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" ... O jumento é velho. É velho e sabido 
A CIDADE É UMA ESTRANHA SENHORA QUE HOJE SORRI E AMANHÃ 

TE DEVORA ... 
Mas não faz mal, o sonho é meu. 
E eu sonho que .. deve ter alamedas verdes a cidade dos meus amores e quem dera 
os moradores, o prefeito e os va"edores e os guardas e in!lpetores ... 
FOSSEM SOMENTE CRIANÇAS. .. , 

( Enn·que Bardotti-Chico Buarque) 

Pretende-se, neste artigo, discutir os mecanismos utilizados pelo Estado em 
suas relações cont a sociedade no âmbito da cidade de Belo Horizonte. Se aceito o 
pressuposto básico de que o espaço urbano é, por excelência, o local da acumulação 
capitalistal as relações estabelecidas neste espaço só poderão ser percebidas como 
tentativas de dominação. 

Necessário se faz reconhecer, no entanto, que a origem, forma e conteúdo das 
relações entre economia e política não estão plenamente explicitadas ao nível do 
real e nem suficientemente conhecidas em termos de sua constituição histórica. Da 
exaustiva discussão teórica em torno da problemática do Estado, muito pouco se 
tem avançado. Assim, ainda que existindo pontos consensuais entre os chamados 
"instrumentalistas" que chegam a considerar o Estado como mero instrumento 
da classe dominante e os "estruturalistas', que só recentemente vêm quebrando 
a visão abstrata de um Estado flutuando acima das classes, permanece uma questão 
teórica fundamental: 

* A primeira versa-o deste trabalho foi elaborada por solicitação dll Superintendência do 
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte- PLAMBEL -e discutida 
com sua equipe técnica em novembro de 1983. 
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Como examinar, na prática, as implicações contidas nas relações entre Estado e 
classes sociais no ~espaço urbano, sem retornar os caminhos que levariam ou à 
autonomia relativa do político ou ao fundamentalismo economista? Ou, como 
perceber as interferências do Estado no espaço urban~o e suas relações com as classes 
sociais encarando a sua autonomia (real ou aparente), mais como um problema que 
como ponto de partida? ( 1) 

O princípio que norteará esta breve análise é pois, o de que nehuma defmição 
ua priori'', ou modelo teórico estabelecido, pode servir de ponto de partida para 
urna aproximação da realidade. Por acreditar que nenhuma situação histórica deva 
ser considerada como dada por leis e detenninismos de qualquer ordem, é que não 
se tem a pretensão de "explicarH os mecanismos de dominação política em Belo 
Horizonte e sim a de trazer à tona questões apontadas pela reconstituição de seu 
processo histórico. Certamente, suscitarão mais dúvidas que certezas~ mas espera-se 
contribuam para despertar o interesse pelo estudo da cidade. Esta opção metod.O. 
lógica comporta ainda uma intenção: através dos recortes t~emporais que tentam 
grosso modo, abranger momentos diferenciados da história política brasileira e da 
cidade, considerar não apenas o papel do Estado em função do espaço urbano e, 
evidentemente, das pessoas que o habitam, mas também a reação da população, 
já que a proposta é, tanto quanto possível, a de discutir relações e não funções. 

EDIFICAÇÃO DA CAPITAL E MECANISMOS 
DE DOMINAÇÃO: 1897-1930 

A formação histórica de Belo Horizonte apresentou razoável grau de especifi .. 
cidade, distinguindo-se, pois, do conjunto das grandes capitais do país. · 

A ação do Estado encaminhou-se no sentido de transformá~1a, tão cedo 
quanto possível, em polo econômico e industrial. A intervenção do Estado no 
desenvolvimento econômico de Minas Gerais não se restringiu, aliãs, à Capital. 
Estudos recentes sobre a história econômica e política de Minas chamam atenção 
para a precocidade da ação do Estado na dinamização da economia, confinnando 
Paul Singer quando diz: "a integração da economia em Mínas e a conseqüente 
transfonnação de sua capital em pólo econômico não se deu pela ação livre das 
forças de mercado, mas pela intervenção deliberada e consciente do Estado. (2) 

A primeira etapa do crescimento econômico requereu o estabelecimento de 
alíanças entre as frações da classe dominante, no sentido de viabilizar a articulação 
de seus int~eresses. Mesmo porque, em que pese estar o controle do Estado nas 
mãos do grupo ligado às atividades agrário-exportadoras, foi a parcela deste grupo 
favorável à industrialização que .se destacou na luta pela mudança da Capital e 
influiu decisivamente no seu planejamento e construção. À sua origem oligárquica 
acrescentou-se o novo pape] de construir e administrar a Capital. Esta parcela da 

(1) Para li}na análise mais pro[utzda das co"entes do penSilmento marxista em tomo dos rela
ções do Estado com as classes ver: 
FENELON, Déa Ribeiro. E$tado p.ode,r e classes soci4is. Departamento de Histbria. 
UNICAMP - Campitrlls, 1983. (mimeo) 

{2) STNGER, Paul. Desen11olvimento Econômico e Evolução U1'ba1111, Ed. Naciolllll, 1968, 
p. 266. 
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elite mineira projetou no espaço urbano suas raízes sociais, tomando lôgico o 
princípio da segragação físico-espacial e imprimindo à cidade que se construía, não 
o critério da participação e do uso, mas o . do uespetáculon. Assim~ a idéia de uma 
cidade "para ser vista" jÁ explicaria por si. s6: 

• a rigidez da planta inicial que obedeceu a critérios técnicos rigorosos no 
seu desenho urbanístico; 

• a acentuada preocupação em dotar a área interna ao perímetro da Av. do 
Contorno de equipamentos urbanos e infra-estrutura básica; 

• e a conseqüente emergência de duas cidades: a. oficial e a real. 
No entanto, a idéia de wna cidade-espetáculo explicitava, ainda e sobretudo, 

os interesses da classe hegemônica, em se utilizar da estrutura urbana como instru
mento de dominação. 

Significativo é, por exemplo, o processo de "localização" da população operá
ria naquele espaço. Com os preços dos lotes inacessíveis na zona urbana, suas alter
nativas eram a de instalar-se em áreas periféricas, não dotadas de qualquer tipo de 
beneficio ou ocupar "ilegalmente" o centro. Frente a este tipo de problema, são 
inúmeras as referências dos Prefeitos na fase de construção da cidade. Se por wn 
lado insistiam na necessidade .de localizar em áreas especiais (distantes do centro) 
urbano) a população operária, de outro» chamavam atenção para o significado 
ante-econômico da instalação de serviços básicos de infra-estrutura urbana em 
áreas periféricas, quando as prioridades eram nesta fase, a construção de prédios 
públicos, setviços de terraplanagem e urbanização do centro. 

A explícita preocupação do Poder Público com a "invasãon do centro pelas 
classes menos favorecidas extrapolava o caráter espacial, e traduzia a consciência 
das elites em relação à crescente insatisfação política da população frente ao Estado 
Oligárquico. É neste sentido que deve ser entendida a ação do Estado sobre o espa
ço que se de wn lado, intervinha deliberadamente no processo de acumulação -
lançando-se, inclusive, no mercado da tena como um dos principais agentes especu
ladores - criava, de outro, mecanismos para beneficiar a classe trabalhadora. A 
primeira medida efetiva, e que elucida bem o que se disse acima, é a promulgação 
do Decreto 1.516 a 2 de maio de.. 1904 destinando a 8a. seção urbana (local deno
minado Barro ·Preto) para a construção da primeira vila operária da Capital. Além 
do alto nível de exigências imposto pela Prefeitura aos futuros moradores- inclusive 
a de atestado ideológico - o decreto teve ainda, do ponto de vista uroanístico,. um 
significado especial: transformou parte da zona urbana em suburbana, mantendo 
desta forma as diretrizes da planta inicial que não comportava o uso da ãrea urbana 
pela população operária. 

