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A Valorização do Espaço: Um Estudo do Vila Viva, Projeto de Urbanização 
de Vilas e Favelas em Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil)1 
 

Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição. É 
sentir-se fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que 
detêm o poder de controlar e freqüentemente destruir comunidades, 
valores, vidas; e ainda sentir-se compelido a enfrentar essas forças, a 
lutar para mudar o seu mundo, transformando-o em nosso mundo. É 
ser ao mesmo tempo revolucionário e conservador: aberto a novas 
possibilidades de experiência e aventura, aterrorizado pelo abismo 
niilista ao qual tantas das aventuras modernas conduzem, na 
expectativa de criar e conservar algo real quando tudo em volta se 
desfaz.  

Marshall Berman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar 
 Introdução. 
 

 O Vila Viva é hoje o maior projeto de urbanização de vilas e favelas em 
execução no Brasil, segundo texto das Brigadas Populares (Aglomerado da Serra)2. O 
grande volume de benefícios anunciados pela Prefeitura de Belo Horizonte (Minas 
Gerais, Brasil) nos aparelhos midiáticos passam uma imagem de que o programa é 
centrado na integração das áreas favelizadas à cidade e na melhoria das condições de 
vida de seus moradores. Entretanto, uma análise mais aprofundada das reais 
conseqüências geradas pelas intervenções urbanísticas nas vilas e favelas 
“beneficiadas” pelo programa revela uma enorme discrepância no tocante à relação 
discurso-prática-realidade. 

Dessa forma, o presente artigo visa fornecer alguns apontamentos que sirvam para 
a análise crítica das intervenções e dos produtos do programa Vila Viva, tendo como 
referência e base material o espaço (re)produzido do Aglomerado da Serra (localizado 
na região centro-sul da capital mineira e sede do Vila-Viva) e buscando fazer da 
valorização do espaço nosso objeto de investigação geográfica capaz de encaminhar 
elucidações críticas sobre as conformações do espaço urbano para além dos aspectos 
físicos de infra-estrutura, já que a metrópole se configura na e pela fluidez do espaço, 
obedecendo a lógica da propriedade privada, na determinação da circulação e rotação 
dos fluxos de capital .  

Portanto, a princípio será feito um breve estudo teórico-conceitual referente à 
lógica do processo de valorização do espaço urbano que forneça instrumentos para uma 
análise crítica dos produtos gerados pela intervenção nas vilas e favelas integrantes do 
programa. Isto é, apresentaremos a lógica embutida na atuação do Estado frente aos 
desafios habitacionais do processo de metropolização contínua observada na Grande 
BH – desafios que confrontam os pressupostos institucionais e técnicos do urbanismo 
para a metrópole e para a configuração de sua aparência - buscando com isso apontar as 
contradições que movimentam o urbano, na práxis dos diferentes setores que compõem 
a sociedade .   

                                                 
1 Autores: Camila DUARTE (Aluna de graduação em Geografia – IGC – UFMG). 
Diego Gontijo LACERDA (Aluno de graduação em Geografia – IGC – UFMG). 
Juliana Viana ROCHA (Aluna de graduação em Geografia – IGC – UFMG). 
Milton CARVALHO (Aluno de graduação em Geografia – IGC – UFMG). 
 
2 Texto-manifesto “BH - Programa Vila Viva ou Vila Morta? Publicado pelo movimento Brigadas 
Populares, em caráter de manifesto contrário à implementação do Programa da PBH com teor ofensivo e 
subjetivo. 
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Em seguida o Vila Viva será apresentado por meio de dados e práticas que 
compõem a dinâmica das intervenções urbanísticas previstas pelo programa. Por fim, 
com base nos elementos teórico-conceituais e na realidade das práticas observadas, 
sobretudo no Aglomerado da Serra, faremos alguns apontamentos que confrontem a 
imagem construída pela Prefeitura de Belo Horizonte, através dos aparelhos midiáticos, 
e os verdadeiros interesses do programa. É flagrante a relação de aliança entre o público 
e o privado para a materialização, no espaço, da forma valor e de condições que 
fomentem a reprodução das relações sociais de produção (em sentido amplo) para 
garantia da acumulação capitalista.  
 

