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RESUMO 

 

 

A presente dissertação discute as conexões entre mudanças climáticas antropogênicas e 

relações de gênero em espaços urbanos de países do Sul Global. A pesquisa 

bibliográfica e documental traça o estado da arte sobre o tema e demonstra que as 

escolhas de enfrentamento das mudanças climáticas podem reforçar impactos climáticos 

negativos, assim como, exacerbar desigualdades experimentadas por determinados 

grupos dentro do espaço urbano, em especial, mulheres pobres e de cor residentes nos 

territórios mais vulneráveis aos impactos climáticos. A pesquisa qualitativa conduzida 

no bairro Conjunto Paulo VI, localizado na região nordeste de Belo Horizonte, busca 

compreender como as adversidades do território são percebidas e vividas 

cotidianamente por moradores de áreas do município consideradas como especialmente 

vulneráveis às mudanças do clima e quais são as estratégias  e meios que estes 

moradores utilizam  para fazer frente às dificuldades, adaptando-se e tornando a si 

mesmos e à comunidade da qual fazem parte mais resilientes. 

Palavras-chave: Mudanças climáticas; Cidades; Gênero; Belo Horizonte; Conjunto 

Paulo VI 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation discusses the connections between anthropogenic climate change and 

gender relations in urban spaces in countries of the Global South. Bibliographic and 

documentary research traces the state of the art on the subject and demonstrates that 

climate change coping choices can reinforce negative climate impacts, as well as 

exacerbate inequalities experienced by certain groups within the urban space, especially 

poor women of color resident in territories most vulnerable to climate impacts. The 

qualitative research conducted in the Conjunto Paulo VI neighborhood, located in the 

northeast region of Belo Horizonte, seeks to understand how the adversities of the 

territory are perceived and experienced daily by residents of areas of the municipality 

considered especially vulnerable to climate change and what are the strategies and 

means that these residents use to cope with difficulties, adapting and making themselves 

and the community of which they are most resilient.  

Key words: Climate change; Cities, Gender, Belo Horizonte, Conjunto Paulo VI 
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1. Introdução 

As mudanças observadas no clima, como resultado da ação antropogênica no 

meio ambiente natural e construído, têm ganhado proeminência apesar de ainda não se 

configurar como um fato científico consolidado. Atualmente, ele representa a maioria 

entre as produções científicas (CASAGRANDE; SILVA JUNIOR; MENDONÇA, 

2016), sendo endossado por importantes instituições globais (RIEBEEK, SIMON, 2005; 

IPCC, 2007; IPCC, 2014; NOAA, 2015) e locais (PBMC, 2014; BRASIL, 2015).  

 Segundo este ponto de vista, a elevação das temperaturas médias do planeta, 

observadas no decorrer do século XX e no início deste século XXI, teria origem em 

atividades desenvolvidas pela humanidade a partir da Revolução Industrial. Estas 

atividades, por estarem emitindo níveis crescentes de gases como o dióxido de carbono, 

seriam as responsáveis por exacerbar um fenômeno natural, o efeito estufa, responsável 

pelo aquecimento da atmosfera terrestre. Com isso, estariam ocasionando mudanças no 

clima global com impactos diversos nos distintos territórios e grupos humanos, em 

interações complexas com as condições sociais e ambientais preexistentes (SATHLER, 

2014; BRASIL, 2015; PBMC, 2016; BARBI, FERREIRA, 2017).  

A presente dissertação assume as mudanças climáticas de origem antropogênica 

como premissa para, a partir dela, discutir suas implicações para os diferentes conjuntos 

humanos que coabitam os espaços urbanos de países em desenvolvimento, a partir do 

estudo da realidade existente no município de Belo Horizonte, localizada na região 

sudeste do Brasil. 

A literatura de referência sobre mudanças climáticas nos permite afirmar que as 

cidades são grandes emissoras de gases de efeito estufa que, segundo o ponto de vista 

assumido nesta dissertação, são os principais responsáveis pelo aquecimento anormal do 

planeta e pelas mudanças ocorridas nos sistemas climáticos globais em decorrência 

deste aquecimento. Como as cidade concentram a maioria da população e os ativos 

econômicos das sociedades humanas, elas também são especialmente vulneráveis aos 

impactos climáticos (MARTINS, FERREIRA, 2011; GASPER et al., 2011; ROMERO-

LANKAO, 2012; HEINRICHS et al., 2013; MASSON et al., 2014; BOYD, JUHOLA, 

2015; DOHERTY et al., 2016; PBMC, 2016; ROSENZWEIG et al. 2018; SOLECKI et 

al., 2018; ÜRGE-VORSATZ, SETO, 2018).  

