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-Fundada em 1897	para	se	tornar
a	nova	capital	de	Minas	Gerais.

-Atualmente a	terceira maior
área urbana do	país.

-Primeira cidade planejada
segundo um	plano modernista.

-Região metropolitana:	
6	milhões de	habitantes (IBGE/2020).
14	979,1	km2



Problemáticas iniciais da	pesquisa:

-Quais antecedentes históricos das	práticas de	co-produção urbana nas periferias de	BH?

A	pesquisa histórica sobre o	tema foi desenvolvida no	âmbito de	um	doutorado realizado no	
Programa de	Pós Graduação em História da	UFMG,	entre	2015	e	2020,	intitulado:	”Cidade em
disputa:	lutas de	moradores e	urbanismo autoritário em Belo	Horizonte	(Brasil)	e	Porto	
(Portugal)	– 1960-1980”.

-Como	as	experiências de	auto-construção evoluíram desde a	fundação da	cidade?	Através de	
quais saberes e	quais agentes?

Principais fontes utilizadas: documentação municipal (Arquivos municipais e relatórios de
prefeitos); Documentação Estadual (Acervo Plambel); Inquéritos policiais (Acervo DOPS –
APM); Impressa de grande circulação e comunitária (Hemeroteca pública de MG); Fonte oral
(entrevistas com moradores e militantes)

-Quais efeitos de	tais práticas de	auto-construção e	co-produção urbana sobre a	formação
da	cidade?	
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BELO	HORIZONTE
Planta	original	criada pelo engenheiro Aarão Reis	(Acervo CCNC	- APM).



Morro	do	Papagaio (região centro-sul).	
Década de	1920.
(ASCOM	- APM)

Cafua ao pé da	Serra	do	Curral.
Década de	1920.
(Acervo José	Góes - APCBH)	
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Maio de	1962	– I	congresso dos	trabalhadores favelados de	Belo	Horizonte.
Auditório da	Secretaria de	saúde de	Minas	Gerais (Minascentro)
(Fundo	DOPS	/	APM	– OLIVEIRA,	2010)

PARTE	I	– DÉCADA	DE	1960	:	PRIMEIRAS	EXPERIÊNCIAS	DE	CO-
PRODUÇÃO	URBANA	EM	BELO	HORIZONTE



Ocupações de	terras	em Belo	Horizonte
Agosto 1963	(DIÁRIO	DE	MINAS,	22/08/1963)

Agosto de 1963 – Início de uma série de
ocupações de terras urbanas em Belo
Horizonte, nos bairros Dom Bosco e Cabana
do Pai Tomás.

Primeiras experiências de co-produção
urbana na cidade, com envolvimento do
movimento estudantil.

Maio de	1962 – I	Congresso dos	Trabalhadores
Favelados em Belo	Horizonte.

Julho de	1963 – Seminário de	Habitação e
Reforma Urbana,	organizado pelo IAB	em
Rio	de	Janeiro,	Petrópolis e	São	Paulo.	



Primeira fase de	construção nas ocupações
Vila	Frei	Josafá e	Operário-Estudantil
Agosto – Setembro 1963
(DIÁRIO	DE	MINAS,	25/08/1963	– 11/09/1963		)
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Vila	31	de	Março (Frei	Josafá)
Bairro Dom	Bosco
2020	(Fonte:	Google	Maps)



1983 – Criação da	Lei	PROFAVELA	em BH	a	partir da	mobilização dos	movimentos
sociais urbanos,	para	regularização fundiária de	favelas.			

2001 – Criação da	Lei	n.10.257 conhecida como Estatuto da	Cidade.

1985 – Fundação do	Movimento Nacional	pela	Reforma Urbana	(MNRU).

PARTE	II	– A	PARTIR	DA	DÉCADA	DE	2000:	UMA	NOVA	FASE
DE	CO-PRODUÇÃO	DE	BAIRROS	POPULARES	

2003 – Criação do	Ministério das	cidades a	partir da	Medida Provisória nº	103/2003.

