
Programa Vila Viva: como o planejado chega ao lugar?
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Introdução 

 

A década de 1990 representa um marco na forma de intervir em vilas e favelas em Belo 

Horizonte, que, apesar de ter sido planejada para ser modelo de limpeza e símbolo de 

modernidade e progresso (devido à lógica excludente de seu projeto), teve de se haver com as 

questões das favelas desde antes de sua inauguração até os dias atuais (COSTA, 2004; LE 

VEN, 1977). A partir de 1993, começa a se consolidar em Belo Horizonte um modelo de 

planejamento urbano que prevê intervenções de tipo estrutural, com a pretensão de superar a 

fase de intervenções isoladas e pontuais em vilas e favelas
2
. Nessa perspectiva, a Prefeitura 

criou, no fim da década de 1990, o PGE (Plano Global Específico), uma espécie de Plano 

Diretor de cada favela, com dados e propostas relativas aos aspectos jurídico-legal, sócio-

organizativo e físico-ambiental, para possibilitar a criação de “uma base de informações e de 

referência [...], [para] consolidação dos assentamentos e a superação das fases de intervenção 

pontuais e desarticuladas” (PEREIRA et al, s.d, p. 3).  

 

É nessa lógica que, no ano 2005, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte faz suas primeiras 

intervenções estruturais no Aglomerado da Serra, apresentando o Programa Vila Viva, 

Intervenção Estrutural em Assentamentos Precários como uma solução inovadora e moderna 

para os problemas das vilas e favelas da cidade. Financiado pelo BID, pelo BNDES, pela 

Caixa Econômica Federal, pelo Governo Federal, pela Prefeitura de Belo Horizonte e, 

recentemente, por verbas do PAC (PEREIRA et al, s.d), o Programa Vila Viva consiste em 

um conjunto de ações integradas, direcionadas à urbanização, desenvolvimento social e 

regularização fundiária de vilas e favelas de Belo Horizonte, visando a promoção de 

profundas transformações dos núcleos habitacionais onde é implementado 

(BRANDENBERGER, 2002). 

  

As intervenções guiadas por essa concepção de cidade são, muitas vezes, distintas das formas 

de vida dos moradores das favelas, que são transformadas de acordo com os objetivos do 

Programa. Portanto, neste trabalho, procurarei refletir como as concepções que norteiam o 

Vila Viva estão relacionadas com a forma de implementação dessa política pública e, 

consequentemente, com as consequências na vida das pessoas do lugar. 
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 Este artigo baseia-se na pesquisa empírica e nas reflexões desenvolvidas no âmbito do trabalho de elaboração 
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 Esse modelo de intervenções estruturais não é exclusivo de Belo Horizonte, ao contrário, está inserido em um 

contexto nacional de modificação da abordagem das questões de planejamento, especialmente nas favelas. No 

Rio de Janeiro, por exemplo, começa a se delinear, no final da década de 1980, uma política de intervenções em 

favelas que culminaria, em 1993, no Programa Favela bairro, que consistia na “realização de obras de 

urbanização e na prestação de serviços sociais, assim como de iniciativas preliminares de regularização 

urbanística e fundiária” (BURGOS, 1998, p.51) 



 

O Programa Vila Viva como a consolidação do modelo de intervenções estruturais  

 

A partir de 1993, a Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou uma maneira de intervir nas vilas 

e favelas de Belo Horizonte que vigora até hoje. A ideia e a crença em um planejamento 

articulado e global (MARICATO, 1997) nortearão as ações do executivo municipal durante 

toda a década de 1990 - sobretudo por intermédio da URBEL. Uma das principais 

características do planejamento inaugurado (utilizado e aprimorado até os dias de hoje) é o 

seu enfoque holístico, a confiança depositada na técnica e a centralidade da figura do Estado 

no planejamento, por meio de seus próprios técnicos e consultores terceirizados. A esse 

planejamento, que é uma herança do positivismo, Maricato (2000) chamou de modernista.  