As pesquisas existentes apontam que os espaços urbanos dos países do Sul 

Global são mais vulneráveis aos impactos climáticos, dadas suas pré-condições de 

desigualdade e segregação espacial (ADGER et.al., 2003; SATTERTHWAITE et al., 
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2007; RIBEIRO, 2008; HEINRICHS et al. 2013; SATHLER, 2014; PBMC, 2016, 

RECKIEN et al., 2017). Da mesma forma, é possível afirmar que as mudanças 

climáticas impactam de forma desigual os diferentes grupos que coexistem no espaço 

urbano, dados os diferentes papéis desempenhados e as capacidades e recursos que 

esses grupos possuem (ADGER et al., 2003; HEINRICHS et al., 2013; RECKIEN et 

al., 2017).  

Neste sentido, há discussões acadêmicas que apontam não apenas a maneira 

distinta com que as mudanças climáticas impactam diferentes grupos e indivíduos 

humanos, mas também o fato de que as ações climáticas voltadas para a mitigação das 

causas das mudanças do clima e de adaptação aos seus efeitos refletem, em alguma 

medida, a capacidade maior ou menor que determinados atores têm de vocalizar suas 

preferências na arena pública e de se fazer representar dentro das estruturas 

institucionais pertinentes (SKINNER, 2011; BENDLIN, 2014; MAKINA, MOYO, 

2016; SPRAIN, 2016; PEARSE, 2017; RECKIEN et al., 2017). Assim, é possível 

afirmar que as questões subjacentes às decisões políticas, como discriminação e relações 

de poder desiguais, combinadas com as capacidades limitadas de enfrentamento e 

adaptação de grupos e indivíduos marginalizados, resultam em uma vulnerabilidade 

particular destes grupos e indivíduos, entre as quais se encontram as mulheres pobres e 

e de cor (SKINNER, 2011; ARORA-JONSSON; 2011; BENDLIN, 2014; SULTANA, 

2014; DOHERTY et al., 2016; MARGULIS, 2017; PEARSE, 2017; RECKIEN et al., 

2017; EASTIN, 2018).  

O campo de estudo conhecido como “mudanças climáticas e gênero”, apesar de 

recente, já dispõe de um corpo sólido e crescente de pesquisas de caráter 

interdisciplinar, voltadas para as questões relacionadas às desigualdades de gênero em 

face às alterações observadas no clima global (PEARSE, 2017). A literatura existente, 

ao discutir temas como vulnerabilidade, adaptação e resiliência climáticas, padrões de 

consumo e emissões de gases de efeito estufa ou, ainda, governança climática, tende a 

focalizar  a pesquisa em dois grupos distintos, a saber: (a) comunidades agrárias de 

países subdesenvolvidos/em desenvolvimento e (b) espaços urbanos de países 

industrializados e com elevado nível de renda (ARORA-JONSSON, 2011; 

BJÖRNBERG, HANSSON, 2013; SULTANA, 2014; RAVERA et al., 2016; INIESTA-

ARANDIA et el., 2016; EASTIN, 2018).  

Contudo, recentemente e, especialmente após a publicação em outubro de 2018 

do “Special Report Global Warming of 1,5ºC” do IPCC (IPCC, 2018b), pode-se 
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perceber, nos artigos científicos voltados à discussão de mudanças climáticas, cidades e 

gênero, uma ênfase nas questões afetas à adaptação climática nas áreas de recente e 

acelerada urbanização na África e na Ásia (DODMANN, ARCHER, 

SATTERTHWAITE, 2019). 

Apesar da incorporação do aspecto urbano em áreas do Sul Global na literatura 

de referência, é perceptível que as discussões referem-se fortemente às cidades asiáticas 

e africanas de urbanização recente, com desafios muitas vezes distintos daquelas 

cidades, localizadas na América Latina, nas quais a urbanização se deu atrelada a 

processos tardios de industrialização e que hoje encontram-se consolidadas, com baixas 

taxas de crescimento demográfico e elevados níveis de desigualdade socioeconômica. 

Assim, é visível a existência de uma lacuna na produção de conhecimento voltado para 

a discussão de mudanças climáticas e gênero referente às questões de gênero em 

ambientes urbanos como a cidade brasileira de Belo Horizonte.  