O urbano e a valorização do espaço: uma breve instrumentalização teórico-
conceitual.  
 

A sobreposição da cidade ao campo, ocorrida na passagem da Idade Média para a 
Idade Moderna no mundo ocidental, inaugura o mundo moderno calcado no urbano-
comercial-industrial. O mundo moderno, numa relação espaço-tempo, é (re)produzido 
sob a lógica da acumulação no modo de produção capitalista e, nesse sentido, as 
práticas que conformam o espaço urbano refletem as contradições e os interesses do 
capital.  
 Um importante aspecto a ser abordado, no tocante ao processo de urbanização 
nas sociedades capitalistas desde a configuração da dita modernidade, é a ordenação do 
espaço urbano no sentido de uma estruturação do processo produtivo para a realização 
da mais-valia e a acumulação de capital. 
 Lefebvre3, ao tematizar o processo de re-evolução da cidade, como forma e 
expressão da urbanização, coloca a divisão social do trabalho como propugnadora da 
sociedade de classes, bem como fornece elementos que permitem o entendimento da 
edificação da forma valor no espaço urbano. 
 A divisão social do trabalho estabelece uma distribuição de fatores produtivos 
no espaço urbano. Cria-se uma necessidade de conexão e fluidez (integração, produção, 
circulação e consumo) entre os elementos que constituem o capital na cidade. Dessa 
forma, o espaço passa a ser modificado de acordo com a lógica de reprodução das 
relações de trabalho e consumo. As relações no âmbito da (sobre)vivência passam pela 
via única da mercadoria. O espaço torna-se uma mercadoria, é consumido e tem valor.  
 O espaço mostra-se como uma categoria peculiar de mercadoria, na medida em 
que seu valor não é decorrente diretamente do trabalho realizado. O valor da terra no 
espaço urbano refere-se à sua forma de apropriação e ao seu uso. Cada uso, sob a lógica  
do capital, que perpassa o econômico - e atinge níveis políticos, culturais, sociais, 
geográficos, estéticos... - contribui para a formação de uma renda da terra, uma renda 
que é diferencial.  

 
“A renda diferencial refere-se à diferença de custos de produção entre os 
investimentos de capitais em situações diferentes, ou seja, quando a 
localização dificultada pelos acessos, principalmente ao mercado, permite 
uma circulação mais lenta do capital, tornando assim o lucro das operações 
menores. Caso inverso ocorre quando o investimento é feito em uma área 
bem situada, ou seja, havendo, pois um lucro extraordinário sobre o lucro 
médio. Este fato faz com que o aluguel em uma ou outra área seja diferente, 

                                                 
3 Henri Lefebvre. A cidade do capital. Rio de Janeiro: DP&A, 2001 
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quando parte da mais-valia apropriada, sob a forma de lucro extraordinário, 
é transferida para os proprietários sob forma de renda da terra.” 4 

 
A formação de uma renda diferencial reproduz no espaço formas que refletem a 

realidade da sociedade capitalista, da sociedade de classes. É nesse sentido que se tem a 
idéia de espaços mais valorizados e espaços menos valorizados. É assim que funciona a 
formação e a dinâmica do mercado imobiliário. A estruturação produtiva do capital 
expressa formas que produzem valor no espaço, gerando o que comumente é chamado 
de segregação sócio-espacial. Nesse sentido, favela é uma expressão da segregação 
sócio-espacial da sociedade de classes.  
 A transformação na governança urbana observada na passagem do modelo 
fordista de acumulação para a dita acumulação flexível, com o advento do paradigma 
neoliberal (desde a década de 1970), é de extrema importância para que alcancemos a 
crítica desejada nesse artigo. Na acumulação flexível o Estado passa de administrador a 
empreendedor fornecedor de bases (materiais - infra-estrutura - e não materiais – 
subsídios, concessões, arranjos políticos de parcerias público-privadas) atrativas ao 
capital para sua (re)produção no espaço. Essa lógica de atração do capital privado pelo 
público conforma uma concorrência interurbana5. É nessa lógica de concorrência entre 
cidades que o espaço urbano se torna uma mercadoria. Nesse sentido, as favelas podem 
ser colocadas, por vários fatores (sociais, econômicos, políticos ou até mesmo estéticos 
ou arquitetônicos) como um elemento contrário à formação de valor no espaço.   
 Aqui alcançamos o cerne teórico que norteará a crítica ao Vila Viva, a 
edificação da forma valor no espaço urbano e a concepção da cidade como mercadoria. 
A partir de agora será apresentado o Vila Viva a partir de dados e divulgações 
provenientes da Prefeitura de Belo Horizonte e de aparelhos da mídia. Posteriormente, 
será feita a crítica ao programa com base na realidade observada e produzida pelo Vila 
Viva no Aglomerado na Serra tendo em vista o bojo teórico da concepção da 
valorização do espaço.  
 
