitos e no 

alargamento da política. 

As idéias, advindas do Plano Global Específico, dentro do lugar da Vila da Paz, 

alteraram, desestabilizaram a infrapolítica: todos podiam participar, pois nenhuma 

propriedade, eleição ou conhecimento os distinguia; as atividades, em geral, eram coletivas 

e dependiam dos grupos de trabalho; as atividades não incluíam as denominadas 

“promoções” (doações de roupas, alimentos, materiais de construção ou outros) e o espaço 

e a visibilidade da fala foram constituídos. A primeira alteração, embora não explique muito, 

foi quantitativa: as reuniões do PGE contavam com a presença de trinta a cinqüenta 

moradores, diferentes das reuniões da Associação dos Moradores da Vila da Paz que, 

quando “concorridas” só contavam com a presença de seus membros e, em outros 

momentos, o presidente, solitário, fechava a ata, burocracia a ser cumprida. A segunda 

alteração foi qualitativa, a partir da abertura do espaço da fala. As respostas eram a fala e o 

silêncio, como anteriormente descrevi, utilizando o ritmo do confeccionar da teia. Mas a 

alteração não está no silêncio, destituição da fala em outros tempos, mas na redescoberta 

dessa fala. Uma das entrevistadas comentou comigo que ela não se dava o direito de falar e 

que, agora, era uma delegada do Orçamento Participativo e estava falando “somente há um 

mês” (informação verbal)55, como expressou. 

Outras alterações inscreveram no campo político-pedagógico como as atividades 

do Grupo de Referência, que partiram do referencial do corpo humano em direção a toda 

vila, fazendo seu percurso, construindo mapas, brincando, assistindo um filme, formando 

grupos de discussões, divertindo, comendo pipoca, desenhando. Há um caráter lúdico. 

Ressaltei os desenhos, produzidos pelos moradores, como resultados de uma relação 

“sintomática” com a vila, onde estão bem postas as (im)possibilidades do urbano e uma 

compreensão mais ampla da vila: demarcação de fronteiras, muros, trancas, violência 

policial, afunilamento da rua e a moradia que pode “desabar”. 

Essas alterações de realidades infrapolíticas me levaram a pensar o papel do 

social no PGE e na elaboração do PGE56, haja vista uma redução de sua importância em 

                                                           

55 Entrevista concedida por Mercedes Pereira dos Reis, moradora da Vila da Paz, delegada da 
COMFORÇA, em 23 de outubro de 2003. 
56 Essa é uma das racionalidades limitadas do Plano Global Específico: a divisão da realidade prático-
sensível em física, social e jurídica, de modo a comportar as divisões das tarefas e das profissões, 
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relação às competências destinadas aos arquitetos, que reflete, um descaso para com as 

propostas denominadas de desenvolvimento social em relação às propostas urbanísticas. 

Tal discussão é importante, para resgatar os propósitos da Intervenção Estrutural não 

alcançados, através do Orçamento Participativo, pois não há investimento nas três 

dimensões trabalhadas pelo PGE (física, social e jurídica), de forma integrada, em um 

mesmo local. Considerando que grande parte dos recursos do Orçamento Participativo é 

investido em vilas e favelas, há uma perda da idéia da Intervenção Estrutural e, na prática, a 

Intervenção Parcial sobressai, mais ligada a uma tática do que a uma estratégia. Os 

programas de intervenções em vilas e favelas, com recursos externos, têm maior potencial 

de realizar, na prática, a Intervenção Estrutural, pois compreendem recursos de maior porte. 

Ressalto, portanto, que a discussão do papel do social no PGE faz parte dessa 

discussão maior sobre os impedimentos da prática, que levam à não realização de uma 

intervenção verdadeiramente Estrutural. Do contrário, o PGE tende a se tornar uma 

literatura com pouca ou nenhuma ligação com a realidade concreta, inclusive a da 

administração pública municipal. Cabem alguns apontamentos para uma agenda de 

discussão. 

O papel do social no PGE refere-se à elaboração de estratégias para garantir os 

direitos de cidadania: educação, assistência social, saúde, trabalho e renda, lazer e outros. 

Do ponto de vista de uma “crítica de direita” humanista, cabem os limites postos pela 

ideologia da “livre empresa”, que pensa o desenvolvimento social em decorrência do 

desenvolvimento econômico. Portanto, as estratégias situar-se-ão no campo dos programas 

que operam no âmbito do consumo coletivo, para reprodução do trabalhador ou, quando 

possível, no campo dos programas de geração de trabalho e renda, onde serão 

reproduzidas as formas de exploração econômica da sociedade. Do ponto de vista de uma 

“crítica de esquerda”, que tenta abrir uma “[...] via do possível, que não seja simplesmente 

aquele do ‘real’, do realizado, ocupado pelas forças econômicas, sociais e políticas 

existentes” (LEFEBVRE, 2002, p.20)57, cabe ao pensamento pensar o não pensado, a partir 

do entendimento de que o desenvolvimento econômico, no campo do realizado, não produz 

inexoravelmente, como desdobramento, o desenvolvimento social. As estratégias situar-se-