Se a nova ênfase dada às cidades africanas e asiáticas é especialmente 

importante quando se lembra que há uma tendência crescente de urbanização no planeta 

e que os países do Sul Global já detêm altas taxas de urbanização (PBMC, 2016, 

RECKIEN et al., 2017), a baixa presença dos espaços urbanos latino-americanos 

coloca-se como uma questão. Isso porque as condições prévias de desigualdade 

existentes em cidades latino-americanas resultam em importantes déficits na 

infraestrutura urbana e em forte segregação socioespacial, que tendem a ser agravadas 

pelas mudanças climáticas (PBMC, 2016).   

Há que se considerar, ainda, que, em contraste com o Norte Global, onde estão 

localizados os centros produtores e difusores de conhecimento sobre o tema, bem como, 

as grandes organizações internacionais que definem as formas de sua inserção na 

agenda pública global e os países e cidades que estão na vanguarda da política climática 

internacional, as alterações climáticas colocam-se, ainda, como um tema a ser 

consolidado tanto na esfera acadêmica como no debate público no Sul Global 

(MARTINS, 2010). Cria-se, então, um descompasso entre o discurso recorrente acerca 

da magnitude e da gravidade das mudanças climáticas e a capacidade dos países em 

produzir conhecimento qualificado, voltado ao seu contexto específico, bem como, em 

propor soluções técnicas e políticas adequadas aos desafios impostos pelo fenômeno 

climático (MARTINS, 2010).  

Apesar da vulnerabilidade acentuada pela existência prévia de problemas 

relacionados à desigualdade socioeconômica e à urbanização acelerada e não planejada 
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de suas municipalidades e, em que pese os avanços de algumas cidades de grande e 

médio porte em termos de política climática
1
, a maioria dos governos subnacionais de 

países do Sul Global não reconhecem as alterações do clima como uma questão de 

âmbito local, apresentando dificuldades em priorizar um problema de longo prazo 

diante de uma agenda pressionada por demandas de curto prazo (MARTINS, 2010). 

Além disso, a baixa capacidade financeira e institucional e a falta de autonomia para 

decidir sobre as questões políticas que afetam as mudanças do clima atuam também 

como barreiras a uma ação climática local (BULKELEY, TULTS, 2013; SATHLER, 

2014). Ademais, quando os governos locais decidem agir, o fazem a partir de 

conhecimentos produzidos e parâmetros estabelecidos nas nações industrializadas e, 

desta forma, não necessariamente adequadas ao contexto local (MARTINS, 2010). 

Neste sentido, mesmos os recentes avanços climáticos de cidades e regiões do Sul 

Global devem ser vistos sob uma perspectiva crítica, pois, apesar de cumprirem 

requisitos de organizações internacionais, podem desconsiderar questões críticas 

colocadas por sua realidade específica e, assim, ao invés de constituírem respostas 

adequadas à superação de desafios, podem reforçar e aprofundar desigualdades e 

injustiças históricas. Até porque, em geral, as decisões de políticas públicas são tratadas 

como escolhas neutras, sem que se faça nenhuma discussão sobre como as 

discriminações e relações de poder, intrínsecas às mesmas, modelam e definem as 

escolhas feitas (BENDLIN, 2014). Desta forma, as relações de gênero, caracterizadas 

como relações de poder que são atravessadas por outras características identitárias como 

classe e raça (CRENSHAW, 1991), muitas vezes são invisibilizadas nas arenas públicas 

decisórias.  

Diante do exposto, resta clara a necessidade de se discutir as interconexões entre 

as mudanças climáticas e as questões de gênero em espaços urbanos de países do Sul 

Global, de maneira a compreender quais são os fatores contribuintes para que 

determinados grupos dentro do espaço urbano, em especial, mulheres pobres e de cor 

que residem em territórios degradados, tenham exacerbadas suas experiências de 

vulnerabilidade climática.  

                                                           
1
 Belo Horizonte foi reconhecida no último relatório do CDP Cities (2019) como uma liderança climática 

global, junto com Buenos Aires/Argentina e a Cidade do México. Recife e Fortaleza têm sido 
reconhecidas pelo esforço coordenado de planejamento urbano, voltado para a mitigação e à adaptação 
climáticas, no âmbito no projeto Urban LEDS do ICLEI e Salvador foi escolhida como uma das “100 
Resilient Cities” (Cem Cidades Resilientes), junto com Medellin/Colômbia e Quito/Equador pela 
Fundação Rockfeller. 
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Para tanto, a presente dissertação pretende se debruçar sobre a realidade da 

cidade brasileira de Belo Horizonte, focalizando o Conjunto Paulo VI, bairro de classe 

baixa localizado na porção noroeste deste município. Segundo uma análise realizada em 

2016 (WAYCARBON, 2016), o Conjunto Paulo VI já se encontra exposto aos impactos 

do clima, com uma tendência a se tornar um dos dez territórios municipais mais 

vulneráveis, caso nada seja feito para alterar o padrão vigente de desenvolvimento e a 

forma com que a ação climática urbana tem sido implantada na cidade de Belo 

Horizonte.  