 

Foi preciso uma década (1990) para que se consolidasse, em Belo Horizonte, essa lógica das 

políticas voltadas para vilas e favelas que condiciona as intervenções e reivindicações dos 

locais a um estudo técnico, holístico e que pretende dar conta de todas as necessidades de um 

determinado local, além de garantir que em todas elas sejam seguidos os mesmos critérios 

para levantamento de dados e proposição de intervenções. A partir de 1997, a Prefeitura de 

Belo Horizonte institui o PGE como instrumento de política pública para as ZEISs, tornando-

o uma exigência “para aprovação de intervenções financiadas com recursos do OP” 

(PEREIRA et al, s.d, p.3). O Plano Global Específico - PGE – é uma espécie de Plano Diretor 

de cada vila ou favela, que aborda os aspectos jurídico-legal, sócio-organizativo e físico-

ambiental, procurando realizar um diagnóstico integrado, bem como construir uma escala de 

prioridades entre as intervenções levantadas. Seu principal objetivo é elaborar um diagnóstico 

integrado de cada ZEIS, criando “uma base de informações e de referência no contexto de 

uma política de investimentos progressivos, visando a consolidação dos assentamentos e a 

superação das fases de intervenção pontuais e desarticuladas” (PEREIRA et al, s.d, p.3) 

 

Isso significa que todas as comunidades situadas em ZEIS só podem reivindicar recursos e 

obras se tiverem um PGE referente à sua vila ou favela, ou seja, condicionou as intervenções 

e reivindicações dos locais a um estudo técnico, holístico e que pretende dar conta de todas as 

necessidades de um determinado local, além de garantir que em todas elas sejam seguidos os 

mesmos critérios para levantamento de dados e proposição de intervenções. Assim, a 

Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio do PGE, implanta um tipo de intervenção que 

viabiliza, nas ZEISs (Zonas Especiais de Interesse Social), a concretização do espaço 

abstrato/planejado em detrimento do espaço vivido (LEFEBVRE, 2000). Ao colocar um 

plano, um planejamento como condição para a realização de melhorias e garantia de infra-

estrutura básica, o poder público exclui das suas possibilidades de ação o atendimento às 

demandas que surgem, são construídas e reconstruídas cotidianamente.  

 

Mesmo após mais de 10 anos de instituição do PGE como condição para a realização de 

intervenções nas vilas e favelas, há comunidades que ainda não têm o PGE concluído, o que 

implica que nesses locais não haja intervenções estruturais, mesmo se existir a necessidade de 

certas obras. Isso significa que o poder municipal criou uma condição para a realização de 

intervenções, mas transferiu para cada comunidade local a obrigação e a responsabilidade de 

obter recursos para a produção do PGE, um documento extenso, técnico e complexo, que, por 

essas características, exige um tempo grande, contratação de técnicos e uma quantia elevada 

de recursos para ser elaborado. Com a obrigatoriedade do PGE para cada vila e favela, a 

Prefeitura “força” as comunidades a decidirem pela aplicação de recursos do OP na 

elaboração do PGE. Dessa forma, a poder público municipal garante que todas as vilas e 



favelas serão diagnosticadas e planejadas a partir dos mesmos critérios, sem que isso 

implique, necessariamente, em um investimento maior. 

 

Além da dificuldade para elaboração do PGE e da padronização que ele impõem, cabe 

mencionar outros problemas relativos aos critérios para sua elaboração. O primeiro refere-se à 

participação restrita da comunidade na elaboração do PGE, que se restringe à participação de 

um Grupo de Referência (GR), composto, basicamente, pelas lideranças locais, formais e 

informais; o pressuposto aqui é de que há um grupo mais apto e preparado para fornecer e 

obter informações
3
. Outro problema do PGE é que a linguagem utilizada privilegia a 

utilização de termos e conhecimentos técnicos e específicos; a linguagem técnica, além de ser 

um obstáculo à compreensão daqueles que não a dominam, é uma limitação simbólica, pois o 

formato técnico desqualifica e deslegitima outros projetos, visões e formas de expressá-los 

Zhouri (2008). Um terceiro problema consiste na determinação dos aspectos a serem 

considerados na elaboração do PGE, pois ao determinar o que deve ser diagnosticado, o poder 

público define um recorte que prioriza determinados aspectos em detrimento de outras 

demandas. O grande espaço de tempo entre as fases da obtenção de recursos no OP, 

levantamento, conclusão dos estudos e realização das obras também se constitui como um 

problema; no momento da realização das obras previstas pelo PGE, há um desencontro entre 

o projeto - baseado na realidade de um momento específico - e a realidade de fato, que é 

transformada e construída diária e cotidianamente. Outro problema é a fragmentação dos 

estudos e das propostas de intervenção, tanto no que refere aos eixos (físico-ambiental, sócio-

organizativo e jurídico-fundiário) quanto às etapas para apresentação dos estudos; é ignorado 

o fato de que a construção daquele espaço é resultado do entrelaçamento e da 

interdependência dos vários aspectos. 