 
 O Vila Viva. 
 
 Tido como modelo em urbanização de favelas, o programa Vila Viva começou a 
ser discutido e elaborado no ano de 1994, durante a gestão do então prefeito de Belo 
Horizonte, Patrus Ananias. No entanto, somente no ano 2000, durante o governo de 
Fernando Pimentel, é que o programa, em forma de projetos piloto, começou a sair do 
papel. Atualmente o Vila Viva é um dos principais programas de intervenção urbana em 
andamento na capital mineira, abrangendo obras em seis vilas e aglomerados. Tais obras 
englobam modificações, melhorias e construções relacionadas à remoção de famílias 
das áreas ditas insalubres ou de risco, saneamento (fornecimento de água tratada e 
coleta de esgoto), construção de novas unidades habitacionais padronizadas, 
reestruturação das vias de circulação e do sistema viário, urbanização de becos, 
implantação de áreas de lazer, incluindo parques, praças e centros esportivos e, por fim, 
a erradicação das áreas que oferecem risco de desmoronamento/deslizamento de 
encostas e/ou risco de enchentes. 
 Sempre é ressaltado que todas as intervenções propostas pelo Vila Viva são 
precedidas de um estudo aprofundado das mais diversas relações que se dão no 
                                                 
4 Ariovaldo Umbelino Oliveira. A lógica da especulação imobiliária. In: Ruy Moreyra (org.). Geografia: 
teoria e crítica - o saber posto em questão. Petrópolis: Vozes, 1982. 
5 David Harvey. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 
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ambiente das vilas e favelas de Belo Horizonte. Além do levantamento das reais 
condições dessas áreas, a elaboração dos planos de intervenção prevê a participação 
direta das comunidades envolvidas. Esse estudo, juntamente com a consulta popular, 
compõe o Plano Global Específico (PGE) de cada vila atendida. É esse plano que irá 
diagnosticar as principais carências das áreas em enfoque e definir quais medidas são 
prioritárias no sentido de saná-las. 
 Em um contexto geral, as intervenções em andamento atingem, de acordo com 
dados da prefeitura de Belo Horizonte, cerca de cento e vinte e cinco mil habitantes de 
vilas e favelas. Tal número corresponde a 25% do total de pessoas que residem em 
áreas favelizadas. Para a realização do conjunto de obras previsto foram destinados R$ 
572,3 milhões, provenientes do governo federal através do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e por meio de financiamentos da Caixa Econômica Federal e do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES). Visando uma abordagem mais 
detalhada, seguem dados específicos de cada uma das seis vilas – sendo elas: 
Aglomerado Morro das Pedras, Conjunto Taquaril, Vila Califórnia, Vila São José, Vila 
Pedreira Prado Lopes e o Aglomerado da Serra, este sede do programa e referencial de 
experiência no espaço para a construção da crítica pretendida nesse artigo. 
 O Aglomerado Morro das Pedras localiza-se na porção Oeste da capital. 
Formado pela integração de sete vilas (São Jorge I, São Jorge II, São Jorge III, Santa 
Sofia, Antena, Leonina e Pantanal) o Morro das Pedras tem população estimada de 20 
mil moradores que, desde o início de 2008, convivem com as intervenções do Vila 
Viva. Nesse aglomerado o conjunto de investimentos é de R$ 119 milhões provenientes 
do governo federal através do PAC. Esses recursos serão gastos em obras que visam 
uma requalificação urbanística incluindo a ampliação das redes de saneamento básico 
no aglomerado, construção de novas unidades habitacionais destinadas às famílias 
removidas de suas moradias, conservação ambiental, a erradicação de áreas de risco 
geológico, além da implantação de sete parques ecológicos. O projeto para o 