Apesar da destinação de áreas especiais âs classes menos favorecidas, o processo 
de ocupação do centro por essas camadas não foi de todo obstruído, o que levou o 
Prefeito Olinto dos Reis Meirelles, em 1912~ a uma verdadeira "limpeza", já que, 
para e1e, era preferível "uma população menos numerosa na área urbana do que 
verdadeiros bairros chineses, habitat predileto de todas as moléstias infecto-conta
giosas". (3) 

(3) MEIRELLES, 0/into dos Reis. Relatório. Relatório apresentado pelou. Prefeito Olinto 
Meirelles ao Conselho Deliberativo em setembro de 1912. Belo Horizonte, lmPf"eJISIZ 
O jicial. 191 2. 
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Se no período em tela nfo havia por parte do Estado no Brasil o reconheci~ 
menta de urna "questão social", muito menos o de uma '"questão urbana .. _ A 
interferência do Estado no espaço urbano foi feit~ de um modo geral, em função 
dos interesses das oligarquias detentoras do Poder, cujas raizes ainda estavam 
plantadas no setor agrãrio-exportador .. É neste quadro que se põe à mostra a singu
laridade do caso da ci~~de de Belo Horizonte. Idealizada e imposta pela fraçã9 mais 
moderna das elites mineiras,. traduziu na sua ordenação física.cspacial o que havia 
de mais avançado em termos urbanísticos. A reação do Estado representante de 
interesses dessa fração e das tradicionais, frente à emergência no espaço de uma 
outra cidade que escapava às diretrizes da planta oficial, foi quase sempre autoritá
ria. mesclada, na-o raro,. de posturas paternalistas. Assim, administrava-se a cidade 
como se fora wna grande fazenda. Dai a segregação das classes no espaço e a atomi. 
zação das potencialidades de ação organizada pe1a população, estabelecendo-se uma 
relaçio vertical entre esta e o Estado. 

A instalação de serviços básicos de infraestrutura urbana nas áreas periféricas 
(que eram as mais densamente ocupadas) notadamente Lagoinha, Floresta, Santa 
Efigênia, Calafate e mesmo nas colônias agrícolas, foi . feita quase sempre mediante 
veementes reclamações da população, conforme pode ser observado no noticiário 
da época. Ao que tudo indic~ havia, por parte das au toridadcs. a consciência cres
cente de que a idéia inicial, de privüegiar .apenas a área interna à Av. do Contorno 
e transformá-la num grandioso espetãculo, não se viabilizaria sem que se adotassem, 
simultaneamente,. medidas amortecedoras das então, tensas relações entre o Estado 
e a população que ocupava a ucidade real',_ O artifício utilizado foi muitas vezes 
o da alteração da planta inicial. Ass~ na medida em que um núcleo se tornava 
mais populoso e passava a pressionar a Prefeitura em termos de melhorias urbanas, 
ainda que pertencendo à Zona Rural (colônias agrícolas), era oficialmente transfor
mado em Zona Suburbana. A Prefeitura então, não só lhe concedia os beneficios 
reclamados como também passava a fiscalizá-lo e, evidentemente, cobrar im.postos 
e taxas. Este ê o caso~ por exemplo, do Bairro Calafate, que foi, juntamente com a 
Colônia Agrícola de Carlos Prates, inc01porado oficialmente à cidade pela Lei 
Municipal n'? SS de 5 de fevereiro de 1912, mas cujo processo de ocupação foi 
simultâneo à construção da cidade. 

A ,acentuada dominação política, bem como a segregação social observada 
na forma de "distribuir" espacialmente a populaçã'o, poderiam, por si só, ter condi
cionado a fennentação de um potencial explosivo, mesmo porque inexistiam canais 
institucionalizados através dos quais a população se fizesse representar e/ou capitali
zar poss.íveis níveis de insatisfação. Os freqüentes questionamentos dos métodos 
da Prefeitura eram feitos através de assembléias, petições governamentais, críticas 
na imprensa e/ou apelos de cunho nitidamente paternalista. e que o movimento 
popular, inclusive e particularmente o operário, possuía em Belo HoriZonte, como 
em outros centros urbanos à época, a autonomia de organizações não institucionali
zadas, cuja legitimidade só era reconhecida por seus membros. A tudo isto, sobre
punha-se ainda o Estado que oscilava desde a ação coercitiva até as manobras 
paterna1istas e excludentes, bem ao gosto das velhas oligarquias. Mas esta aparente 
contradiÇão implícita nas relações do Estado com a popuJação, na primeira fase da 
história de Belo Horizonte, guarda razoâvel grau de coerência porque: 

• ao se lançar decisivamente no mercado da terra, o Estado preparou as bases 
da especulação imobiliária no espaço urbano, dando racionalidade ao 
sistema capitalista; 
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• ao ''dirigir" o processo de crescimento físico-espacial na periferia, através 
da incorporaçã"o à cidade oficial dos núcleos populacionais que teimavam 
em crescer fora de seu controle, o Estado conseguiu realimentar os vínculos 
entre a exploração econômica e a dominação política. 

Esta coerência fica ainda mais evidente quando se leva em conta que, pelo 
menos no decorrer das duas primeiras décadas, o poder público cumpriu (através. da 
Prefeitura) não apenas o papel de adm~strar e ordenar o crescimento da cidade, 
mas também o de uma grande Empresa Construtora. Assimt na medida em que boa 
parte do operariado (que habitava as regiões periféricas) mantinha com a Prefeitura 
também uma relação 'empregado/patrão, as reivindicações trabalhistas acabavam por 
se confundir com as demandas mais propriamente urbanas, o que contribuiu para 
fortalecer o processo de dominação. (4) 

RACIONALIDADE 00 PROCESSO 
DE DOMINAÇÃO: 1930-37 

Se a desarticulação provocada pelo 1 ~Conflito Mundial foi danosa à economia 
de Belo Horizontet a década de 20 abriu uma nova etapa no seu processo de desen
volvimento. A expansão de suas indústrias nos anos que se seguem relacionou~ se 
diretamente à instalação de siderurgias nos municípios viZinhos. Pode-se,- pois, 
inferir que. ao superar os obstáculos que se interpunham ao cumprimento do papel 
para o qual fora criada (não apenas o de sede administrativa do governo, mas 
também o de centro econômico), Belo Horizonte afinnava.se como o centro urbano 
da região, prenunciando o que no futuro tomar-se-ia uma necessidade do raciona
lismo urbano: a criação do Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 

Ao vazio do centro urbano contrapunha-se o acentuado crescimento da 
periferia. sobretudo na direção oeste da cidade, o que acabou por apresentar, nos 
anos 20, uma significativa desproporção entre a capacidade tributária e as exigências 
da mesma. Ainda assim, o que se observa nos documentos oficiais é um franco 
retorno ao otimismo. O artifício de incorporar à "cidade-oficial'' os núcleos urba.nos 
mâis populosos da periferia significava, agora, muito menos um ato de ubenevolên
cia" da Prefeitura e muito mais uma necessidade da tributação municipaL 

Ao que tudo indica, a realidade urbana de Belo Horizonte já estava bastante 
ai terada nos anos 20, no entanto. será na fase posterior ao movimento revolucioná· 
rio de 1930 que serão remanejados os mecanismos de dominação política. No 
intuito de percebê.los, necessário se faz levar em conta: 

• o agravamento das tensões polític~sociais nos anos que antecederam ao 
movimento revoJucionário; 

• a insatisfação de razoável parcela da população que, apesar de objetivos 
difusos~ foi capaz de se aglutinar na frente oposicionista) respalda~ em 
Belo Horizonte, pela ação pretensamente popular da Aliança Liberal; 

(4} Sobre o movimento operário de Belo Horizonte no per todo, ver: 
FARIA, Maria Auxiliodora e GROSSI, Yonnede Souza. A classe operária de Belo Horizonte. 
1897-1920. V Seminário de Estudo5 Mineiros. UFMGJPROED. 1982. 
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• o acelerado desenvolvimento urbano obseiVado em outros centros e par
ticulal11\ente em Belo Horizonte, resultado mesmo das transformações 
porque passava o país em termos econômicos, sociais e políticos; 

• e, fmaJmente, a abertura de um espaço político à organização da sociedade 
civil. o que propiciou pelo menos. ate 1935. o funcionamento de agremia
ções polític~partidários independentes da tutela do Estado. 