A escolha por discutir mudanças climáticas e gênero em termos locais passa pelo 

reconhecimento das relações desiguais de poder que explicam tanto o lugar de Belo 

Horizonte como uma cidade do Sul Global, como o fato das mulheres pobres e de cor 

estarem na base da pirâmide social brasileira (MADEIRA, GOMES, 2018, p.469-474).  

Esta escolha leva em consideração o fato de que as populações pobres urbanas 

não são massas passivas, que aceitam inertes seu destino, modelado pelos interesses 

contraditórios dos grupos de elite posicionados nas esferas local, nacional e global. Ao 

contrário, estes pobres têm tradicionalmente lutado pelo que Lefebvre (2011) 

conceituou como “o direito à cidade” e, em torno destas lutas, têm ocupado territórios, 

enfrentado os interesses das elites e demandado reconhecimento de governantes e da 

sociedade de um modo geral.  

Tendo em vista o acima exposto, interessa compreender como as pessoas 

vivenciam, cotidianamente, situações de vulnerabilidade em face de condições 

ambientais adversas. Neste processo, interessa verificar se as relações de gênero 

contribuem e em que medida para reforçar a percepção de desigualdade das mulheres 

pobres e de cor e quais são as formas e meios que estas mulheres utilizam – se utilizam 

– para tornarem a si mesmas, suas famílias e comunidade mais resiliente.  

Com vistas ao alcance dos objetivos delineados, a presente dissertação pretende 

traçar o estado da arte da discussão acerca de mudanças climáticas e gênero e realizar 

um Estudo de Caso do Conjunto Paulo VI, focalizando aqueles moradores que 

participaram das lutas que deram origem ao bairro. Para tanto, (a) será feita uma revisão 

bibliográfica e documental e (b) realizada uma pesquisa de campo, com o uso de grupos 

focais e entrevistas semiestruturadas, por meio da qual buscar-se-á traçar as relações 

entre as experiências pregressas de vulnerabilidade com os riscos atuais, impostos pelas 

mudanças climáticas no nível do território. 
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Ao final, espera-se que os resultados obtidos permitam uma leitura mais acurada 

sobre como a relação entre mudanças climáticas, vulnerabilidade e gênero nos espaços 

urbanos e, em especial em territórios de baixa qualidade urbana e ambiental.  

 

 

 

 

I Parte – Revisão bibliográfica e documental 

2. Mudanças climáticas 

2.1. Clima terrestre e ação antropogênica 

O sistema climático terrestre, também conhecido como Sistema Superfície-

Atmosfera, é composto pelo conjunto de relações dinâmicas que a atmosfera estabelece 

com a superfície do planeta (continentes, oceanos, geleiras, calotas polares, outros 

corpos hídricos e seres vivos), condicionadas por processos naturais como a variação da 

órbita terrestre, as alterações na radiação solar e a ocorrência de erupções vulcânicas. Os 

elementos climáticos (temperatura, umidade e pressão) e os controles climáticos 

(latitude, altitude, relevo, vegetação e continentalidade/maritimidade) e suas resultantes 

(precipitação, vento, nebulosidade, etc.) caracterizam o clima de um lugar em sua 

sucessão habitual no tempo. Essa alteração constante do clima da Terra e das diferentes 

regiões do planeta é conhecida como “variabilidade climática natural”. As alterações 

mais profundas e extensas no clima do planeta são denominadas mudanças climáticas 

(com duração entre 100 mil e 10 milhões de anos) e revoluções climáticas (duração 

superior a 10 milhões de anos) (MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2009; BRASIL, 

2015).  

Apesar dos estudos paleoclimatológicos indicarem que as transformações 

climáticas são recorrentes desde os primórdios da Terra, os registros existentes sobre o 

período pré-cambriano, que corresponde a quase 90% do tempo de existência do Planeta 

(4 bilhões de anos) são bastante exíguos. De fato, os melhores registros disponíveis 

referem-se ao Período Quaternário da Era Cenozoica (cerca de 1,8 milhões de anos até 

hoje) e são obtidos, principalmente, por meio de amostras, conhecidas como proxies 

climáticos, encontrados em cavernas, fundo de oceano, geleiras, etc. Esses registros 

permitem afirmar que a Terra passou por diferentes períodos glaciais e interglaciais, 

cuja alternância está, pelo menos desde a metade do Período Quaternário (os últimos 2,6 

milhões de anos), associada aos ciclos denominados Excentricidade (frequência de 100 
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mil anos) e Precessão dos Equinócios (duração de 23 mil anos). Ambos os ciclos estão 

relacionados com as variações na órbita terrestre e, por consequência, com o volume de 

radiação solar que incide sobre o planeta (SUGUIO, 2008; NOAA, 2019).  