Aglomerado Morro das Pedras também prevê a reestruturação do sistema de circulação 
viário da região através da construção de uma via que irá cortar o aglomerado no 
sentido leste-oeste, ligando duas grandes avenidas da região Oeste da capital. Todas as 
obras supracitadas são provenientes do Plano Global Especifico da região, concluído no 
ano de 2004 e que colocou como pontos cruciais a falta de saneamento básico, a 
escassez de postos de saúde dentro do aglomerado, a carência em relação à unidades de 
educação infantil, o problema crônico da violência e do tráfico de drogas, dentre outros. 
 Violência, pobreza e exclusão social também são pontos críticos apontados pelo 
PGE do Conjunto Taquaril, situado na porção Leste de Belo Horizonte. A região, que 
começou a ser ocupada no começo da década de 80, é hoje uma das maiores áreas 
favelizadas de BH, abrigando cerca de 30 mil moradores. Moradores esses que, além da 
precariedade encontrada no que diz respeito às condições de infra-estrutura, também 
sofrem com a alta declividade do local ocupado e a conseqüente eminência de 
deslizamentos de encostas. Para realizar as obras apontadas como prioridade pelo Plano 
Global Específico, a prefeitura de Belo Horizonte conta com R$ 91,7 milhões que serão 
investidos na construção de 566 novas unidades habitacionais, no alargamento e 
pavimentação das ruas e becos que cortam o Taquaril, na erradicação de áreas que 
oferecem risco geológico devido à alta declividade do terreno e na implantação de redes 
coletoras de esgoto e de distribuição de água tratada. Com o decorrer das obras, a 
prefeitura prevê a remoção de cerca de 1000 famílias que residem em áreas de 
preservação ambiental ou em áreas propícias a acidentes geológicos, de forma que elas 
serão reassentadas nos conjuntos habitacionais a serem construídos. 
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 Situada na porção Noroeste de Belo Horizonte, a Vila Califórnia também está 
sendo alvo das intervenções decorrentes do Vila Viva. Nessa região as obras 
começaram em março de 2007 e tem previsão de conclusão para 2009, quando 
aproximadamente 5 mil moradores terão seu ritmo de vida alterados. Para a Vila 
Califórnia estão sendo destinados R$ 23,4 milhões que irão tornar possível a restauração 
do sistema viário através do alargamento e pavimentação de ruas e becos, a canalização 
de um córrego que corta a vila (Córrego Avaí), a implantação de uma rede de 
saneamento mais ampla e eficaz, a erradicação de áreas de risco de 
desabamento/deslizamento de encostas, além da construção de centros de cultura, 
esporte e lazer. O Plano Global específico da vila foi concluído em 1999, tendo 
apontado como principais problemas as enchentes provocadas pela proximidade das 
moradias ao Córrego Avaí, o alto risco de deslizamento de encostas, a falta de 
estruturação do sistema viário, além do acúmulo de lixo e entulho ao longo do curso do 
córrego. 
 Também localizada na região Noroeste/Pampulha, a Vila São José é outra área 
favelizada que receberá as obras do Vila Viva. A remoção de 2200 famílias, a 
construção de 1408 unidades habitacionais, a implantação de novas redes de água e 
esgoto, além de várias intervenções nas vias de circulação situadas no entorno da vila, 
irão demandar R$ 115 milhões em investimentos. Esse conjunto de obras tem como 
principal objetivo sanar problemas crônicos que se manifestam na vila, tais como o 
acúmulo de lixo no córrego São José, as freqüentes inundações causadas pelo 
transbordamento do córrego e a violência advinda do tráfico de drogas. Dessa forma a 
prefeitura acredita que estará melhorando o cotidiano dos 9 mil moradores da região, 
além de trazer benefícios para a circulação viária. 