 

Assim, o PGE tem como objetivo principal ser um instrumento para o poder municipal 

efetivar as políticas públicas pensadas pelos urbanistas e não algo a ser apropriados pelas 

comunidades locais. Nesse sentido, Lefebvre (1999; 2000), distingue urbanismo de urbano. O 

autor afirma que o urbanismo é uma representação do urbano e oculta a verdadeira lógica 

urbana; é a pretensão do Estado de concretizar o espaço abstrato - aquele dos mapas, planos e 

projetos, uma abstração do que é vivido no cotidiano. Esse urbanismo carrega as marcas da 

era industrial, uma vez que pretende planificar e uniformizar o espaço, procurando subsumir 

outros projetos para o urbano e impedir a emergência de outras centralidades, característica 

essencial do urbano.  

 

Todavia, a conclusão do PGE não implica, necessariamente, a realização das obras e 

intervenções previstas. Assim, a origem do Programa Vila Viva está diretamente relacionada 

à estratégia de captação de recursos para execução das obras previstas nos PGEs junto a 

agências financiadoras - como a Caixa Econômica Federal, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES)
4
.  
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 As características do processo de elaboração do PGE (como também no processo do OP), no que se refere à 

participação das comunidades estão inseridas em um contexto mais amplo, do início da década de 1990, em que 
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 Além de estabelecerem critério e metas, esses órgãos financiadores operam numa lógica que privilegia os 

resultados, sobretudo quantitativos.  Essas agências estipulam prazos para a conclusão das ações que apoiam, o 

que também é uma maneira de limitar as ações e induzir ao cumprimento das metas, mesmo que isso 



 

Segundo documentos da URBEL, o Vila Viva se justifica pelo fato de existir em Belo 

Horizonte um déficit habitacional e “áreas extremamente adensadas, desordenadas e 

desestruturadas” (PEREIRA et al, s.d, p.3). Para modificar esse quadro, reduzindo o défict 

habitacional, recuperando e melhorando as moradias já existentes e melhorando as condições 

de vida da população, o programa pretende realizar a implantação e melhoria do sistema 

viário, obras de saneamento básico, consolidação geotécnica, melhorias habitacionais, 

remoções, reassentamentos, regularização fundiária e promoção do desenvolvimento 

socioeconômico das comunidades (PEREIRA et al, s.d, p.3). Assim, seguindo o modelo e a 

concepção da política urbana adotada em Belo Horizonte desde 1993, o Vila Viva prevê 

intervenções do tipo estruturais. 
 

As intervenções em vilas e favelas de Belo Horizonte, no âmbito do Vila Viva, se iniciaram 

em 2005, no Aglomerado da Serra, região centro-sul - região mais nobre da cidade. De acordo 

com informações do portal eletrônico da PBH
5
, estão em curso intervenções nos aglomerados 

da Serra e Morro das Pedras, e nas  vilas Califórnia, São José, Pedreira Prado Lopes e 

Taquaril. Os critérios utilizados pela URBEL para a escolha das vilas e favelas que receberam 

as obras do Vila Viva não são claros. Ao contrário do que se poderia supor, os primeiros 

locais a receberem o Vila Viva são aquelas favelas que possuem, em comparação com outras, 

uma melhor situação com relação aos equipamentos sociais (saneamento, creches, escolas, 

postos de saúde etc), como é o caso do Aglomerado da Serra e do Morro das Pedras. 

Movimentos sociais, como as Brigadas Populares, o Movimento dos Trabalhadores 

Desempregados (MTD), CONLUTAS, FAMOB, entre outros, denunciam que os critérios 

para a escolha das vilas e favelas são definidos pelo interesse do capital imobiliário, que tem 

como preferência as regiões mais próximas do centro da cidade. Assim, o objetivo seria 

melhorar determinadas áreas da cidade, modificando a paisagem da favela, os padrões 

urbanísticos e, principalmente, o sistema viário para atender demandas da cidade formal, que 

pouco mudariam a vida das pessoas das vilas.  