O último período glacial aconteceu entre 120.000 e 11.500 anos atrás. Desde 

então, a Terra encontra-se em um período interglacial conhecido como Holoceno. Este 

pode ser caracterizado, em média, como um período mais quente e úmido que o 

anterior, com uma elevação das temperaturas médias e do nível do mar e uma retração 

das geleiras e da linha de neve (RIEBEEK, SIMON, 2005; SUGUIO, 2008; 

MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2009; CASAGRANDE; SILVA JUNIOR; 

MENDONÇA, 2016; NOAA 2015; 2019). 

Apesar de, na média, poderem ser caracterizados como mais frios e secos 

(glaciais) ou mais quentes e úmidos (interglaciais) se comparados uns com os outros, os 

períodos glaciais e interglaciais são eles mesmos bastante dinâmicos, sofrendo 

diferentes e abruptas alterações climáticas durante o tempo em que perduram. Grandes 

mudanças no clima e na circulação oceânica, como as ocasionadas pelos ciclos 

Dansgaard-Oeschger, que se repete a cada 1.500 anos, fazem com que haja uma 

sucessão de eventos mais quentes e mais frios dentro de cada período. E, em razão de 

um mecanismo climático denominado gangorra bipolar, muitas vezes, há descompassos 

no tempo e extensão da ocorrência desses eventos de aquecimento/resfriamento entre os 

hemisférios norte e sul do planeta (NOAA, 2019).   

O intervalo de tempo ocorrido no hemisfério norte entre 1450 e 1850 (datação 

aproximada) e conhecido como Pequena Idade do Gelo, configura-se como um período 

de resfriamento do Holoceno no qual o clima da região teve características mais 

próximas de uma era glacial. De acordo com os estudos existentes, é esperado que, após 

um período com temperaturas acentuadamente baixas, como aquelas observadas durante 

a Pequena Idade do Gelo, a Terra passe por um período de “recuperação”, com a 

elevação das suas temperaturas médias. Para muitos cientistas, o aquecimento global, 

atualmente observado, seria decorrente de um processo natural, subsequente à “Pequena 

Idade do Gelo” (RIEBEEK, SIMON, 2005; SUGUIO, 2008; MENDONÇA, DANNI-

OLIVEIRA, 2009; CASAGRANDE; SILVA JUNIOR; MENDONÇA, 2016; NOAA 

2015).  

Por outro lado, o impacto humano no meio ambiente e, por consequência no 

clima, é um fato reconhecido. De acordo com os cientistas, os seres humanos 

modificam o ambiente no qual se inserem desde o surgimento dessa espécie há 7 
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milhões de anos e, a partir momento em que se tornaram gregários e se organizaram em 

sociedades complexas, eles têm provocado alterações mais significativas (SUGUIO, 

2008; MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2009). A dúvida que se coloca e que é 

objeto de polêmica entre os cientistas é a extensão da influência das ações 

antropogênicas sobre o sistema climático do planeta e, desta forma, se as atividades 

desenvolvidas desde a Revolução Industrial (1760 a 1840) seriam as responsáveis pelo 

aquecimento atualmente observado ou se este é uma consequência natural e esperada da 

recuperação da Terra após a Pequena Idade de Gelo (RIEBEEK, SIMON, 2005; 

SUGUIO, 2008; MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2009; NOAA 2015; 

CASAGRANDE; SILVA JUNIOR; MENDONÇA, 2016). 

Segundo o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), 

organização científico-política vinculada à ONU (Organização das Nações Unidas), 

fundado em 1988 e que reúne e sistematiza a produção científica relacionada ao tema, 

constituindo-se na principal referência sobre o assunto (SUGUIO, 2008; MENDONÇA, 

DANNI-OLIVEIRA, 2009; CASAGRANDE; SILVA JUNIOR; MENDONÇA, 2016), 

as atividades antropogênicas, desenvolvidas a partir da revolução industrial, têm uma 

alta probabilidade de serem as principais causas do aquecimento global que tem 

provocado mudanças acentuadas no clima terrestre. As atividades humanas associadas a 

esse processo seriam aquelas reconhecidas como fontes emissoras de gases de efeito 

estufa e, notadamente, de dióxido de carbono.  Entre elas, é possível destacar as 

atividades industriais, o desmatamento, a agricultura e a pecuária em escala industrial, a 

crescente urbanização, etc. (IPCC, 2007; IPCC 2014; IPCC 2018b). 

