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golpe militar de 1964
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A instalação do regime militar no País, em 1964, provocou uma

profunda desarticulação do associativismo urbano, mas, ao mesmo

tempo, ao implantar uma dinâmica empresarial na produção dos

serviços urbanos, contribuiu para que o movimento reivindicatório

se rearticulasse em novos moldes. Neste artigo, a autora descreve

o surgimento do movimento social urbano de Belo Horizonte,

suas características e seu desenvolvimento desde a construção

da nova Capital, sobretudo no que diz respeito à luta pela moradia,

e analisa as transformações ocorridas no período da ditadura.

Mercês Somarriba
Professora titular (aposentada) da Fafich/UFMG e professora visitante da Escola
de Governo da Fundação João Pinheiro
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1
Embora seja sempre complicado estabelecer relações de causalidade en-

tre os fenômenos sociais, parece inegável que a instalação do regime mili-
tar, em 1964, tenha desencadeado uma série de conseqüências para o

movimento social urbano que se desenvolvia então em Minas Gerais,
notadamente em Belo Horizonte.

Este ensaio discutirá tais conseqüências. Para isso, será feito um breve
apanhado sobre as origens dos movimentos reivindicativos de melhorias ur-

banas na cidade recém-construída para ser a Capital do Estado. Em seguida,
uma caracterização do associativismo urbano do período pré-64, levando em

conta os principais problemas enfrentados pela população em seus locais de
moradia, a natureza das intervenções urbanas realizadas pelo poder público,

o tipo de relação dominante entre os detentores do poder e os setores popu-
lares, bem como os apoios que estes obtiveram de outros segmentos sociais

envolvidos nas mobilizações pelas chamadas reformas de base, das quais
fazia parte a reforma urbana. Por último, serão analisadas a desmobilização

imediata das lutas urbanas, resultante da repressão desencadeada pelo regi-
me militar, e as conseqüências que as novas formas de provisão de serviços

urbanos e de relacionamento do poder público com os usuários desses servi-
ços acarretaram para a rearticulação dos movimentos reivindicativos, tão

logo iniciado o processo de distensão política no final da década de 19701 .

Cidade planejada, Belo Horizonte teve sua planta estruturada em três

setores: a área urbana ou central, de padrões urbanísticos elevados, separa-
va-se da área suburbana e da área rural do município pela Avenida do Contor-

no. O processo de ocupação do solo se daria, supostamente, do centro para
a periferia.

Entretanto, a liberalidade adotada na doação e venda facilitada de lotes
urbanos aos antigos proprietários de imóveis em Ouro Preto, assim como

aos funcionários transferidos à nova Capital inaugurada em 1897, propiciou
a concentração de terrenos nas mãos de comerciantes, que os adquiriam a

preços baixíssimos e os vendiam posteriormente por preços elevados àque-
les que podiam acorrer à zona urbana.

No plano original, não foram previstos espaços para a moradia dos ope-
rários que construíram a cidade. Nos relatórios dos primeiros prefeitos, há

várias referências à necessidade de se destinarem áreas especiais, distan-
tes do centro urbano, à população operária. Só em 1902 foi promulgado

decreto prevendo a construção da primeira vila operária da Capital, na 8ª
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seção urbana, em local denominado Barro Preto. Mas, além das elevadas

exigências urbanísticas a serem cumpridas pelos moradores, havia critérios
rigorosos relativos a integração social e padrões de comportamento a se-

rem atendidos pelos candidatos à aquisição de uma moradia operária. Tais
exigências, aliadas à elevação do preço dos terrenos urbanos desencadeada

pela especulação imobiliária, conduziram à ocupação �precoce� das áreas
suburbanas, quase inteiramente desprovidas de serviços urbanos de consu-

mo coletivo, como energia elétrica, abastecimento de água, transporte. Ne-
las se dispersaram núcleos de população, tornando extremamente onerosa

qualquer iniciativa de provisão de serviços públicos, que deveriam atravessar
áreas de ocupação rarefeita e de escasso rendimento fiscal. Além disso, a

própria zona urbana apresentava, desde os primeiros anos, deficiências gra-
ves na provisão desses serviços.