Em decorrência da significativa concentração fundiãria (para a qual, aliâs, 
muito contribuiu o Estado) e das posturas autoritárias que nortearam a sua ação 
no período anterior, os problemas urbanos já se apresentavam bastante complexos 
no início dos anos 30. Observe...se por exemplo que, planejada para 200.000 pessoas, 
já contava em 1931 com aproximadamente 140.000, num modelo singular de 
crescilnento físico-espacial - da periferia para o tentro. Cruciais também continua
vam sendo os problemas referentes à localização espacial da classe trabalhadora, 
o abastecimento de energia elétrica às indústrias e a particulares (sem falar na 
iluminação pública e no funcionamento de bondes) e o abastecimento de âgua. 

Mas a complexidade desses problemas nlo impediu a formulação de uma 
política industrializante, reproduzindo a nível da cidade as diretrizes adotadas 
pelo Estado Brasileiro no pós-30. A criação da zona industrial de Belo Horizonte 
em 1936 (Lei 98 de 10 de outubro de 1936), além de outras medidas, como por 
exemplo, a de revisão do contrato com a Cia. Força e Luz de Minas Gerais são 
indicadoras do empenho do Estado em fazer de Belo Horizonte um centro industrial. 

O acelerado crescimento da cidade nos anos 30 acarretava à Administração 
sérios problemas, cujo enfrentamento não poderia ser feito em moldes ..tradicionais. 
Mesmo porque, se a nível da política nacional já não se podia desconhecer no ope
rariado um novo interlocutor político, a nível da cidade a umassa urbana'' já 
representava um peso político que não podia ser desconsiderado pelas autoridades. 
Além do mais, a tentativa de cooptá-la na fase pré-revolucionária, mediante acenos 
democráticos da Aliança liberal, já teria de certa forma conferido às suas organiza~ 
ções (associações de bairros e vilas) uma legitimidade política que não se podia 
descartar. Por outro lado, a existência de canais institucionalizados, através dos 
quais a população se manifest ava no pós.30, alterou substancialmente as regras 
do jogo político: sindicatos, .associações operárias, associações e comitês pró
melhoramentos de bairros e vilas. 

A dominação do Estado que, a serviço dos interesses oligárquicos, se fazia 
mediante um autoritarismo disfarçado as vezes em posturas paternalistas, se vestiu, 
agora, de uma nova roupagem que só se consolidaria mais tarde no pacto populista. 
Este novo estilo ficou bem evidente em 1936, quando a população belorizontina 
viveu sua prbneira e grande experiência políticat mobilizand~se frente a possibilida
de de eleger o Prefeito da Capital. Em que pese a astúcia política do Prefeito em 
exercício no sentido de, tão cedo quanto possível, transfonnar várias das associações 
de bairros e vilas em comitês eleitorais, as presSÕes das organizações foram no 
sentjdo de' conquistar espaço para eleger seus legítimos representantes, através de 
uma ''coligação popular" oposta à "Frente Única Popular'" que tinha o patrocínio 
político da Prefeitura. 

As alterações por que passou o Estado, na maneira de enfrentar as questões 
propriamente urbanas, referiam-se basicamente: 
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Primeiro- à criação em 1934 de uma ''Comissão Técnica Consultiva'', à qual 
competiria, segundo seu Presidente: ~'dar uma contribuição patriótica para a manu· 
tenção do equilíbrio legal, social, político e econômico da URBS". (S) 

Segundo -ao papel de "mediador''t frente a desenfreada especulação imobiliária, 
"abrindo luta'', segundo o Prefeito, aos aproveitadores, e impondo medidas restriti· 
vas aos novos loteamentos através do Decreto 54 de 4 de noyembro de 1935, que 
impediria a aprovação em massa e, não só freiaria ua especulação imobiliária", como 
garantiria à Prefeitura controlar, através de um cadastramento efetivo, o crescimen
to da cidade. Teria então o Estado se transformado de agente :especulador em 
controlador do mercado da terra? 

Terceiro - à concessão de maior liberdade à população das novas ,.Vilas 
Operárias". É particularmente interessante comparar, por exemp1o, os Decretos 
1.516 de 2 de maio de 1902t que criou a Vila Operária do Barro Preto e o de n~ 26 
de 6 de julho de 1935, que criou a Vila Operâria da Concórdia. :g significativamente 
menor a interferência do Estado na confonnação ·física da. Vila da Concórdia, assim 
como.nas exigências polític~ chegando mesmo a conceder aos moradores o direito 
de ''transferirem a outrem o aforamento de seus lotes e benfeitorias neles existentes 
de acordo com o artigo 683 do Código Civil,. Em outras pa1avras, hã agora o reco
nhecimento do operário como cidadão, assim considerado, apto a beneficiar-se do 
Código Civil. 

Ê possível conceber no elenco dessas medidas duas dímensões essenciais que 
se inserem no contexto de construção no Brasil de um "Estado Social", fruto das 
transformações políticas que o movimento revolucionário de 1930 trouxe em seu 
bojo: 

• Uma, de caráter amplo, voltada. para a ,população como um todo, em que 
o Estado avoca para si o papel de "fiel da balança,', para fazer com que o mais 
fraco nã'o se desequilibre tanto em relação ao mais forte. No âmbito nacional, as 
leis do trabalho, a lei de crime contra a economia popular, o voto secreto etc. Em 
Belo Horizonte~ a criaçfo de uma "comissâ'o técnica.,, .para cuidar das questões 
urbanas e, sobretudo, o propósito de "freiar" as aprovações de novos Joteamentos~ 
que se de um lado facilitava o controle do crescimento físico.espacial, de outro, 
interferia decisivamente no mercado imobiliário. 

• Outra medida mais específica, de cunho protecionista às populações 
economicamente menos favorecidas, uma vez quet a simples cidadania não bastava 
para garanti-la A nível nacionalt isto se evidencia na criação dos lAPst e órgãos 
assistenciais como é o caso da Legião Brasileira de Assistência - LBA. Em Belo 
Horizonte, a criação das chamadas "Vilas Operárias". Se pennanece o caráter 
segregativo, que marc·ou todo o processo de ocupação do espaço urbano, o que é 
mais perceptível agora é a feição protecionista em que o Estado garante inclusive 
o direito dos moradores de não permanecerem no local e de transferirem o aforamen· 
to do lote, reconhecendo neles a cidadania Do ponto de vista do mercado imobiliário, 
pouco significou o Decreto n? 54. Apesar das restrições impostas aos proprietários 
(o· que não chegou a descaracterizar o papel do Estado como agente especulador). o 
surgimento de novos bairros e vilas não sofreu nenhuma solução de continuidade. 
A diferença é que, depois de 1935, a maioria dos loteamentos foram lançados no 

(5) ComüSJio Técnica Consultiva. Belo Horizortte, Imprensa OFrciat, ed. especial. 1935, p. 3. 
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mercado independente da aprovação legal, acelerando-se o processo de formação 
da desordem-urbana. 