 

Sendo o Vila Viva um programa para implementação das propostas dos PGEs (obrigatório 

para todas as vilas e favelas), esses dois elementos parecem compor um mecanismo que 

constrói uma ideia da necessidade de se planejar a cidade dentro de uma concepção de 

planejamento e de urbanismo calcada no conhecimento técnico-científico, independente das 

discussões políticas e sociais que perpassam os problemas urbanos. A legitimidade e força 

desse tipo de urbanismo se encontram, portanto, no discurso técnico e na ideia de sua 

necessidade, construída pela exaltação da imagem da favela como local carente, problemático, 

enfim, necessitado.  
 

A chegada do Vila Viva na favela  

 

As intervenções realizadas no âmbito do Vila Viva implicam muitas transformações físicas e 

na vida das pessoas. As obras relacionadas ao sistema viário, por exemplo, implicam no 

alargamento de vias já existentes (becos são transformados em ruas e avenidas), abertura de 

vias (criação de ruas e avenidas); alterações semelhantes acontecem em decorrência das 

intervenções de saneamento básico (canalização de esgoto, construção de redes coletoras e de 

abastecimento de água), que, devido ao cercamento de córregos e à destruição de algumas 

                                                                                                                                                         
comprometa a qualidade. Assim, as chances da comunidade interferir para modificar, ou ao menos 

ajustar/adaptar, os projetos e planos ficam ainda mais reduzidas.  
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“pontes”, implicam no fechamento de alguns acessos; obras de criação de parques (locais 

destinadas à preservação ou utilização coletiva) também isolam áreas antes utilizadas para 

passagem, lazer ou alguma atividade econômica (hortas, plantas medicinais). As intervenções 

também implicam, muitas vezes, na retirada/transferência de comércios e outros pontos de 

referência, como a quadra, o campinho de futebol, a igreja etc.  

 

Mas, sem dúvida, um dos principais impactos causados pelo Vila Viva é a remoção de 

famílias, uma vez que algumas sairão do Aglomerado e outras serão reassentadas em prédios 

no próprio local, geralmente distante de vizinhos anteriores e de familiares e em um espaço 

completamente distinto. 

 

Segundo o planejamento do Vila Viva, as remoções deveriam ocorrer sempre após a definição 

do tipo de reassentamento e a realização de todo o processo de escolha e mudança (com 

exceção das áreas de risco com perigo eminente de acidentes). Porém, o que se observa nas 

obras do Vila Viva é um grande número de famílias sendo removidas antes da conclusão do 

processo de reassentamento e sendo incluídas no Programa Bolsa Moradia (que concede 

auxílio de R$300,00 por mês até a realocação definitiva).  

 

A remoção antes da definição do tipo de reassentamento é justificada pela Prefeitura e pelos 

técnicos como necessária devido ao grande tempo gasto para realizar a avaliação dos imóveis, 

a escolha do tipo de reassentamento e a mudança definitiva. O tempo ao qual se referem são 

os prazos e metas estabelecidos pelas agências financiadoras, ficando evidente que são esses 

prazos que determinam o ritmo das obras, com os demais fatores tendo de se adaptar a eles. 

Para os moradores, além da mudança compulsória, há o desgaste de encontrar um local para 

alugar em um tempo muito curto e de se mudarem para um local provisório até que a situação 

do reassentamento definitivo seja resolvida.       

 

No projeto executivo, a empresa de engenharia responsável pelas obras indica quais famílias 

deverão ser removidas para que suas casas sejam demolidas e as obras executadas. A partir 

dessas informações, é iniciada a selagem, que é a identificação das casas a serem removidas 

com um número pintado na fachada ou no muro. A partir desse momento, o morador, sempre 

que precisar entrar em contato com o escritório do Vila Viva para esclarecimentos, deve  se 

referir à sua casa pelo número do selo, uma forma de identificar os domicílios, permitindo o 

congelamento da área. O Congelamento, termo utilizado pelos técnicos, é uma estratégia para 

evitar intervenções dos moradores nas áreas a serem removidas e possibilitar a contagem dos 

domicílios a serem removidos. A selagem, principalmente o congelamento, é um instrumento 

para efetivação do espaço abstrato (LEFEBRE, 2000), daquilo que está no projeto executivo, 

que tenta impedir que a dinâmica já existente do espaço vivido, do cotidiano, continue a 