A Vila Pedreira Prado Lopes, mais antiga favela de Belo Horizonte, também 
situada na porção Noroeste da capital, surgiu no início do século XX, período em que 
BH estava sendo construída. Dessa forma, os primeiros habitantes da comunidade, 
foram operários que trabalhavam nos canteiros de obras que ergueram a cidade. Com o 
passar dos anos a vila cresceu e hoje abriga cerca de 9 mil moradores. Assim como o 
número de habitantes, os problemas e as mazelas identificadas no interior do 
aglomerado também aumentaram. De acordo com o PGE da Pedreira Prado Lopes, 
concluído em 1998, são precárias as condições das moradias e a infra-estrutura básica é 
insuficiente. Aliado a isso, a vila sofre com a violência, a pobreza e a exclusão social, 
criando um ambiente insalubre para os moradores da comunidade. Visando melhorias 
no cotidiano da população residente no local, as obras do Vila Viva terão R$ 37,4 
milhões em investimentos, que serão distribuídos em obras de saneamentos, construção 
de unidades habitacionais destinadas a abrigar as famílias removidas, ampliação e 
melhoria do sistema viário, além da erradicação de áreas de risco de desmoronamento. 
  Por fim, como referência para a crítica do espaço (re)produzido pelo Vila Viva, 
O Aglomerado da Serra, maior aglomerado de Belo Horizonte constituído por seis vilas 
(Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, 
Marçola, Santana do Cafezal e Novo São Lucas), é a área destinada a receber a maior 
quantia dos recursos obtidos, um somatório de R$ 171,2 milhões em investimentos. 
Localizado na região centro-sul da capital e com uma população estimada em 50 mil 
moradores, o aglomerado foi o primeiro a receber as intervenções do programa. O PGE 
dessa região foi desenvolvido no período de 1998 a 2000, apontando como pontos 
críticos o alto índice de violência, a precariedade dos sistemas de saúde e educação 
pública, a degradação ambiental, uma infra-estrutura básica deficiente, além da 
dificuldade encontrada pelos moradores de terem acesso à propriedade. Vale ressaltar 
que as obras nas vilas do Aglomerado da Serra foram as pioneiras do Vila Viva, de 
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forma que a primeira etapa do projeto, iniciada no final de 2005, foi concluída em abril 
de 2007. Nessa ocasião foram construídos 48 imóveis padronizados e parte da Avenida 
Cardoso, que viria a ser concluída somente em dezembro de 2008. Em dezembro de 
2007, a segunda etapa das obras nas vilas da região centro-sul foi encerrada com a 
entrega para a população de um complexo esportivo, mais 104 imóveis e a sede da 
Cooperativa das Costureiras. A previsão da prefeitura de Belo Horizonte é que no 
primeiro mês de 2009, totalizem-se 360 unidades habitacionais construídas para 
abrigarem parte das famílias removidas para que as obras do Vila Viva se 
concretizassem. 
 

Vila-Viva: Discurso-Prática-Realidade. 
 

“A favela, nunca foi reduto de marginal 
A favela, nunca foi reduto de marginal 
Ela só tem gente humilde marginalizada e 
essa verdade não sai no jornal 
A favela é, um problema social 
A favela é, um problema social 
Sim, mas eu sou favela 
Posso falar de cadeira 
Minha gente é trabalhadeira 
Nunca teve assistência social 
Ela só vive lá 
Porque para o pobre, não tem outro jeito 
Apenas só tem o direito 
A salário de fome e uma vida normal. 
A favela é, um problema social 
A favela é, um problema social”  
                                                                                              
(Bezerra da Silva canta Eu sou favela).  