Como se viu, manter a domimação política da população no período de 
1930-37, no esp·aço já sensivelmente desordenado, exigiu do Estado reajustes 
profundos inclusive o de interferir menos autoritariamente na confonnação urbana. 
É ~qu~ a quebra da t hegemonia dos setores vinculados à agro-exportação veio marca
da pela incapàcidade de qualquer grupo social em fonnular um projeto legítimo e 
coerente para a nação como um todo. Nesse contexto, o Estado assumiu o papel de 
catalisador de interesses, provocando mudanças a nível do país e da cidade. 

DOMINAÇÃO POL(TICA..SOB O SIGNO 
DA MODERNIZAÇÃO: 1937-4S 

Apesar do acentuado gráu de espe~ificidade da fonnaç~o histórica de 
Belo Horizonte, o desempenho do Poder Público frente à realidade urbana reprodu
ziu (e nem poderia ser diferente) no período do Estado Novo~ assim como em 
outros momentos, as diretrizes da política nacional Daí os cortes temporais da 
presente análise que tentam por à mostra as diferenciadas fonnas de interferência 
do Estado (aqui representado quase sempre pela Prefeitura Municipal) na forma 
urbana- interferência que se sabe, trouxe no seu interior a dominação política. · 

A decretação do golpe do Estado Novo não surpreendeu as elites mineiras e, 
de.certa fonna, nem a Nação, uma vez que a decretação do estado de sítio em 1'935~ 
assim como a repressão às organizações político-partidãrias apontavam para um 
efetivo enrijecimento político do regime e, para a consagração do modelo corpora
tivo. No Estado orgânico que a Constituiç!o de 1937 fmalmente consagrou, a po
lítica social desempenhou papel importante na estratégia de incorporação das po· 
pulações trabalhadoras urbanas que passaram a ser atendidas em algumas de suas 
mais antigas reivindicações~ como foi o caso da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Neste contexto, marcado pela ecloSão da 2.3 Guerra Mundial, a industrialização 
do país tornou-se problema prioritário, inserindo-se inclusive como questão de se~ 
gurança nacional. 

A absorçã"o em Minas, e particularmente em Belo Horizonte~ do modelo 
estadonovense é francamente perceptível. A cidade viveu wna .nova fase, marcada 
não apenas pelo autoritarismo político, mas também pela r,ecuperação da ideologia 
da "modernização" que norteara a política de sua edificação. O modelo autoritário 
garantiu aos Prefeitos o direito de não reconhecerem como legítimas quaisquer 
reivindicações populares. Mas garantiu-lhes também o de "doar" benefícios urbanos, 
tão importantes aliás ao processo de incorporação das massas ao regime, quanto ã 
modernização. Desmoblizado o movimento popular, que como se viu caminha~ 
va para uma razoável maturidade política, o Estado apresentava-se agora como 
uma espécie de "Leviatã Benevolente'?, imprimindo racionalidade aos princípios que 
norteavam seu papel nesse momento: modernização/controle físico.espacial; produ
ção de bens de consumo co]etivo/controle político ideológico. 

Sel'â pois, sob a égide desses princípios que o Estado tentará impor agora sua 
dominação política, tão necessária ao desenvolvimento do sistema quanto à garantiil 
do regime: 

• incentivando a instalação de novas indústrias na uzona industrial'' de Belo 
Horizonte, já criada no período anterior; 
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• planejando e criando através do Decreto-Lei 778 de 20 de março de 1941 
do Governo Estadual, a Cidade Industrial J uventino Dias, no então distrito 
de Contagem que, além de outras, oferecia a vantagem de manter preserva
da a paisag.em urbana de Belo Horizonte; 

• desapropriando terrenos através do Decreto 2.111 de 2 de fevereiro de 
1944 nas proximidades da cidade industrial, para a construção da Vila 
Operária; 

• recuperando o controle do crescimento físico-espacial da cidade não SÓ· 
através de um rígido cadastramento dos lotes e das construções,. mas 
também pela abertura de vias de acesso aos núcleos já ocupados - Av. 
Amazonas, Av. Antônio Carlos etc .• cujo objetivo foi dar lógica ao proc~ 
so de concentração/dispersão que marcou o processo de ocupação da cidade; 

• construindo o conjunto arquitetônico da Pampulha, que além de símbolo 
definitivo da modernização de Belo Horizonte. significou os interesses das 
classes mais abastadas em reservar para si (antes que fosse tarde demais) 
uma parcela cQnsiderável do espaço da cidade, onde outros grupos não 
poderiam ter acesso; 

• instalando seiViços bttsicos de infraestrutura nas áreas lindeiras ao Jago da 
Pampulha, que induziu a ocupação de outras áreas da zona norte da cidade. 

Apesar de todo o empenho~ o Estado não foi bem sucedido no propósito de 
recuperar o controle efetivo do crescimento físico-espacial da cidade., que caminhava 
a passos acelerados para a metropolização. Seu crescimento se dava praticamente 
em todas as direções, numa decorrência direta da política industrializante imposta 
pelo próprio Estado, e que muito beneficiava o setor empresarial. 

O desordenado crescimento implicou na necessidade de se realizar em 1942, 
uma nova planta cadastral da cidade, retratando detalhadamente a ocupação do 
espaço, o que facilitou a atualização da política tributária. No processo de incorpo. 
ração das massas, o mais significativo continuava sendo ainda. a questão da locali
zação da população operária no espaço. Estando já consubstanciado a nível federal 
o "paternalismo" do Estado com relação aos menos favorecidos, considerava em 
1941 o Prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira: 

. .. Considerando que o problema da hrlbitação já se formula nessa copital 
com a mesma premência dos demais centros populosos do pais: 
Considerando que a construção das vilas operárias ou populares que se 
tem procurado resolver esse problema, não constitue sua melhor solução 
em primeiro lugar, porque, dada a falta de espaço urbano. tais vilas só 
podem ser contruúlas em bairros distantes, onde se consome 1W trans
porte o que se economiza no aluguel, segundo porque mesmo em se 
tratando de "casa própria" tem mostrado a experiência· que as classes 
menos favorecidas não atingem a estabilidade econômica necessária paro 
possuz'-la, donde o geral fracasso das tentativas; considerando que a 
solução mais viável consiste em fazer grandes prédios de apartamentos~ 
onde pela constroção e sistema de exploração se tome [X)ss~'vel um 
aluguel módico, ao alcance de qualquer bolsa; 
conslderando, finalmente, que é dever da administração pública, princi
palm,ente da municipal, favorecer iniciativas dessa natureza, o que lhe 
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dá ao mesmo tempo. o direito de fiscalizar a sua execução. Resolve 
sandoruzr o Decreto-Lei aprovado pelo Departamento Administrativo 
do Estado. ( 6) 

Referia-se ele ao Decreto-Lei n? 75 de 24 de outubro de 1940 e que· previa 
principalmente erguer, perto da Pedreira Prado Lopes, um novo bairro em condições 
técnicas satisfatórias aos moradores. Foi, para tanto, estabelecido contrato com o 
Instituto de Aposentadorias e Pensões dos lndustriários (IAPI) e a Cia. Auxüiar de 
SeiViços de Administração S.A_ (CASA) para construção deste e de outros bairros 
populares. O artigo 19 do Decreto 7S previa: redução a 4% da tax.a de imposto pre
dial dos prédios ou conjuntos de prédios de apartamentos destinados às classes 
populares, desde que fossem preenchidos os seguint~s requisitos: a) número mínimo 
de 5 andares em cada pavilhão; b) número mínimo de 500 apartamentos ou mora~ 
dias distintas no conjunto de pavilhões; c) aluguéis variando entre Cr$ 70,00 e 
Cr$ 250,00 por mês~ de acordo com a tabela aprovada pela Prefeitura; d) área 
interna livre, ajardinada para uso dos inquilinos. O bairro popular (hoje chamado 
simplesmente Conjunto IAPI) localizou-se em área pertencente à Prefeitura, delimi· 
tada pela Av. Pedro I (atual Av. Antônio Carlos) e rua Araribá, no atual bairro São 
Cristóvão. De 1940 há ainda o Projeto da Prefeitura de construir no local conhecido 
como "Mato da Lenha,', atual bairro Salgado Filho, um bairro popular que só se 
viabilizou nos anos 50, em convênio com a "Fundação da Casa Popu1aru. 