acontecer. O espaço onde estão as casas é visto não como o local onde a vida das pessoas 

acontece, mas como uma via mais larga, um parque, ou um prédio. Apesar de não exterminar 

toda a favela, os procedimentos da selagem e do congelamento são formas de organizar o 

espaço que podem ser relacionadas aos mecanismos disciplinares. No sistema disciplinar, o 

objetivo é organizar e produzir o espaço perfeito a partir de um espaço vazio. No caso da 

selagem e do congelamento, elas são o primeiro passo para eliminar tudo o que há num dado 

espaço para, a partir desse vazio, construir um espaço “perfeito” - que, nesse caso, são, de 

acordo com o espaço abstrato dos projetos, as ruas largas, os parques e os prédios.  

 

Uma vez selada a casa, não há mais como reverter a situação de remoção. Na maior parte dos 

casos em que há resistência quanto a remoção, a URBEL tenta negociar com o proprietário, 

tentando convencê-lo dos benefícios que as obras trarão e as possibilidades de indenização. 



Caso o morador insista em permanecer em sua casa, a Prefeitura desapropria o morador com a 

expedição de um decreto, declarando a área em questão como de utilidade pública, o que 

permite que a polícia retire o morador, caso ainda haja resistência. Assim, podemos 

considerar tais remoções como compulsórias, uma vez que os próprios deslocados têm pouca 

ou nenhuma possibilidade de optar pela manutenção do status quo (BARLOMÉ, apud 

REBOUÇAS, 2000).  Além dessa característica, o deslocamento compulsório é marcado por 

uma mudança profunda e rápida no modo de vida dos deslocados, pois o tempo e a dinâmica 

dos deslocamentos são determinados pelas necessidades das obras. Assim, esse tipo de 

deslocamento gera incertezas sobre o destino e à forma do reassentamento (REBOUÇAS, 

2000), como fica evidente na fala de uma moradora do Morro das Pedras 

 
No começo eu acho que ninguém recebeu bem. Porque assim a agente 

batalha de um lado do outro, é tudo muito apertado. E aí, você consegue um 

espacinho, constrói uma casinha lá, de repente chega e te fala assim “ah não, 

vamos te remover”. Aí você não sabe pra onde que você vai, no meu caso 

seria vir para o apartamento, mas pra quem não quer, por exemplo, “ah eu 

vou pegar ...”. Lógico que a Prefeitura ia indenizar, mas a gente fica assim 

“Eu não sei se eu vou conseguir comprar casa, aonde que eu vou conseguir 

morar.” Então, assim, a princípio ninguém recebe bem, né? (Moradora do 

Morro das Pedras há 23 anos, removida devido a danos causados por obra à 

sua casa) 

 

Após a selagem e a contagem de domicílios, são iniciadas as visitas às casas para realização 

do cadastro sócio-econômico. O cadastro sócio-economico traça o perfil da família, 

verificando quantos moradores, núcleos familiares e quantos domicílios têm em cada lote, a 

renda; a escolaridade. O objetivo é ter o perfil da família para melhor orientá-la na etapa de 

escolha do tipo de indenização. Um dos principais problemas com relação a esse cadastro são 

os critérios para definir o número de famílias que residem em um mesmo lote, o que é muito 

importante para definir se os moradores terão direito a mais de uma casa. Segundo o critério 

utilizado pela URBEL, a contagem é de domicílios, que é assim definido: “local de moradia, 

com entrada independente, constituído por um ou mais cômodos.” (ASP, 2008b). Outra 

condição para a caracterização de um domicílio é a independência econômica e física. Com o 

critério da contagem por domicílio (e não por família) há casos em que em um mesmo lote 

residem vários núcleos familiares, que têm parentesco entre si, mas vivem de maneira 

independente, porém utilizando a mesma cozinha e/ou o mesmo banheiro. Nesse caso, a 

família tem direito a apenas uma indenização, como se ali residisse apenas um núcleo 

familiar.  

 

Depois do cadastro e da definição do número de domicílios (e não famílias) a serem 

removidos, é feita a vistoria para avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel para a 

determinação do valor da indenização. A visita é feita por dois engenheiros ou um engenheiro 

e um arquiteto, que vão verificar as benfeitorias realizadas na casa, ou seja, serão enumerados 

os elementos da construção, desde o estado de conservação até a qualidade do material 

utilizado. A avaliação da benfeitoria considera apenas o aspecto material da construção, 

desconsiderando a localização do lote e o tempo de moradia no local.  