Em 1912, 68% das moradias da Capital se localizavam fora do períme-
tro urbano, onde surgiam aglomerados de moradias populares quase inteira-

mente destituídos de serviços públicos. Inverteu-se, assim, a direção previs-
ta para a ocupação da cidade, que se deu, na prática, da periferia para o

centro.
Mas as altas exigências urbanísticas da região central, o alto preço dos

terrenos e a maior precariedade da infra-estrutura urbana nas zonas subur-
bana e rural fizeram com que parte dos setores sociais mais carentes, geral-

mente ligados a atividades de construção da cidade, procurasse resolver seu
problema habitacional pela ocupação irregular de espaços da área central,

próximos a seus locais de trabalho. Há registros de núcleos de cabanas
miseráveis construídas nos bairros de Santa Tereza, Lagoinha e Barroca,

nos primeiros anos da cidade. E datam já de 1902 as primeiras referências
à remoção de moradias irregulares pelo poder público, iniciativa política que

pautou, por longo período, a atuação estatal perante os moradores dessas
áreas na cidade.

As primeiras reivindicações de melhorias urbanas em Belo Horizonte
são também da primeira década do século XX, quando moradores dos bair-

ros de Santa Efigênia, Floresta, Lagoinha e Calafate reivindicaram melhorias
no abastecimento de água, na expansão da rede elétrica, nas linhas de bon-

de. Outras manifestações foram registradas na década de 1930, quando as
tentativas de organização das bases populares da Aliança Libertadora Nacio-

nal contribuíram para mobilizar moradores de bairros, vilas e favelas em
torno de suas carências urbanas. Ao mesmo tempo, a criação da Câmara

Municipal, em 1936, ao estabelecer finalmente o direito de escolha pela
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população de seus representantes no Legislativo e no Executivo municipais,

conduziu a intensa movimentação política dos moradores em seus locais de
residência, quando temas estritamente eleitorais, como a questão do alista-

mento de eleitores, eram discutidos juntamente com reivindicações de
melhorias urbanas. Com a implantação do Estado Novo, em 1937, deu-se a

desmobilização de todas essas iniciativas. Por causa da repressão
desencadeada, que incluiu censura à imprensa, não se tem notícias, no pe-

ríodo ditatorial, de iniciativas de reivindicação de melhorias urbanas por or-
ganizações de base local na cidade.

Restabelecido o jogo democrático após o fim do Estado Novo, começa-
ram a surgir, a partir de 1948, as primeiras associações legalmente

registradas voltadas para reivindicações de serviços urbanos. Mas os jor-
nais da época noticiaram também numerosas iniciativas de criação de Comi-

tês Pró-Melhoramento na cidade desde 1946. A origem desses comitês
estava, provavelmente, nos comitês eleitorais e/ou diretórios de partidos

políticos criados nos anos 1930.
Durante o governo Getúlio Vargas, Minas Gerais participou, embora em

posição bem desvantajosa, do esforço de industrialização então realizado no
País. Optou-se, àquela época, por fortalecer Belo Horizonte e seu entorno

imediato como centro industrial do Estado. A criação da Cidade Industrial em
1941 e das Centrais Elétricas de Minas Gerais em 1951 foram duas impor-

tantes iniciativas nessa direção, com resultados muito positivos. Segundo
Diniz (1981: 91), �... ao findar os anos 1950, aquela Cidade Industrial havia

se transformado no maior núcleo industrial de Minas Gerais�. De apenas mil
empregados em dez indústrias em 1947, passou-se a cerca de 15 mil ope-

rários e 82 indústrias em 1960 (Diniz, 1981).
Embora acanhado, comparativamente ao que ocorreu no eixo Rio � São

Paulo, o desenvolvimento industrial significou também crescimento urbano,
notadamente via migrações: entre 1940 e 1960, a população de Belo Hori-

zonte cresceu à taxa de 6,21% a.a., passando de 207.936 a 693.328
habitantes. Dedicado ao esforço de criar condições favoráveis à industriali-

zação, o poder público assumiu a posição de total laissez-faire no que diz
respeito à política urbana. Nesse período, a especulação imobiliária intensifi-

cou-se, o número de loteamentos clandestinos nas áreas periféricas se
multiplicou e as carências de serviços urbanos básicos, como água e esgoto,

tornaram-se brutais, afetando a maioria dos moradores da cidade.