O caráter modemizante dessa nova postura frente ao problema da moradia, 
para as populações de baixa renda, explicita na verdade~ transformações profundas 
no próprio modelo de Estado no Brasil, que como já disse, assumia agora. o papel 
de protegê-las inclusive espacialmente- como foi em Belo Horizonte. Daí a interfe· 
rência decisiva, que significou a construção do conjunto do IAPI, na forma urbana 
de Belo Horizonte. A partir daí. as elites passaram a conviver com a presença de 
um conjunto residencial próximo do centro que, apesar de arquitetonicamente 
moderno, abrigaria urna classe socialmente inferi~r. Estaria o Estado nesse momento 
descomprometido com as classes dominates? Ou estaria simplesmente abrindo mão 
da segregação físico-espacial dos primeiros tempos da cidade, para tornar mais 
eficaz os processos de exploração econômica e de dominação política? Mesmo 
porque, simultaneamente a esse processo de "democratização" do centro) cuidavam 
as elites de preservar seu próprio espaço, c~jo exemp1o é a área lindeira ao Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha. 

Ainda no processo de ocupação do espaço nesse período, registrou-se um 
grande· número de doações de terrenos feitas pela Prefeitura a entidades fllantrópi· 
cas, desportivas~ culturais, recreativas, religiosas e profissionais. De modo geral, 
essas entiades ao instalarem seus prédios induziram a ocupação e posteriormente 
os serviços básicos de infraestrutura. Os exemplos mais significativos são os da 
Mitra Arquidiocesana que recebeu inumeras áreas na zona suburbana, inclusive 
a que destinou à construç5o do Seminário (hoje Campus da PUC) e que resultou 
em bairros populosos como o são os do Coração Eucarístico e Dom Cabral. Também 
o suntuoso bairro da Cidade Jaidim onde, em 1944, através do decreto nÇ> 1.14. a 
Prefeitura. doou imôveis de seu patrimônio a ordens religiosas para instalarem seus 
estabelecimentos de ensino: área de .. 10.000 m2 com frente para a Av,. do Contorno 

(6) K UB!TSCHEK de Oliveira, Juscelino. Relatório apresentado ao governo do Estado de 
Minas Gerais. Belo Horizonte, imprensa Oficial, 1941, p. 115. 
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à Companhia de Jesus (atual Colégio Loyola), 5.000 m 2 na mesma área às Irmãs 
Paulinas (atual Colégio São Paulo). Inúmeras também foram as desapropriações para 
a instalação de equipamentos urbanos e que muito contribuíram para acelerar o 
processo de ocupação. São os casos., por exemplo, da desapropriação da "Fazenda 
Dalva, para a contrução da Cidade Universitária, e de terrenos no atual bairro Nova 
Suíça para a construção da Escola Técnica Federal Assimjt das doações e desapro· 
priações de terrenos resultaram no surgimento de novos e importantes bairros, onde 
percebe-se a interferência do político Oá que ambas foram posturas políticas) na 
conformação do espaço. Na medida, pois, que interferia decisivamente no espaço 
e o · modernizava, o Estado procurava ampliar na cidade (sobretudo, através da 
cooptação da massa urbana ao Regime) os vínculos entre exploração e dominação. 

PACJ'O POPUUSTA E REORIENTAÇÃO 
NO PROCESSO DE DOMINAÇÃO: 1946-1964 .. 

"Não é propósito do presente trabalho discutir as diversas análises que existem 
sobre o populismo no Brasil. Válido lembrar, no entanto, como Fernando Henrique 
Cardoso, de que "como .regime de dominação (o populismo) supõe uma aliança 
entre um setor das classes dominantes (que se sente ameaçado por algum outro 
S'etor dela e é incapaz de controlar sozinho o Estado) e alguns setores das massas 
populares - quase sempre urbanas, raramente rurais'.,. Esta aliança Hpara baixo, só 
é viável, todavia, quando encontra no Estado a alavanca para sua consecução. Assim, 
manipulação e troca de benefícios (votos ou apoio das massas versus salário e parti
cipação) dependem do controle do aparelho do Estado. É por isto que a "maré 
montanten do populismo urbano, aliando muitas vezes o conservantisrno oligárquico 
à massa sequiosa por participação. a outros setores das oligarquias, consolidou na 
cultura política urbana um estilo de participação dependente do Estado. (7) 

O chamado pacto popuüsta apoiava-se na proposta econômica de desenvolvi
mento) cujo estratagema era o rápido crescimento urbano- industrial ainda que às 
~expensas do setor agrári~exportador. Em nome dessa estratégia, e com o intuito de 
descaracterizar as evidentes disparidades regionais e intraestaduais, é que optaram as 
elites mineiras pelo reforço do centro político e econômico do Estado, já identifica· 
do então., como Belo Horizonte e seu entorno imediato como resposta às ameaças 
de concentração econômica no privilegiado eixo São Paulo-Rio. Mas a cidade 
apresentava, no entanto, graves pontos de estrangulamento que se interpunham à 
industrialização, sendo o maior deles, o da energia elétrica. Tanto que o efetivo 
desenvolvimento da cidade industrial de Contagem só se deu após a criação das 
Centrais Elétricas de Minas Gerais - CEMIG -no inicio dos anos 50, que resultou 
do empenho governamental em dotar o estado de energia e transportes, binômio 
considerado. então, como essencial ao desenvolvimento econômico mineiro. 

Não se tem, nesse artigo, o objetivo de analisar a presença do Estado nos 
chamados Hprocessos econômicos" que se efetivaram em Minas, especialmente 
em Belo Horizonte e no seu entorno, a partir do fmal dos anos 40, com o ~'Plano 

(7) CARDOSO, Fernando Henrique. ·'A cidllde e a politica: do compromisso ao inconformis· 
mo " - In: Autoritarismo e Democratização. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1975, p. 155 
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de Recuperação Econômica e Fomento a Produção ... (8) No entanto, ainda que 
correndo o risco de simplificar, parece válido ressaltar n.a trajetória do Estado, dois 
momentos diferenciados, perceptíveis com certa nitidez na estrutura urbana de .Belo 
Horizonte: o primeiro, iniciado no f111al dos anos 40, referindo-se à criação de 
condições gerais para a implantação do parque industrial, quando então se relega 
a segundo plano, a provisão de bens e serviços de consumo coletivo. O segundo, 
inicíando.se nos anos 70, e ainda em vigência, caracterizado pelo empenho em 
atender às necessidades urbanas acumuladas, numa tentativa mais racional de suprir 
o deficit criado na fase anterior. Nesse empenho, o que vai prevalecer~ no entanto, 
é a lógica da rentabilidade, conforme tentar~se-á mostrar oportunamente. 

Dado o atraso relativo da economia mineira, bem como a já histórica fragilida
de dos laços que unia a classe política ao setor produtivo, não se efetivou a nível 
do estado fenômenos populistas do tipo "Janismo" ou "Ademarismo''. Em Belo 
Horizonte, no entantor onde se concentravam os esforços industrializantes foi 
perceptível por parte de pelo menos dois dos cinco prefeitos eleitos, a adoção de 
práticas populistas. A tentativa pois, de incorporaçio das massas ao processo polí
tico, acabou por abrir um espaço razoável ao atendimento de suas reivindicações. 