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) 

do governo dos Estados Unidos, em sua página A Paleo Perspective on Global 

Warming (https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming), afirma que a correspondência 

entre a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e a elevação ou o decaimento 

das temperaturas médias terrestres, do nível do mar e das linhas de gelo está bastante 

consolidada como fato científico. No mesmo artigo, é reconhecida a importância da 

produção científica de paleoclimatologistas que, por meio do estudo das mudanças 

climáticas ocorridas em eras pretéritas, pretendem atribuir o atual aquecimento global a 

causas humanas ou a causas naturais e “estimar quanto do aquecimento atual é devido 

aos seres humanos (isto é, aquecimento por meio de gases de efeito estufa) (NOAA, 

2015)”. De acordo com a NOAA, no atual estágio de produção científica, é possível 

https://www.ncdc.noaa.gov/global-warming
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estimar “que mais de 50% do aquecimento global observado se deve ao aumento dos 

gases de efeito estufa (NOAA, 2015)” e, portanto, às atividades antropogênicas. 

Os variados e robustos estudos produzidos no campo da climatologia, a partir da 

segunda guerra mundial, e da paleoclimatologia, desde a década de 1960 e, em especial, 

nos últimos trinta anos (MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 2009; NOAA, 2015) 

demonstram que o Sistema Superfície-Atmosfera tem um papel relevante e, ainda não 

completamente compreendido, na configuração do clima do planeta. Por outro lado, já é 

reconhecida a influência das atividades humanas sobre o clima terrestre e, em muitos 

estudos de climatologia, essas já são consideradas como um dos controles ou fatores 

climáticos do Sistema Superfície-Atmosfera (MENDONÇA, DANNI-OLIVEIRA, 

2009, pag.34). 

Segundo Casagrande; Silva Junior; Mendonça (2016), há uma predominância, na 

divulgação científica, da produção que considera o aquecimento global e as mudanças 

climáticas decorrentes desse aquecimento como resultantes das atividades humanas que 

têm acentuado o efeito estufa na atmosfera terrestre.  

A presente dissertação está alinhada com a produção científica que advoga o 

papel preponderante das atividades antropogênicas para a ocorrência do aquecimento 

global e das mudanças climáticas vinculadas ao mesmo. Neste sentido, ressalta a 

necessidade de discussão sobre o papel desempenhado pelas alterações do clima em 

face das complexas e desiguais relações que os seres humanos  mantêm entre si e com o 

meio ambiente em que habitam, de modo a compreender em que medida estas 

mudanças contribuem para aprofundar situações anteriores de desigualdade, ampliando 

experiências de vulnerabilidade de determinados indivíduos e grupos. Tal compreensão 

pode, em alguma medida, iluminar caminhos e alternativas voltados para uma melhor 

distribuição de poder entre estes indivíduos e grupos e, por consequência, para a 

construção de um mundo mais justo e equânime.   

2.2. Mudanças climáticas e gênero 

Bina Agarwal (1992) não trata propriamente das mudanças climáticas, mas ao 

discutir as vinculações entre gênero e meio ambiente, sua concepção de “ambientalismo 

feminista” guarda importantes nexos com autores como Skinner (2011), Alston (2014), 

Sultana (2014) e Eastin (2018), ao mesmo tempo em que se aproxima do Ecologismo 

dos Pobres, tal como proposto por Martinez-Alier (1992), ao tratar dos conflitos 

decorrentes da implantação, na Índia, de projetos desenvolvimentistas que, baseados em 
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uma lógica de mercado, desconsideram as práticas e perspectivas de camponeses e 

comunidades tradicionais daquele país.   