 

De acordo com os técnicos que atuam no Vila Viva do Morro das Pedras, há vários casos em 

que os moradores demonstram “apego” à propriedade, à casa e questionam o valor da 

avaliação, argumentando sobre o longo tempo de moradia e as dificuldades enfrentadas para 

construir e melhorar a casa.  

 



É importante ressaltar que, na maioria dos casos, a casa demolida carregava a história da 

família e da vizinhança, sendo uma espécie de materialização dessa história, uma vez que era 

fruto de anos de sacrifício de toda a família, que investiu o pouco dinheiro que tinha e se 

privou de muitas coisas para construí-la, melhorá-la e expandi-la, além de ser o resultado do 

trabalho de autoconstrução nos finais de semana junto com os vizinhos e o lugar onde os 

filhos cresceram.  A fala de uma moradora removida devido ao Vila Viva no Aglomerado da 

Serra evidencia esse processo: 

 
Eu fiquei muito chateada quando eu sai de lá [casa antiga], chateada mesmo. 

Comecei a entrar em depressão, sabe? Por isso eu tomo remédio controlado, 

faço tratamento com psicólogo, depressão de ter largado a minha casa. Eu 

gastei tanto, lutei tanto ... na varanda assim eu pus um janelão, a coisa mais 

linda a minha casa... Nossa, fazer o que, né? (Moradora do Aglomerado da 

Serra há mais de 30 anos removida de sua casa e indenizada). 

 

 

Desse modo, temos dois problemas com relação à avaliação dos imóveis a serem removidos. 

O primeiro diz respeito aos critérios adotados, que exclui a localização do terreno da 

avaliação, fazendo com que os valores fiquem abaixo dos valores de venda de uma casa no 

aglomerado e ainda mais abaixo dos valores do metro quadrado das regiões vizinhas aos 

aglomerados
6
. O segundo problema refere-se à impossibilidade de quantificar e monetarizar 

determinadas coisas, como a relação de anos com vizinhos e o cultivo de uma horta, que ao 

serem inviabilizadas levam à perda de referências culturais e simbólicas e das relações de 

vizinhança ligadas àquele espaço específico (ZHOURI; TEIXEIRA, 2005). A fala de uma 

moradora removida evidência a importância atribuída à vizinhança: 

 
Em questão de vizinhança, eu preferia lá [antiga casa] mesmo. Até porque 

eu cresci com os meninos vizinhos, que acabaram virando minha família, 

que os irmão casaram com minhas irmãs, minha irmã casou com outro irmão 

e foi pra outra casa... Então, em questão de amizade eu gostava mais de lá. 

(Moradora do Aglomerado da Serra há mais de 40 anos, removida e 

reassentada em um apartamento) 

 

É preciso “construir” um sujeito para legitimar um modelo de cidade 

 

As observações do processo de implementação do Vila Viva, bem como o relato dos 

moradores, revelam que, para os técnicos, os moradores, ao serem removidos, perdem 

algumas coisas às quais eram apegados - o quintal, as relações de vizinhança e o ponto 

comercial - para ganhar outras mais importantes - a limpeza, a salubridade, a legalidade, um 

espaço organizado e ordenado em termos do aglomerado e da própria moradia. Nessa direção, 

Mitjavila (2002) afirma que, em nome dos riscos, sejam eles geológicos, sociais, de saúde 

etc.,  

 
os árbitros da vida social podem justificar intervenções dirigidas a vigiar, 

orientar, controlar, julgar e, ainda, punir os indivíduos e os setores de 

população que não conseguem construir – ou que opõem resistência à 

construção de – „estilos de vida saudáveis ou corretos‟ (p. 139). 

 

                                                 
6
 Segundo o Manifesto Vila Viva ou Vila Morta, o preço do metro quadrado na Avenida Raja Gabaglia, região do 

entrono do Aglomerado do Morro das Pedras, custa em média R$ 2.000,00, enquanto há indenizações na Vila 

Antena (próximo à essa avenida) em que o valor do metro quadrado é R$107,00.  