                                                                                                                                                                                     

cabendo ao arquiteto, engenheiro e geólogo o domínio da primeira, ao assistente social, sociólogo ou 
filósofo, o domínio da segunda e ao advogado ou arquiteto especialista em direito urbanístico, o 
domínio da terceira. Após a divisão da realidade e do trabalho, isto é, dos profissionais que deverão se 
ocupar de tais recortes, opera-se a idéia da integração, com maiores ou menores chances de sucesso. 
A discussão sobre o papel do social não pode estar limitada à divisão das tarefas e das profissões. Ela 
deve ser assumida pelo corpo técnico, envolvido em trabalhos nas vilas e favelas, por isso mesmo 
ultrapasso o recorte que me coloca somente na condição de arquiteta. 
57 Segundo Henri Lefebvre (2002), as denominações “crítica de direita” ou “crítica de esquerda” não 
têm ligação com grupo, agremiação, partido, aparelho ou ideólogo, classificados como mais à direita 
ou mais à esquerda.  
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ão no campo das propostas de redução da exploração econômica, essencialmente no 

campo da produção e do trabalho. 

O papel do social na elaboração do PGE refere-se ao trabalho realizado com o 

Grupo de Referência e à delimitação das atribuições da equipe técnica do PGE e dos 

moradores da vila ou favela. Isso implica uma crítica radical às práticas de consensos 

artificiais, que não explicitam os conflitos e levam aquele PGE ao insucesso, pois um plano 

fundamentado nesses consensos impede a sua viabilização na prática, haja vista, o critério 

do querer dos moradores, para conduzir uma ação reivindicativa junto à Prefeitura, na busca 

de recursos, por exemplo, a partir do Orçamento Participativo. Portanto, são os moradores 

que detêm o direito de decidir. Cabe à equipe técnica a função de consultor popular, que 

remete à instituição política do social, como bem colocou Marcelo Lopes de Souza: 

Sob um ângulo autonomista, essa clareza tem de advir de um 

debate lúcido e democrático, e não da inspiração genial de algum 

condottiero político ou de algum intelectual pretensamente iluminado. 

Sendo em torno dos fins da ação ou intervenção, esse debate é de 

natureza essencialmente política, e não de natureza eminentemente 

técnica. A discussão técnica, visando à seleção dos meios mais 

eficientes e eficazes para se atingirem os fins sobre os quais a 

coletividade democraticamente deliberou, essa sim deverá contar 

com o aconselhamento de técnicos e pesquisadores. [...] Os 

pesquisadores e técnicos conhecedores de instrumentos e técnicas 

de planejamento e gestão não podem, consoante o enfoque 

autonomista, reivindicar qualquer privilégio quanto ao poder de 

estabelecer as prioridades e definir as metas e os objetivos das 

intervenções. Não podem reivindicar sentir e pensar em nome da 

população, presumindo a racionalidade e a universalidade de suas 

próprias inclinações, de seus próprios gostos e suas próprias 

necessidades. Mas podem, isso sim, colaborar na orientação dos 

debates e no esclarecimento de diversas questões (SOUZA, 2002, p. 

179, grifo do autor). 

Esse “lugar” do social é, em essência, o “lugar” da política, que deve se dar no 

“lugar”, isto é, envolver os sujeitos de modo que participem efetivamente. Esse é um dos 

grandes desafios, pois ele retoma os ideários do PGE, que abrangem a luta pela 

permanência e ampliação dos direitos conquistados pelas classes populares urbanas e a 

luta pelo movimento por dentro e por fora do Estado, a favor do aprimoramento não só da 
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“política pública” em si58, mas dos ideários que a alimentam. O Plano Global Específico, 

como instrumento de planejamento, nasce do movimento pelo reconhecimento da favela 

enquanto lugar. Nasce da luta pelo direito à cidade. 

A participação política no Orçamento Participativo, isto é, a politização do padrão 

de financiamento público, abre a possibilidade de alteração da verticalidade do poder 

autoritário, de alteração da distribuição dos recursos públicos no espaço e, principalmente, 

do reconhecimento e conservação dos direitos. Há uma mudança na forma de ver esses 

lugares e dizer sobre eles, fundada em sua legitimidade, sua permanência (ou resistência) e 

sua diferença (apesar de ainda estar muito relacionada à desigualdade, deve separar dela, 

no significado e na realidade). Essa mudança deve ser creditada, em primeiro lugar, a esses 

fatores, repito: à legitimidade, à resistência e à diferença. Em segundo lugar, tais mudanças 

podem ser creditadas à assimilação, em maior ou menor grau, pelo corpo tecnocrático do 

Estado e por seus governantes, formando também um certo movimento dentro do Estado, 

que repercute substancialmente na maior ou menor abertura ao diálogo com as classes 

populares urbanas. Esse movimento não é uniforme, não abrange todos com a mesma 

intensidade, haja vista que o Estado não é um bloco monolítico. E não é bom ter a ilusão de 

que este movimento, suas mudanças e conquistas transformaram a sociedade: ela continua 

a produzir “casas com risco de desabamento” e artigos que têm nisso o seu alento. 
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