Em seu artigo, publicado no periódico Feminist Studies na primavera de 1992 e 

intitulado “The Gender and the environment debate: lessons from India”, Agarwal faz 

uma crítica contundente ao ecofeminismo ocidental e, em especial, à sua corrente norte-

americana, por, de acordo com a sua visão, fazer uma vinculação entre as mulheres e o 

meio-ambiente em termos ideológicos. Neste sentido, o ecofeminismo ocidental 

advogaria que esta vinculação mulher-natureza estaria baseada em um sistema de ideias 

e representações, valores e crenças que situariam as mulheres e o mundo natural como 

hierarquicamente inferiores aos homens. Ao mesmo tempo, as teóricas desta corrente, 

advogariam que mulheres e homens precisariam reconceituar a si mesmos e às relações 

mantidas uns com os outros e com o mundo natural de maneira não-hierárquica. Para 

Agarwal, ao mesmo tempo em que o argumento ecofeminista lança luz sobre questões 

importantes, ele é problemático em diversos aspectos. Assim, se, por um lado, ele 

salienta os efeitos significativos das construções ideológicas na modelagem das relações 

de dominação de gênero e nas formas de ação humana sobre o mundo natural, por outro 

lado, ele tem sido incapaz de endereçar as questões relativas ao que Agarwal denomina 

“economia política da construção ideológica”, ou seja, “a interpenetração entre 

discursos conflitantes, os grupos que promovem discursos específicos e os meios usados 

para consolidar as visões incorporadas nestes discursos”.  Desse modo, para a autora, o 

discurso ecofeminista não teria sido capaz de responder à necessidade de se examinar as 

bases subjacentes aos vínculos entre mulheres e o mundo natural para além do aspecto 

ideológico, assim como, não teria sido capaz de compreender como as respostas das 

mulheres de diferentes classes/castas/raças em relação à degradação ambiental são 

afetadas por suas realidades distintas e concretas. (AGARWAL, 1992, p.122 e 123).  

Buscando tratar destes aspectos, Agarwal “sugere que as relações de mulheres e 

homens com a natureza precisa ser compreendida como enraizada em suas realidades 

materiais concretas, nas formas específicas de sua interação com o meio ambiente”. 

Segundo esta concepção, “as interações entre as mulheres e o meio ambiente devem ser 

vistas como sendo estruturadas por uma dada organização da produção, da reprodução e 

da distribuição que tem um forte viés de gênero e classe”. As construções ideológicas 

relativas ao que define o gênero, a natureza e a relação entre eles é, desta forma, parte, 

mas não o todo desta estruturação. De acordo com esta conceitualização, há duas frentes 

de luta, uma feminista e outra ambientalista. Na frente de luta feminista, trata-se de 
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buscar a transformação tanto da noção de gênero vigente quanto a divisão atual de 

trabalho e de recursos existente entre os gêneros. Na frente de luta ambientalista, trata-

se não apenas de desafiar e transformar as relações existentes entre seres humanos e o 

mundo natural, mas, igualmente, os métodos existentes que permitem a apropriação dos 

recursos naturais por um grupo restrito de pessoas, enquanto os custos pesam sobre a 

grande maioria (AGARWAL, 1992, p.126 e 127).  

Neste sentido, Agarwal faz uma contundente crítica ao modelo de 

desenvolvimento vigente, implementado em países como a Índia, baseado em processos 

de degradação, estatização e privatização dos recursos naturais e na erosão dos sistemas 

tradicionais de conhecimento e de gestão destes recursos pelas comunidades rurais. 

Segundo a autora e tendo em vista a experiência específica da Índia, tais processos têm 

efeitos adversos especialmente sobre as famílias rurais mais pobres, dada a grande 

dependência que estas têm dos recursos naturais de livre acesso. Para ela, além dessa 

dimensão de classe, há uma crítica dimensão de gênero, com mulheres e meninas sendo 

mais adversamente afetadas pela degradação ambiental. Tal dimensão tem por base (a) a 

divisão sexual do trabalho preexistente (mulheres são responsáveis pela coleta de 

alimentos, água e combustíveis e, por consequência, são as responsáveis primárias pela 

subsistência de suas famílias e, muitas vezes, são suas únicas provedoras); (b) as 

sistemáticas diferenças, baseadas no gênero, na distribuição dos recursos de subsistência 

dentro das famílias rurais, com marcantes desvantagens para os membros femininos, o 

que resulta em maiores taxas femininas de adoecimento, morbidade e mortalidade; e (c) 

as significativas desigualdades no acesso de homens e mulheres aos recursos 

fundamentais para  a viabilidade das economias rurais - terras agrícolas e produção 

tecnológica associada - assim como, as recorrentes desvantagens femininas no mercado 

de trabalho. Por consequência, os efeitos da degradação ambiental sobre mulheres e 

meninas pobres do meio rural seriam de seis ordens, a saber: tempo (elas precisam 

dispor de mais tempo na execução de suas tarefas de coleta dada a redução dos recursos 

disponíveis); renda (o tempo maior gasto nas atividades de coleta diminui o tempo 

disponível para o plantio; há uma limitação das fontes de recursos de sobrevivência 

disponíveis, etc.); nutrição (dada a limitação dos víveres e dados os preconceitos de 