Portanto, “[...] o planejamento da nova organização do espaço trabalha como condensador de 

uma mudança social, cujo vetor era a oferta de melhorias e serviços de que [...] não 

dispunham” (REBOUÇAS, 2000, p. 73). Assim, os moradores são vistos como beneficiários, 

ideia que expressa a visão de que o novo espaço “requalificado” da favela é melhor do que o 

antigo, o que desqualifica o modo de vida existente na favela e pressupõe que os moradores 

devem aceitar tais mudanças como melhorias. A concepção de “beneficiário”, contribui para 

uma deslegitimação do discurso, das reivindicações e dos desejos dos moradores, uma vez 

que algumas obras, o reassentamento em um apartamento ou a indenização passam a 

funcionar como recompensa a toda exclusão que essa família sofreu e continua sofrendo em 

vários âmbitos da vida; minimiza-se ou invisibiliza-se, assim, o fato de que grande parte das 

suas condições materiais de existência continuam precárias (LINDON, 2005). No caso em 

questão os moradores ainda continuam enfrentando problemas de insuficiência de creches, 

postos de saúde, escolas, locais de lazer.  

 

Essa lógica transforma os moradores de vilas e favelas em carentes e necessitados, transforma 

direitos em benefícios, transforma terrenos íngremes em áreas de risco, transforma casas 

pequenas em barracos insalubres e, acima de tudo, transforma histórias de vida em obstáculo 

à “melhoria” da qualidade de vida. Ou seja, os moradores e suas escolhas são definidos pela 

negatividade (ausência, carência, falta) e nunca pela sua positividade (outras formas de ver o 

mesmo espaço, outros projetos, outras concepções). Cria-se, desse modo, uma verdade ou 

discurso legítimo, que permite um controle mais eficiente na realização de um projeto 

civilizatório (REBOUÇAS, 2000), o que significa, no caso em questão, normalizar segundo 

determinado modelo urbano de vida. 

 

Esvazia-se, então, o debate sobre os projetos para a cidade de qualquer conteúdo político, 

desvinculando-o (o debate) de outros projetos e visões de mundo e de sociedade. Assim, os 

questionamentos e as insatisfações dos moradores são ocultados e deslegitimados por um 

discurso que evoca, como se fosse consenso, terminologias como revitalização da favela, 

dignidade humana, qualidade de vida, tornando descabido o questionamento das ações que os 

proverão.  

 

A regularização dos lotes, a “melhoria” e recuperação de casas, a preservação e recuperação 

do meio ambiente e a melhora da circulação são o atendimento a reivindicações pela garantia 

do direito à vida, mas, passam a operar como formas de controlar e normalizar (FOUCAULT, 

1988) como, onde, quando se deve viver cotidianamente. O controle e a normalização são 

uma espécie de “contra-partida”: na medida em que as reivindicações são atendidas 

(saneamento, regularização fundiária, abertura de vias etc.), deixa-se viver cada vez menos 

como se quer, como se deseja. 

 

Ao fazer uma crítica a essa concepção de cidade e a esse modo de intervenções em favelas, 

não pretendo dizer que não há problemas e ausência de investimentos do poder público nas 

vilas e favelas, pois isso seria romantizar a pobreza e as dificuldades vividas cotidianamente 

pelos moradores desses locais. Todavia, a utilização que o poder público faz desse fato ao 

construir tal imagem da favela legitima e justifica um urbanismo que disciplina, normatiza e 

regulamenta as cidades (PECHMAN, 2002) e as pessoas que nela vivem. E essa lógica se 

aplica, sobretudo, às vilas e favelas.  

 

Para pensar possibilidades de intervenções em vilas e favelas se torna essencial, portanto, 

considerar e compreender a existência de relações sociais e afetivas que estão diretamente 

relacionadas com o lugar onde se vive e que estão expressas e marcadas na casa, no terreiro, 



na rua, na vizinhança, na venda. Considerar tudo isso implica reconhecer a possibilidade de 

um projeto de cidade que não pretenda concretizar o espaço planejado/abstrato - aquele dos 

mapas, planos e projetos - em detrimento do espaço vivido – aquele criado e recriado 

cotidianamente (LEFEBVRE, 2000). Conferir importância ao vivido implica, sobretudo, 

reconhecer que a principal característica do urbano é a diferença, a diversidade, a fissura, a 

tensão, ou seja, a existência na cidade de diferentes formas de produzir, significar e viver no 

espaço (LEFEBVRE, 1999, 2000).   
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