3Intermerdiação da

política
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Sabe-se que Minas Gerais não experimentou manifestações populistas

do tipo �ademarismo� e �janismo� como São Paulo. No Estado, a força das
elites oligárquicas pesou muito e se fez notar, tanto na escassa experiência

eleitoral de âmbito local da população de Belo Horizonte � até 1936 a cidade
era administrada por prefeitos nomeados e um conselho técnico consultivo

encarregado de assessorar o Executivo � quanto na participação ativa das
elites mineiras no golpe militar em 1964.

De qualquer forma, durante a chamada democracia populista, houve
sem dúvida maior espaço para as reivindicações de melhorias urbanas na

cidade. Dois tipos de canais foram os principais portadores de tais reivindi-
cações: os Comitês Pró-Melhoramento, constituídos nos bairros periféri-

cos, e as Uniões de Defesa Coletiva (UDC), que reuniam moradores de
vilas e favelas.

Os Comitês Pró-Melhoramento, embora se apresentassem como organi-
zações autônomas com relação a partidos e líderes políticos, quase sempre se

definiam por candidatos a cargos eletivos e participavam intensamente dos
embates eleitorais. E sempre buscavam o atendimento das carências de ser-

viços e equipamentos urbanos pela intermediação dos profissionais da políti-
ca. Mesmo assim, o movimento de bairros foi, inegavelmente, importante

canal de expressão popular na Belo Horizonte nas décadas de 1950 e 1960.
Por sua vez, as Uniões de Defesa Coletiva constituíram-se principalmen-

te para reivindicar a construção de moradias populares e para resistir às
ações de desfavelamento, freqüentemente desencadeadas pelo poder públi-

co municipal. Essas ações, no entanto, continuaram a ocorrer mesmo du-
rante o período populista, quando a maior liberdade de organização existente

no País não trouxe mudanças significativas para as associações de morado-
res de favelas, que continuaram a ser reprimidas no pós-45.

Mas, entre 1947 e 1959, houve por parte do Executivo municipal algu-
mas iniciativas significativas, embora limitadas em escopo, de enfrentamento

do problema de moradia da população favelada. Na gestão de Octacílio Negrão
de Lima (1947/1951), foram construídas moradias populares em áreas

periféricas para a transferência de moradores retirados de favelas localiza-
das nas áreas centrais. Tal iniciativa contou com o financiamento da Funda-

ção da Casa Popular � organismo federal criado em 1946 com o objetivo de
prover moradias a baixo custo para os setores populares �, que atuou em

várias partes do País até o final do período populista. A gestão seguinte (1951/
1955), de Américo René Gianetti, pautou-se também pela preocupação com

medidas voltadas para o atendimento às necessidades dos moradores das
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áreas mais pobres da cidade: foi proposta a criação de centros sociais desti-

nados a assistir, com a ajuda da Igreja Católica, os habitantes de bairros e
vilas periféricas. Mas foi no governo Celso Mello Azevedo (1955/1959) que

ocorreu uma atuação mais sistemática do poder municipal no enfrentamento
do problema da moradia popular: criou-se a Comissão de Desfavelamento,

que encarregou o IBGE de realizar um cadastramento das favelas da cidade
e, com base nos resultados (identificação de 70 mil moradores de favelas),

sugeriu a criação do Departamento Municipal de Bairros e Habitações Popu-
lares (DBP), instituído em novembro de 1955 como congênere municipal da

Fundação da Casa Popular.
A maior permeabilidade do poder público municipal às demandas populares

no período mencionado favoreceu a mobilização e organização dos moradores
mais carentes, que contavam com a força de seu voto e a simpatia crescente

de setores sociais médios, como foi o caso das organizações estudantis e de
segmentos ligados à Igreja Católica. Houve grande crescimento do número de

Uniões de Defesa Coletiva a partir de 1955, e elas se aglutinaram na Federa-
ção de Trabalhadores Favelados de Belo Horizonte, que contaria em 1964

com 55 associações filiadas. Foi assim que, na gestão de Amintas de Barros
(1959/1963), caracterizada pela intensificação das ações de desfavelamento,

houve intenso movimento de resistência dos moradores de favelas, que busca-
vam obter, além de melhorias urbanas, a desapropriação de terrenos particu-

lares recém-ocupados, a venda de terrenos da administração municipal pela
prefeitura e a legalização da posse de terrenos ocupados há mais tempo.