O Estado reproduzia ( c6mo ·em momentos anteriores) a nível da cidade, o 
modelo político nacional marcado agora por uma contradição básica: a da penna
nência de instituições com traços nitidamente corporativos, numa sociedade civn 
que ampliava cada vez mais sua participação política Neste contexto, a dominação 
política no espaço urbano se fazia agora de modo difuso, perpassando todas as 
esferas da vida social numa complementaridade lógica entre a figuração estatal de 
um lado e a dimensão simbólica do poder de outro, através: 

• da progressiva extensão {quantitativa e qualitativa) da cobertura social do 
Estado à população de baixa renda, apoiando-se nas burocracias tradicionais 
dos Institutos e Sindicatos e na vasta rede de agências de controle semi-pú· 
blicos que, criados quase sempre pelo Governo Federal. foram também e 
sobretudo a nível da cidade, usadas corno trunfos eleitorais, 

• de menor interferência no processo de crescimento físico da cidade, permi· 
tindo, inclusive, que a continuidade do processo de segregação no espaço 
ficasse a cargo das livres forças do mercado. Daí a consolidação no períod~ 
do processo de acumulação via especulação imobiliária, 

• da consciência, por parte das autoridades~ de que caberia ao Estado (ainda 
que mais uma vez atendendo aos interesses das elites) replanejar a cidade. 
dada a "desordem urbana" já então instaurada. 

No propósito de cooptar politicamente as massas urbanas e freiar, assim, a 
mobilização espontânea que poderia caminhar para uma progressiva radicalização, 
inscreve-se a encampação pela Prefeitura em 1949, do serviço de transportes coleti
vos (basicamente o de bondes) antes a cargo da Cia. Força e Luz de Minas Gerais. 
Também a criação do Departamento de Bondes ·e Onibus- DBO- que atuou até a 
década de 60, para 4 'atender às justas e constantes reclamações da população..,. De 
maior significado aindaJfoi a tentativa empreendida pelo Prefeito Celso Melo de 

.... 

· {8) Ver a esse respeito: 
CAMPOLJNA, Clélio. Estado e Capital Estrangeiro na IndÚstria Mineira. Belo Horizonte, 
PROED/UFMG, 1981. 
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Azevedo de enfrentamento do já tradicional problema da moradia para a população 
de baix.a renda, que se instalava agora, predominantemente, nas favelas. Em 1955 
foi pois, criado o 1 Departamento Municipal de Bairros e Habitações Populares (D BP) 
que se defmía segundo a Lei 517 de 29 de novembro daquele ano~ com competên
cia entre outras para "planejar e executar todos os serviços concernentes à edifica
ção dos bairros e habitações populares". 
· A criação do "DPB' ', que deveria funcionar nos moldes da ~·'Fundação da 
Casa Popular''~ resultou de sugestão de uma comissão nomeada pelo Prefeito pata 
cuidar do desfavelamento da ddade. A participação da comunidade se fazia através 
do Consellio Administrativo que, segundo o Prefeito "era formado por elementos 
de alta categoria: ~ ... presidente do Sindicato dos Tecelõe,s, presidente do Sindicato 
dos Bancos o Padre Agnaldo Leal e um representante da Câmara dos Vereadores, 
(9). Por que não estava representada no órgão a população favelada, uma vez j á 
organizada através das UDSs ou ' 'União de Defesa Coletiva'~ Seria pela sua capaci
dade de expressar confrontos dentro do próprio sistema, o que lhes acarretava 
desprezo social e desconhecimento pelo Estado do caráter questionador1 Certamente 
que sim, na medida em que o intesse do Poder Público era ainda preservar o sistema 
de exploração, mesmo que, para isto, se adotasse agora uma dominação política 
menos ostensiva. 

As reivindicações populares se expressavam por dois canais básicos: os " Comi
tês Pró-Melhoramentos"' , que representavam predominantemente bairros de periferia 
e as chamadas '~União de Defesa Coletiva", que reuniam moradores de vilas 1e 
favelas. A origem dos, Comitês remontava aos diretórios políticos do início dos anos 
30. A pesar de postularem uma neutralidade política, que os diferenciariam das 
antigas associações, só conseguiram se fazer representar junto ao Estado pela 
intermediação dos políticos. Assim o êxito desses comitês dependeu quase sempre 
dos compromissos estabelecidos com os candidatos nas fases pré-eleitorais. Já as 
UDCs surgiram como resposta à política municipal de desfavelamento, intensificando 
sua ação (contraditoriamente) a partir da criação do já mencionado DBP. Se o· 
Estado não lhes conferiu legitimidade polít ica, reconheceu pelo menos a existência 
do problema, abrindo, através da intermediação de vereadores e outras autoridades) 
um canal onde as insatisfações puderam ser expressas .. Neste sentido, Francisco 
Weffort lembra que tanto a noção de manipulação quanto a de passividade popular 
precisa ser relativizada e concretizada historicamente, para que se possa entender o 
real significado do populismo (10). Tomado Belo Horizonte como caso concreto, 
observa-se que foram perceptíveis · os mecanismos utilizados pelo Estado para a 
legitimação do Regime, chegando muitas vezes, à desmobilização de alguns. se
tores populares. Se suas conquistas resultaram de aspirações quase sempre li
mitadas, necessário se faz mais uma vez~ situá-las no contexto histórico do próprio 
regime, onde as massas só setviram de fonte legitimadora, enquanto estiveram no 
esquema de aliança política que as privav~ em última instância, de uma verdadeira 
autonomia. Assim considerado, fica bem claro no contexto urbano de Belo 
Horizonte a reprodução do processo de dominação implícito no "pacto populista',. 

(9) Trecho da entrea>ista concedida por Celso Melo Azevedo em 1980 a técnicas da Fundaçaõ 
João Pinheiro. Ver: Movimentos Reivindicatórios Urbanos em Belo Horizotne. Belo 
Horizonte, F. J. P:. 1981 {mimeo) p. 37. 

(10) _WEFFORT, Francisco. O Populismo na Política Btasileira. SQo Paula. Difel, 1980. p. 70. 
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Se a. nív~el nacional o referido pacto entrou em colapso7 quando env~eredou pelo 
caminho das chamadas "refonnas de base", em Belo Horizonte a concretização 
do desfecho iniciou quando em alianç~ (não com o Estado) mas com outros 
segmentos da sociedade, o movimento das UDCs passou a reivindicar a refonna 
urbana,. marcando de fonna incômoda sua presença na cena política municipal. 

Dada a precariedade das infonnações disponíveist tomou-se difícil detectar a 
presença do Estado na fonna urbana propriamente dita. Sabe-se para onde a cidade 

~cresceu. mas não se sabe, com clareza, as razões pelas quais cresceu nessas direções. 
A hipótese que se apresenta é a de que as intervenções do Estado (que antes pratica
mente orientou o crescimento espacial) teriam sido pouco significativas, restingin
do-s~ a algumas propostas ne1).1 sempre implementadas porque traziam implícitas, o 
vício de conceber a cidade como um aglomerado de espaços funcionais. Assim 
como foi, por exernplo7 a do Prefeito Octacílio Negrão de Lima que, em i 948, 
tentou projetá-la como uma grande engrenagem onde: · 

Ho Baneiro seria destinado à cidade agrícola, à ucidade industrial" 
um centro fabril, à "Pampulha" turismo e diversões, "Venda Nova" um 
belo Centro residencial - verdadeira cidade popular. Como centro de 
atraçiio desse conjunto, ficará Belo Horizonte. Conseguindo esse objeti
vo, a capital de Minas poderia, ainda segundo o Prefeito "comportar" 
1 milhão de liabitantes confortavehnente instalados e bem servidos e 
vivendo felizes"(! I). -· 
Ao que tudo indica, coube preponderantemente às forças do mercado 

imobiliário,. orientar o crescimento físic~espacial, assim como mantê-lo elitizado 
e de difícil acesso às populações de baixa renda. 