 
 Vimos que pensar no processo de (re)produção do espaço coloca a questão da 
cidade e da metrópole (e em que medida cidade e metrópole se diferenciam uma da 
outra na urbanização, na expansão da cidade?). 

 como fruto de conflitos que nele se instauram e concretizam, bem como suas 
implicações, fluxos, interesses e influências. 
 A política municipal de habitação popular de vilas e favelas implantada em Belo 
Horizonte, sob gerenciamento da URBEL (Companhia Urbanizadora de Belo 
Horizonte), ilustra o conflito entre Estado e sociedade civil – no caso, as vilas do 
Programa, as quais contam com o trabalho não-remunerado de líderes comunitários que 
sofrem pressões da comunidade e, no entanto, não chegam a ter proximidade e acesso 
aos detalhes e arranjos do Plano Global Específico para sua vila, já que a burocracia dos 
órgãos do Estado – a exemplo da URBEL, diretamente envolvida na mediação da 
implementação das políticas de habitação com a população atingida – limita até mesmo 
o diálogo ou a negociação. As indenizações são diferenciadas e muitas vezes 
prejudicam o restabelecimento da vida e da moradia das pessoas, ou seja, de suas 
respectivas identidades sociais.   

É necessário refletir em que medida tais atualidades da capital mineira 
revitalizam um problema há muito existente. Os estilhaços do urbano revelam 
desigualdades múltiplas e se há dimensão de conquista no projeto de urbanização de 
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favelas urge-se indagar até que ponto essa conquista se sustenta e renova o que se 
conforma no tecido urbano. Retomenos Léfèbvre, pensador e intelectual que tão bem 
capturou a cidade e seu movimento, seu processo de urbanização, industrialização e 
conseqünte complexificação pelo aprofundamento das contradições do espaço, rupturas 
e movimento dialético ininterrupto. De outro modo, vejamos: 

 
“Estranho e admirável movimento que renova o pensamento 
dialético: a não-cidade e a anticidade vão conquistar a cidade, 
penetrá-la e fazê-la explodir, e com isso estendê-la 
desmesuradamente, levando à urbanização da sociedade, ao tecido 
urbano recobrindo as remanescências da cidade anterior à 
indústria. Se esse extraordinário movimento escapa à atenção, se 
ele foi descrito apenas fragmentariamente, é porque os ideólogos 
quiseram eliminar o pensamento dialético e a análise das 
contradições em favor do pensamento lógico, ou seja, da 
constatação das coerências e tão-somente das coerências. Nesse 
movimento, a realidade urbana, ao mesmo tempo, amplificada e 
estilhaçada, perde os traços que a época anterior lhe atribuía: 
totalidade orgânica, sentido de pertencer, imagem enaltecedora, 
espaço demarcado e dominado pelos esplendores monumentais. 
Ela se povoa com os signos do urbano na dissolução da 
urbanidade; torna-se estipulação, ordem repressiva, inscrição por 
sinais, códigos sumários de circulação (percursos) e de referência. 
Ela se lê ora como um rascunho, ora como uma mensagem 
autoritária. Ela se declara mais ou menos imperiosamente. 
Nenhum desses termos descritivos dá conta completamente  do 
processo histórico: a implosão-explosão (metáfora emprestada da 
física nuclear), ou seja, a enorme concentração (de pessoas, de 
atividades, de riquezas, de coisas e de objetos, de instrumentos, de 
meios e de pensamento) na realidade urbana, e a imensa explosão, 
a projeção de fragmentos múltiplos e disjuntos (periferias, 
subúrbios, residências secundárias, satélites etc.) 6 

 
 A favela, entendida como a não-cidade, é apropriada para construção de 
pequenos edifícios populares, para passar a integrar a cidade. Ora, o discurso a favor da 
“integração” revela-se atrelado aos encaminhamentos estético-arquitetônicos do 
urbanismo para a cidade em favor de uma futura valorização baseada na melhoria de 
infra-estrutura básica, a qual não comporta a expressão material de uma realidade 
verdadeiramente diferente nas regiões visadas pelo Programa.  