Mas a ação dos setores populares que mais diretamente contestou o
status quo foi a ocupação de terrenos de um conhecido especulador imobi-

liário da cidade. Essas áreas eram utilizadas para o cultivo de plantações de
eucaliptos, e a ocupação contou com o apoio de militantes políticos de estra-

tos sociais médios e lideranças religiosas. Por esse processo surgiram, da
noite para o dia, núcleos habitacionais que se denominaram Frei Josafá,

Padre Alípio e Padre Lage, por referência a padres católicos envolvidos com
as lutas da população de favelas; Operário Estudantil, devido ao apoio de ou-

tros segmentos sociais mais mobilizados; e João XXIII, em reconhecimento
ao compromisso social do então sumo pontífice.

Nessa conjuntura dos anos finais do período populista, as reivindicações
dos habitantes de favelas, conduzidos pelas UDC, tenderam a se articular

mais estreitamente à proposta da chamada reforma urbana, que, por ser
parte das reformas de base então propugnadas pelos setores de esquerda,

sofreu intensos esvaziamento e repressão a partir de 1964.
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As conseqüências desmobilizadoras do novo modelo de dominação im-

plantado a partir de 1964 iriam marcar profundamente o movimento
reivindicativo de base local de Belo Horizonte, particularmente o dos mora-

dores de favelas. Tal fato foi claramente perceptível nos meses imediata-
mente posteriores à mudança de regime e constituiu a marca de toda a

década seguinte, durante a qual ocorreu um arrefecimento quase completo
das lutas por moradias e melhorias urbanas.

Já nos primeiros meses após o golpe militar, a Federação de Trabalhado-
res Favelados de Belo Horizonte sofreu intervenção federal. Em agosto de

1964, decretou-se sua extinção por ter sido considerada subversiva, nos
termos do inquérito policial-militar a que foi submetida. Durante os meses de

intervenção, as sedes das UDC sofreram numerosas �batidas� e vários líde-
res foram intimados a depor no Departamento de Vigilância Social (DVS),

sendo que alguns deles sofreram processos criminais e cumpriram pena de
reclusão.

Nos anos seguintes, as raras manifestações de associativismo urbano
dos habitantes de vilas e favelas deram-se em torno de atividades

assistenciais desenvolvidas pelo Serviço Voluntário de Assistência Social
(Servas). Da parte do governo municipal, criou-se a Superintendência de

Terras Urbanas do Município de Belo Horizonte (Sutur), pela Lei 1.072, de
18/9/1964, com o objetivo de propor medidas para a implementação da

tão propalada reforma urbana, entre elas o lançamento no mercado de
lotes a preços acessíveis aos mais pobres. Essa lei nunca chegou a ser

aplicada, tornando-se letra morta. E nem poderia ser diferente, dada a to-
tal incompatibilidade entre seu conteúdo pretensamente redistributivo e a

natureza do novo modelo político-econômico, marcadamente excludente,
implantado no País.

A partir de 1965, a questão das favelas da cidade passou a ser enca-
rada muito mais como um problema policial. Em dezembro daquele ano,

criou-se, como órgão de assessoria do Departamento Municipal de Bair-
ros e Habitações Populares (DBP), a Coordenação de Desfavelamento

das Áreas Urbanas e Suburbanas, com o objetivo, claramente manifesto
por seu primeiro coordenador, de adotar firmeza e rigor na remoção de

moradias de favelas e na prevenção de novas ocupações. Até fevereiro de
1966, em três meses portanto, a coordenação removeu muito mais

moradias do que o DBP em toda sua existência anterior. Na imprensa do
período, eram freqüentes as queixas sobre a violência da polícia e de fis-

cais da prefeitura na remoção de habitações de favelas; no Fórum Lafayete,

4O movimento dos moradores

de favelas



REVISTA DOLEGISLATIVO52

deram entrada numerosas ações contra a prefeitura, por motivo da atua-

ção de seus fiscais.
Em 1971, o DBP, cuja atuação vinha modificando-se desde 1965, foi

definitivamente substituído pela Coordenação de Habitação de Interesse So-
cial de Belo Horizonte (Chisbel). Enquanto a atuação do DBP, até 1964, fora

marcada pela pequena ênfase na remoção de favelas e pela busca, embora
incipiente, de alternativas de moradia de caráter definitivo (construção do