VELHOS MECANISMOS, 
NOVA DOMINAÇÃO: 1964-77 

Em tennos de realidade urbana, a proposta do movimento annado de 1964 
foi a de racionalisar a produção de serviços urbanos através da superação dos 
mecanismos de intermediação .política A ampliação e modernização do Estado 
se fez, como se sabe, pela exclusão da sociedade civil implantando no dizer de 
.Fernando Henrique Cardoso, um ''consetvantismo moderno .. que, no plano 
ideológico, pretendia manter socialmente aberta uma sociedade politicamente 
fechada ( 12). 

Contando com uma localização privilegiada para a instalação de indústrias de 
bens de capital e buscando, ainda como nos anos 40, recuperar-se do relativo 
atraso econômico que caracterizava sua economia, o estado de Minas Gerais enga· 
jou~se decididamente no novo modelo político-econômico, dando sustentação ao 
que já se convencionou chamar a "Nova industrialização mineira". A criação de 
generosos incentivos fiscais, a oferta da infra·estrutura para a instalação de indús
trias e sobretudo a participação maciça no capital social de alguma das novas 

.... 
{11) LIMA. Octáct1io Ntgrão de. Relatório apresentado à Ctimnra Municipal de Belo Horizonte 

em 1948~ lmprenSD Oficial, edição especial. 1949. 

(12) CARDOSO, Fernando Henrique. O Modelo Político Brasileiro, Rio de Janeiro, Dlfel, 
19.79, p. 69. 
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empresas, relegando a segundo plano os investimentos propriamente sociais:r e:x:em
plificam bem o direcionamento da política econômica mineira ~o pós-64. 

Desta forma, tanto a necessidade de reforço das estruturas técnicas para a 
dinamização· do modelo industrial dependente quanto a exclusão das classes 
populares como 1egítimadoras do regime, só podem ser conpreendidas no âmbito 
da cidade e de sua Região ~etropolitana, se posto à mostra dois processos básicos. 
Primeiro, o processo de transformação do modo de produção dependente, que 
resultou no condicionamento da expansão do mercado a dois agentes básicos: as 
chamadas empresas multinacionais e as empresas estatais. Segundo, o da foJtnação 
de "setores modernosn tanto do empresariado quanto da classe média que, aliados. 
defmiram, mediante amplo respaldo mllitar, os objetivos dos investimentos públicos 
e privados. Acrescente-se ainda que, ao _velho Estado Social que se construiu no 
Brasil nos idos dos anos 30, somam-se agora estratégias inovadoras ainda que 
percorrendo vellios caminhos do paternalismo e da dominação, no propósito de 
enfrentar o problema da pobreza que~ sobretudo nascidad~ nãoforaextirpado 
pela solução clássica do jogo de mercado. Daí os programas federais de Complemen
tação Alimentar para a Saúde e Educação, de Desenvolvimento Comunitário, 
Abastecimento Popular, Assistência Social e de Bem .. Estar do Menor Carente etc., 
que resultaram numa ampla e complexa mobilização de recursos dos estados e dos 
municípios em perfeita consonância com as políticas federais. Pense-se, por exem
plo, na criação da Secretaria do.Estado do Trabalho e Cultura Popular no início dos 
anos 60, bem sintonizada no nome e .nas motivações do populismo e que se trans
fonna, então, em Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Desportos, numa 
firme demonstração de que a cultura popular passou a ser ente:ndida por Assistência 
Social ,e Esportes (13). 

É nesse contexto que se evidencia a mais imediata e contundente política 
pensanda pelo Governo pós-64 traduzida no Banco Nacional do Habitação. 
Diretamente ligada aos velhos t~empos, a idéia inicial do BNH se assentava em 
considerações de ordem social -a habitação como um fm em si mesmo; de ordem 
económica1 onde o programa daria dinâmica ao mercado de construção civil~ de 
ordem política cuja finalidade seria "aplacar o r,essentimento das massas deixadas 
orfãs com o fim do sistema político anterior e para torná~Ias menos predispostas à 
baderna, pois "quem tem casa não quebra a casa dos outros' .. {l4). 

Mas um outro papel assumido pelo Estado no pôs-64 - · o de agente básico 
do desenvolvimento econômico - obscureceu gradativamente os :propósitos do 
t'Novo Estado Socialn, confundindo os processos de exploração econômica e domi· 
nação política. Desta forma, se tomado o exemplo da trajetória do BNH o que se 
destaca é que a política social não foi posta em prática como um ftm, mas como 
um meio para dar racionalidade à política econômica. De ação social como meta 
básica, o BNH passou a tê-la como área secundária? deslocando-se da sua proposta 
de atendimento às deficiências habitacionais das populações pobres para dinamiza. 
dor da construção civil e do mercado imobiliário. Também nos outros programas, 
inclusive os de provisão de bens de consumo coletivo, o critério passou a ser o da 
rentabilidade. 

(13) COIMBRA, Marcos Antônio E. L. Salvo. O Pobre e o Estado Social: O C.aso de Minas 
Gerais. In: Modernização Adrninistrativa. Bras!1ia, IPEA, 1980. p. 142. 

{14) COIMBRA, op. cit., p. 143. 
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. Dada a excessiva centralização política do Regime bem como a dependência 
administrativa do Município frente ao Governo Federal, toma-se difícil especificar~ 
a nível da forma urbana, a interferência das forças políticas locais. A alocação dos 
componentes estruturantes do crescimento urbano obedeceu às diretrizes do modelo 
político econômico', que como se disse não carecia ser legitimado pela sociedade 
civil Assim~ do ponto de vista da cidade, há como que um retorno à primeira fase 
~ sua trajetória. substituindo o autoritarismo oligárquico que pretendeu uma 
cidade para ser vista, por um autoritarismo técnico-burocrático que pretende 
racionalizar a desordem do espaço urbano. 

Comprometidas a autonomia do execq.tivo e do legislativo municipais, o papel 
da Prefeitura foi significativamente reduzido. Exemplo contundente foi a substitui
ção em 1971 do Departamento de Bairros Populares (DBP) pela Coordenação de 
Habitação e Interesse Social - ClHSBEL. Se desde 1965 o desfavelamento vinha 
sendo encarado como uma questão política, (mesmo porque um dos primeiros atos 
do Govemo no pôs-64 tinha sido o de extinguir a Federação dos Trabalhadores 
Fave~ados de Belo Horizonte - FTBH - sob alegação de ser órgão subversivo) 
a ~çã~ da CHISBEL se restringiu quase sempre à remoção dos favelados (não _raro pela 
força) de áreas a serem desfaveladas, mediante o pagamento de uma insignificante 
indenização. Mesmo porque, o problema da habitação popular estari~ (supostamen
te) sendo resolvido pelo BNH Frente a esta "política", aos favelados só restava 
a alternativa de migrarem para outras favelas, ou constituírem novos niícleos) até 
que a CHISBEL novamente os impedisse. . 

O que se.evidencia no decorrer da primeira década do Regime Militar instaura
do no país em .1964 é que os mecanismos de dominação política no espaço se 
explicitaram mais ostensivamente que em outros momentos históricos. Seja pela 
perda de autonomia do estado e . do município e pela submissão às políticas e 
programas do Governo FederaL seja pela conso1idação do processo de diferenciação 
do espaço resultante de um decidido respaldo do Estado aos. interesses dos grupos 
empresariais, seja ainda pela exclusão das massas do processo político. 