O problemático discurso de melhorias para a população pobre não é 
acompanhado de um real aumento na qualidade de vida dos moradores locais, visto que, 
apesar da entrega de residências comuns, as oportunidades de acesso e a renda familiar 
permanecem as mesmas. Quem muitas vezes se beneficiava com o não pagamento dos 
serviços de água e luz passa a pagar por eles. A reposição de gastos – o não pagamento 
de contas com taxas altíssimas era reposto com gastos fundamentais para a 
sobrevivência – se extinguirá e, provavelmente, aquela família não terá condições de 
arcar com o forte incremento nos gastos mensais que seu novo padrão de moradia exige. 
                                                 
6 LEFEBFRE, Henri. A Revolução Urbana. Belo Horizonte. Ed. UFMG, 1999. Tradução Sérgio Martins. 
Pag: 26. 
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A aparência será modificada de forma abrupta, mas e a coleta de lixo? E a contemplação 
do transporte coletivo? 

Dentro desse contexto aparece a discussão relativa ao surgimento de um 
mercado imobiliário dentro da favela, seja por meio do sistema de tributação sobre a 
propriedade ou pelo valor de troca dos apartamentos. A proximidade entre rua e casa – a 
casa é a rua, a rua é a casa – existente nas vilas e favelas, deixará de existir em sua 
totalidade. A dialética público-privado fica mais visível do que nunca. A lógica do 
capital será a nova lógica local, contemplada ainda com o discurso embutido do 
Urbanismo, para o qual nos Léfèbvre nos chama atenção devido a sua carência 
epistemológica flagrante, francamente atrelado aos interesses políticos do Estado7. O 
aumento dos custos familiares poderá, de forma significativa, obrigar inúmeras famílias 
a venderem seus imóveis e se mudarem, provavelmente para periferias longínquas, nas 
quais seus recursos sejam suficientes para aquisição de um lote ou para o pagamento de 
um aluguel. Se o morador não estiver em consentimento com a obtenção do novo 
edifício a prefeitura compra sua antiga casa, de acordo com a quantidade de cômodos 
presente nela. Não há direito de escolha. As indenizações sempre ficam aquém do valor 
real, o que não permite à família indenizada comprar uma nova moradia na região. E, 
novamente, o dinheiro dessa compra só permitirá uma realocação: as periferias distantes 
do centro. Ainda que o favelado permaneça no local é preciso ater-se ao abalo 
psicológico e à quebra de laços de sociabilidade. Os vizinhos não serão mais os mesmos 
e a forma como o processo é conduzido não leva em conta a existência de fortes abalos 
emocionais.  

As obras por si só não conseguem responder satisfatoriamente aos objetivos 
propostos pela prefeitura de integração favela-cidade, até . O âmbito da aparência 
justifica de forma mais convincente o projeto urbanístico em questão. Por que realizar 
as obras somente nas áreas nobres da cidade? E as favelas mais afastadas e em 
condições mais precárias? As orientações da escolha das vilas em que o projeto será 
inserido são a representação máxima de que o carro-chefe calca-se na valorização do 
espaço urbano de Belo Horizonte, em especial das áreas que são recortes de pobreza 
inseridos dentro das regiões mais centrais da capital. 
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Acessos a links: 
 
http://www.pbh.gov.br 
 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxon
omiaMenuPortal&app=urbel&tax=8178&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0& 
 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxon
omiaMenuPortal&app=urbel&tax=8178&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&idConteudo
=17321&chPlc=17321 
 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxon
omiaMenuPortal&app=urbel&tax=8178&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&idConteudo
=26330&chPlc=26330 
 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxon
omiaMenuPortal&app=urbel&tax=8178&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&idConteudo
=24369&chPlc=24369 
 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxon
omiaMenuPortal&app=urbel&tax=8178&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&idConteudo
=16241&chPlc=16241 
 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxon
omiaMenuPortal&app=urbel&tax=8178&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&idConteudo
=17381&chPlc=17381 
 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxon
omiaMenuPortal&app=urbel&tax=8178&lang=pt_BR&pg=5580&taxp=0&idConteudo
=24349&chPlc=24349 
 
http://books.google.com/books?hl=pt-
BR&lr=&id=Lj0u6c_19YUC&oi=fnd&pg=PA45&dq=dilemas+urbanos+anselmo+alfr
edo+l&ots=TJeeZDuoKx&sig=NAOgNXixJ8CLMAtuFITCnrM_VOU 
 
 
 
 