Conjunto Santa Maria, por exemplo), a atuação da Chisbel caracterizou-se,
ao contrário, pela remoção pura e simples de moradias. A brutalidade das

ações de desfavelamento gerou revolta naqueles diretamente atingidos, que,
de forma pouco organizada, promoveram manifestações e conseguiram dar

alguma visibilidade a seu sofrimento e a sua indignação na imprensa do pe-
ríodo. Os proprietários dos barracos destruídos passaram, então, a receber

da prefeitura uma indenização, geralmente insuficiente para a solução de
seu problema habitacional. Tendiam, dessa forma, a se transferir para outra

área da favela.
Desde 1968, algumas lideranças do movimento de favelas haviam

iniciado uma rearticulação com vistas a reorganizar seu órgão de repre-
sentação de interesses. Esse órgão ressurgiu com denominações varia-

das e atuou na clandestinidade com o objetivo de organizar a resistência
contra as ações de remoção de barracos. Em 1970, a entidade conse-

guiu organizar uma concentração de moradores de favelas defronte ao
Departamento de Assistência Judiciária (DAJ), da Faculdade de Direito

da UFMG, na tentativa de impedir a desapropriação das favelas Alecrim,
Andradas e Abadia. Diante da ênfase exclusiva da Chisbel na remoção

das moradias de favelas, a reivindicação de uma �indenização justa�, nos
casos em que a remoção ocorresse, foi incorporada às antigas lutas pela

posse dos terrenos, permanência nas moradias e urbanização das áreas
ocupadas por favelas.

A partir de 1974, por iniciativa de um padre e de leigos católicos que
atuavam em áreas periféricas, foi criada a Pastoral de Favelas, que consti-

tuiu valioso apoio às ações reivindicativas da população de favelas. Foi no
espaço mais seguro, propiciado pela Cúria Metropolitana, que passaram a

ser realizadas, com maior liberdade, reuniões das lideranças da antiga Fede-
ração dos Trabalhadores Favelados. A elas se juntaram militantes políticos

de matizes variados, inclusive pessoas vinculadas a grupos clandestinos de
esquerda, que buscavam oportunidades de atuação política mais orgânica

nos setores carentes da sociedade. Nesse ambiente mais favorável, a fede-
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ração se transformou na atual União de Trabalhadores da Periferia (UTP)

e passou a atuar em estreita simbiose com a Pastoral de Favelas (Afonso
e Azevedo, 1987).

O ano de 1974 marcou também o início das mudanças no compor-
tamento político das elites do País. A crise econômica que se seguiu

ao esgotamento do chamado milagre econômico contribuiu para a der-
rota do partido oficial nas eleições parlamentares daquele ano, numa

clara demonstração da progressiva perda de legitimidade do governo
militar. Diante das manifestações crescentes de descontentamento

das camadas populares, em especial nas grandes cidades, com os
enormes déficits de equipamentos e serviços urbanos acumulados prin-

cipalmente na década anterior, setores do governo começaram a se
abrir para a chamada questão urbana, passando a permitir a discus-

são e o encaminhamento de reivindicações referentes a bens de con-
sumo coletivo.

É importante lembrar que o regime militar apresentou, ao lado de seu
autoritarismo, uma face empreendedora e modernizadora. Isso estava cla-

ro no caso da provisão de serviços urbanos. A lógica de atuação das agên-
cias provedoras foi inteiramente redefinida: elas se organizaram em mol-

des empresariais, o que garantiu, por um lado, a ampliação de sua oferta de
serviços, mas acarretou, por outro, a exclusão de grandes parcelas da

população que não podiam pagar por esses serviços. Em um ambiente polí-
tico mais arejado, as novas empresas públicas tornaram-se mais expostas

às pressões populares pela ampliação da cobertura de seus serviços. É
que, ao se constituirem provedoras eficientes de bens de consumo coletivo

e, ao mesmo tempo, excluirem do acesso a estes os estratos mais pobres,
as modernas empresas públicas expuseram mais nitidamente o caráter

excludente do Estado.
Num contexto de dificuldades econômicas e de crise de legitimidade,

inaugurou-se um discurso favorável à realização de pequenas ações (as
caras obras de impacto, nos moldes da Transamazônica, passaram a

ser coisas do passado) que fossem capazes de enfrentar os problemas
locais e que envolvessem a participação popular. Teve início, então, um

período profícuo do ponto de vista do associativismo urbano: das 262
associações de moradores existentes na Região Metropolitana de Belo

Horizonte em 1980, incluindo as de vilas e favelas, 181 (69%) haviam
surgido a partir de 1974. Em 1976, militantes de esquerda de estratos

médios criaram, na Capital, o Jornal dos Bairros, com o objetivo explíci-
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to de servir de veículo de comunicação para as organizações de base local.