"ABERTURA" E DOMINAÇÃO POÚTICA: 1977-1982 

A explícita exClusão das massas no processo político bem como o fechamento 
dos antigos canais de participação no pós-64~ não lograram por muito tempo, a 
submissão social e política dos trabalhadores. No dizer de Caldeira Brant, foi 
exatamente do bloqueio dos canais institucionais de representação popular que surgiu 
o ~stímulo aos laços primários ~e solidariedade. Assim, as associações comunitárias, 
as comissões de fãbrica, os movimentos culturais.; as tendências estudantis, os clubes· 
de mães ou de jovens, os grupos de oposição sindical e mais um gama de movimen
tos localizados e dispersos nas grandes cidades, fundamentam-se em sua origem, na 
confiança direta entre os membros e na consciência de desamp·aro frente as institui
ções mais vastas. Nasceram, pois, quese sempre de forma defensiva ( 15). O fenôme
no de ~'inSU:bordiilaçãou da· sociedade civil expressoupse mais visivelmente em 
1974, quando, principalmente nos grandes centros urbanos, o partido do Governo 

(15) Sobre -a característica atual dos lllQVimentos popu/aTes ver: BRANT, Vinicius Caldeira. 
"D!l re.ristênda aos movimentos .sociais: tJ emergêncill das classes populares em Saõ Paulo " . . 
In: São Pauto: O Povo em. Movimento. . . 
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foi derrotado. Há, pois, uma tácita simultaneidade entre a falência do "milagre 
econômico brasileiro~', a decorrente agudização dos problemas urbanos (resultantes 
da intensa modernização imposta peJo modelo econômico), e o aceno, no plano 
político, daquilo que já se convencionou chamar "processo de ·abertura'". Isto· não 
significou, no entanto, o esgotamento do regime autoritátio, seja -porque tivesse 
~umprido seus objetivos, seja porque tivesse renunciado ao arbHrio como fo.nna 
de atmgi-los, A abertura n[o foi posta, antecipando-se· a uma· crise iminente e sim 
com significativo atraso, diante do reconhecimento de que a sociedade reorgani
zou-se à revelia das normas brasile.iras. A centralizaça:o excessiva do poder -tanto 

- econômico quanto político) resultou num significativo descontrole ~ja explicaç!o 
não deve ser buscada nem na incompetência, nem na fragilidade dos detentores 
do Poder. 

Do ponto de vista da competência, o q~e se observa a partir daí será ~a 
tentativa de adequação do Regime à· nova realidade. através da rêvitalizição do 
debate em torno da ''participação comunitaria". Assim,. ao mesmo tempo qu,e 
alguns órgãos minjsteriais passam· a incluir como objetivos básicos de seus progr~ 
o "desenvolvimento comunitário'' formula-se em Minas o "Ill PJano de Desenvolvi
mento Econômico e Social" que propõe utilizar o potencial de participação da 
sociedade no processo de 4esenvolvimento econômico e socia1: '~A ínstitucionaliz~ 
ção e a criação inovadora de mecanismos adequados que Jll~bilizem os recursos 
latentes das comunidades, adonnecidas por falta de estímulos, que os aglu~em e a 
direcionem, são medidas de fundamental ímportâncià. TJ (16). Um dos· resultados 
práticos do referido plano e que interessa mais de perto-à present~ análise, foi a 
criação, em 1981, na órbita da Secretaria de Estado e Planejamento e Coordenação 
Geral (SEPLAM·MG), . do "'Programa · de Desenvolvimento das Comunidades,. 
(PRODECOM). Tomando como base paraasuacríação o pressupósto falacioso de 
que as comunidades estariam "adonnecidas", o que se pretendeu foi exerCer sobre 
o movimento popular em ascenso, o controle ideológico · e a dominação · política 
Mas é óbvio, ao criar espaço para que a população se manifestasse, o Estado acabou 
criando também as condições para o questionamento de sua atuação. 

No que se refere à forma urbana o que se percebe é a simultaneidade entre 
'~processo de abertura política;' e a decisiva interferência do Esta~o no espaço. Já 
implantados no período os diversos ótgãos responsáveis pela chamadá 44gestão 
urbana ti; são implementadas medidas que resultam no controle decisivo do espaço, 
seja pela determinação prévia da localização dos equipamentos urbanos, seja átravés 
de uma legislação restritiva do parcelamento e uso do solo. Este novo tipo de 
1nterferência que obedece agora às diretrizes do Govemo Federal e que abrange 
todo o Hcolar metropolitano" de Belo Horizonte, resultou num acelerado processo 
de periferização da população de baixa renda. Em perfeita sintonia com. esse tipo de 
política, observa-se uma acentuada desconcentração das atividades econômicas~ 
dando racionalidade ao processo de disperSão da população no espaço·que 'é consi
derado, agora, não em termos dacidade e sim da Região Metropolitana. Escapa a 
esse tipo de política, não apenas as especificidades dos mwúcípias que cómpõem 
o ·espaço metropolitano, mas sobretudo, as reais necessidades da população que, vi3 
de regra, acaba por submeter-se a esse novo tipo de dominação. t novo o estªo 

(16) MINAS GERAIS, Governador, 1979 (Francelino Pereira) 111 PlanoMineirode Desenvolvi-
mento Econômico e Social. Belo Horizonte,1979, V. 1. p. 24. · 
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porque,. ao Estado nfo se pode agora apenas imputar o caráter de "instrumentoH 
das classes dominantes, uma vez que ele próprio se fez agente econômico, dinamiza
dor do processo de acumulaçao eJ conseqüentemente, de exploração da classe traba
lhadora. I! nesse sentido que se torna compreensível o caráter empresarial que nor
teia a produçfo dos bens de consumo coletivo, podendo a carência dos mesmos na 
periferia, ser explicada mais pela baixa taxa de consutno e, conseqüentemente~ pelo 
inexpressivo retomo econômíco, que pela efetiva incapacidade do Estado ém pro~ 
vê-los. Não se trata mais da insuficiência global de oferta como foram, por exemplo, 
os casos da água e da energia elétrica nas primeiras décadas da história da cidade. 

Sendo o Estado um dos modernos agentes da exploração econômica e niio 
apenas representante, mas P\l!te integrante da classe dominante é, ou pretende ser 
também, o Estado dos pobres, oY o Estado de todos os cidadãos. Esta aparente 
contradição (na verdade,. para o sitema, perfeitamente lógica) a cada dia se 
torna mais perceptível através de urna prática onde se verifica a simultaneida· 
de entre o processo de abertura política em que a população vem reconquistando 
direitos sagrados como o de se organizar, reivindicar e~ sobretudo~ o de votar e a 
continuidade de uma política de deliberada e autoritária interferência do Estado 
no espaço. 

Todavia, a logicidade dessa interferência no espaço não é característica 
apenas diesse momento histórico, mesmo porque a própria existência de uma 
economia urbana supõe um longo processo de divisão social do trabalho e uma 
constante redefmição das formas de exploração. 

Observe-se assim que da breve reconstituição do processo histórico de Belo 
Horizonte, onde se pretendeu desvendar os mecanismos utilizados pelo Estado para 
garantir a estabilidade do sistema, a interferência do Poder Público, na forma urba· 
na, foi .quase sempre uma constante. Mas o que é específico na interferência dos 
últimos vinte anos é que, após a crise do populismo, ela passou a significar um novo 
estilo de '4política u:rbana't, que nem mesmo o chamado processo de abertura con
seguiu ainda alterar. E que esse novo '"estilo"' resultou de uma passagem radical do 
antigo patrimonialismo a um autoritarismo político, cujo nervo vital é o capitalismo 
oligopolista expresso na gestão burocrática e no 'iethosn tecnocrático do poder. 

Mas, ao se afirmar que a abertum política- coroada com a instigante vitória 
das oposições nas gnmdês cidades, inclusive Belo Horizonte - ainda não logrou 
alterar o estilo de política urbana e de interferência do Poder Político no espaço, 
não se quer contrapor planejamento urbano à democracia. Mesmo porque, caminha· 
se para reativação da sociedade civil por meio de expressivos movimentos sociais 
que, forçando a participação, política, dessiparão da grande engrenagem técnico. 
burocrática, os riscos de criação de um "horroroso mundo novo". A cidade não . 
haverá, certamente, de se tomar uma Alphaville"_,. tecnicamente aparelhada para 
tornar cada vez mais apática a populaçfo . 

... 

43 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