Abril	de	2009 – A	ocupação Dandara,	na zona	norte de	BH,	marca o	início de	uma nova	fase
de	ocupações urbanas organizadas e	co-produção de	bairros populares.

2009 – Lançamento do	programa habitacional Minha Casa	Minha Vida	pelo governo do	PT.



2009 – Lançamento do	programa Minha Casa	Minha Vida	pelo governo do	PT.

MCMV	/	Juazeiro.

MCMV	/	Parana.
MCMV	/	Osasco.

O programa MCMV se apresenta como solução
única e pouco integrada aos desafios das
cidades brasileiras (...), baseado numa
produção padronizada e em larga escala,
desarticulada das realidades locais, mal
inserida e isolada da cidade, a partir de um
modelo de propriedade privada condominial.

(REDE CIDADE E MORADIA, 2014)



A	ocupação Dandara - 2009	
Bairro Céu Azul	(Zona	norte de	Belo	Horizonte)

Organização:	Brigadas Populares,	MST.
Principais apoios:		Associação dos	Geógrafos Brasileiros (AGB)
Comissão Pastoral	da	Terra	- MG
Morar de	Outras	Maneiras (MOM-UFMG)
Serviço de	Assistência Jurídica (PUC-Minas)



2013
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Estaqueamento para	demarcação das ruas	e	lotes.
Ocupação Dandara - 2009	

Centro	comunitário Prof.	Fábio Alves
Dandara - 2009	

(Fotografias :	Thiago Lourenço	Castelo	Branco)



Ocupação Eliana Silva
Barreiro	(Belo	Horizonte)
2013	

Ocupação Guarani-Kaiowá
Bairro Ressaca (Contagem - RMBH)
2013	
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Mutirão para	construção de	infraestrutura de	saneamento
Ocupação Eliana Silva,	2014



Mutirão para	criação de	um TEVAP
(Tanque de	Evapotranspiração)
Ocupação Vitória,	2018

Encontro	de	agro-ecologia
Ocupação Vitória,	2015



Uma	co-produção que	opera	em diferentes níveis:

-Ao nível local,	em relação à urbanização do	bairro e	aos ambientes construídos.	

-Para	além da	moradia:	construção de	infraestruturas,	saneamento; equipamentos sociais,	
culturais e	educativos;	experimentação de	novas tecnologias aplicadas ao espaço urbano.	

Pensar a	continuidade entre	as	experiências de	co-produção urbana
nas duas épocas:	da	década de	1960	até os dias de	hoje.	

-Uma	articulação entre	saberes populares e	informais que	se	transmitem ”através das	práticas
sociais”,	”saberes auto-construídos”	(MORADO,	2015)	pelos quais o	”habitar produz o	espaço
habitado”	(ZIBECHI,	2015),	e	saberes universitários ligados a	diferentes campos (arquitetura,	
direito,	biologia,	agronomia,	geografia…).	Resulta uma co-produção de	saberes que	
transformam os agentes envolvidos,		a	cidade assim como a	universidade.	

-Uma	produção	de	concepções	que	são	reformuladas	ao	nível	institucional	e	legal	(novas	leis,	
normas	ou	jurisprudências).	



/

Dificuldades e	limites da	co-produção nas ocupações urbanas:

-A	vulnerabilidade sócio-política:	a	repressão estatal e	a	ameaça permanente de	remoção
como desafio para	a	durabilidade do	projeto urbano co-idealizado.

-As	disparidades entre	os diferentes regimes	de	saber-poder envolvidos como obstáculo à
horizontalidade das	relações na co-produção urbana:	como desconstruir a	posição socialmente
hegemônica daquele que	projeta (arquiteto)	em relação a	quem constroi (pedreiro-habitante)?
(LOURENÇO,	2014)

-A	vulnerabilidade sócio-econômica:	a	hegemonia local	de	alguns grupos ligados à economica
informal	ou ao trafico que	impõem suas próprias dinâmicas de	especulação fundiária local.	
Efeitos de	um	”capitalismo da	margem”	que	reflete localmente ”a	economia lícita e	
mundializada”	(HERRARA-VEGA,	2006)



ph.urvoy@gmail.com
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