Circulando principalmente na Região Industrial, o jornal continha seções
dedicadas a noticiar a formação de associações de moradores, as deman-

das dessas organizações e as respostas do poder público. A Pastoral de
Favelas concentrou sua atuação na luta pela posse da terra, considerada

por ela de cunho estrutural e de importância fundamental. Esse constituiu
o tema central dos três concorridos congressos organizados pela institui-

ção em 1979, 1980 e 1981, envolvendo os moradores de favelas (Afonso
e Azevedo, 1987). Em 1983, foi criada a Federação de Associações de

Moradores de Bairros, Vilas e Favelas de Belo Horizonte (Famobh), com o
objetivo de congregar o crescente número de associações de moradores,

unificando suas lutas e reivindicações.
Na esfera governamental, coexistiram, na segunda metade da década

de 1970, duas formas de tratamento do problema de moradia da popula-
ção de favelas. Por um lado, manteve-se a Chisbel, executando atividades

de remoção de favelas nos moldes anteriores, ainda que de maneira me-
nos truculenta. Por outro, foi criado, no âmbito da Secretaria de Estado de

Planejamento e Coordenação Geral (Seplan/MG), o Programa de Desen-
volvimento de Comunidades (Prodecom), com o objetivo de apoiar, propi-

ciando recursos financeiros e técnicos, intervenções urbanas nas vilas e
favelas, com a participação ativa das associações comunitárias na defini-

ção de obras prioritárias. O Prodecom, ao restringir seus contatos e inicia-
tivas a favelas e bairros periféricos que contassem com associações de

moradores legalmente constituídas, incentivou grandemente o
associativismo local no período considerado. Mas, refletindo as ambigüida-

des políticas do processo de abertura �lenta, gradual e segura�, o Prodecom
não atuou na legalização da posse de terrenos. O marco legal para o

enfrentamento dessa questão passou a existir com a criação do Profavela,
em janeiro de 1984, e começou a surtir efeitos práticos alguns anos mais

tarde, com o avanço do processo de democratização.

Concluindo, observa-se que a implantação do regime militar acarretou,

num primeiro momento, profunda desarticulação do associativismo urba-
no num período de grande ampliação dos déficits de serviços urbanos. Ao

radicalizar o caráter excludente do processo de desenvolvimento econômi-
co do País, contribuiu para intensificar a chamada espoliação urbana, à

qual os setores populares pouco podiam se opor no ambiente politicamente
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rarefeito de então. Mas, ao implantar, desde o início, uma dinâmica empre-

sarial na produção dos serviços urbanos e, mais tarde, tornar os aparelhos
estatais mais permeáveis às demandas populares, uma vez configurada

sua crise de legitimidade, o regime acabou contribuindo para que o movi-
mento reivindicatório urbano se reconstituísse em novos moldes. De fato,

experiências como o Profavela e o Prodecom comportaram elementos que
seriam ampliados e aprofundados no novo modelo de relação entre o poder

público e as organizações reivindicativas de melhorias urbanas implantado
no período democrático mais recente: aceitação da legitimidade da posse

de lotes urbanos por seus moradores, do que resultou a regularização
fundiária das favelas existentes, num reconhecimento inicial do direito à

moradia contemplado na Constituição de 1988; e incorporação dos seto-
res populares na definição de políticas públicas a eles destinadas, inaugu-

rando o chamado planejamento participativo, a partir do qual se desenvol-
veram experiências inovadoras como a do Orçamento Participativo, prati-

cado em Belo Horizonte desde 1993.
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seguintes: Somarriba, M. M. G. , Valadares, M. G. e Afonso, M. R. (1984); Somarriba,

M. M. G. e Afonso, M. R. (1987); Somarriba, M. (1996). Outras fontes utilizadas
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