gênero que condicionam a distribuição intrafamiliar dos alimentos); saúde (dadas as 

tarefas sob sua responsabilidade, mulheres e meninas estão mais expostas às doenças 

transmitidas por vetores, à poluição dos rios, intoxicação por pesticidas, etc.); redes 

sociais de suporte (as mulheres, dada a sua posição dentro da comunidade e dentro das 
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famílias, tanto dependem como auxiliam na construção das redes sociais, as quais são 

rompidas quando há deslocamento das populações, em função de grandes projetos de 

desenvolvimento como construção de hidrelétricas, barragens, etc.); conhecimento 

tradicional (as mulheres constroem um conhecimento sobre a natureza e a agricultura 

nos processos diários de contato com e de dependência dos recursos naturais; o 

desaparecimento de tal conhecimento se dá tanto pelos processos de sua desvalorização 

e marginalização nas sociedades modernas, quanto pela degradação e apropriação dos 

recursos naturais por uma minoria, o que resulta na destruição da base material de 

construção e transmissão deste conhecimento entre gerações de mulheres). 

(AGARWAL, 1992, p.136-143). 

Por outro lado, para Agarwal, apesar de camponeses pobres e comunidades 

tradicionais, em geral, e mulheres entre eles, em particular, serem mais severamente 

afetados  que outros grupos pela degradação ambiental e a apropriação estatal e privada 

de recursos naturais, eles seriam também os agentes fundamentais de mudança. As 

práticas e perspectivas destes grupos e indivíduos, incorporadas na sua interação 

tradicional com o meio ambiente, poderiam, segundo esta autora, se apresentar como 

aspectos importantes na definição de alternativas ao modelo de desenvolvimento 

vigente (AGARWAL, 1992, p.144-145). Neste sentido, a emergência de movimentos 

ecológicos de base, com forte presença e liderança feminina, seria a evidência desta 

força transformadora. 

Em 2011, Arora-Jonsson apontava a produção limitada acerca das relações entre 

gênero e mudanças climáticas e o fato de que a literatura existente tendia ao tratamento 

dicotômico apresentando as mulheres do Sul Global como especialmente vulneráveis 

aos efeitos do clima e aquelas residentes no Norte Global como virtuosas defensoras do 

meio ambiente; enquanto  os homens do Norte Global eram apresentados como 

poluidores, dados os seus hábitos, como preferência por viagens de longa distância e 

consumo de carne vermelha. Segundo a autora, este ponto de vista, assumido, inclusive 

por comunicações de organismos oficiais, tende a obscurecer as relações de poder e as 

desigualdades que são reproduzidas nas organizações, em todos os níveis, e nos 

discursos sobre o clima, levando a uma situação na qual as enormes responsabilidades 

colocadas para as mulheres no enfrentamento das mudanças climáticas não são 

correspondentes aos ganhos obtidos por elas (ARORA-JONSSON, 2011, p.744-745).  

Em uma direção similar, Skinner (2011), comenta sobre o que ela denomina 

como “cegueira de gênero” das políticas e processos voltados para o enfrentamento das 
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mudanças climáticas, os quais desconsideram ou tratam as dimensões de gênero como 

irrelevantes; e mesmo nas situações em que essas dimensões são consideradas, elas são 

apenas adicionadas às políticas existentes sem qualquer análise ou reflexão mais 

profunda sobre as questões que ensejam (SKINNER, 2011, p.3) 

Para a autora, as mulheres não são vistas como parte da solução, em um mundo 

que tende a abordar a questão climática a partir de uma ótica científica e econômica, 

privilegiando soluções de mercado em detrimento dos aspectos humanos e de gênero. 

Como Arora-Jonsson (2011), Skinner entende que a invisibilidade feminina reside em 

dois fatos distintos e interrelacionados. O primeiro seria o tratamento das mulheres 

como beneficiárias vulneráveis ao invés de cidadãs detentoras de direito que precisam 

ser reconhecidas por sua capacidade em contribuir, dadas suas habilidades, agência e 

experiência. O segundo seria a persistente disparidade de representação feminina nos 

espaços de decisão, a qual resulta em políticas pouco representativas e na negação do 

direito das mulheres de participação e vocalização política (SKINNER, 2011, p.3).   

Sultana (2014) apresenta argumentação na mesma linha, ao apontar a crítica de 

acadêmicas feministas aos projetos de desenvolvimento que identificam mulheres 

simultaneamente como vítimas e como salvadoras, destinando a elas tarefas voltadas 

para o cuidado com a comunidade e com o meio ambiente. Para ela, é preciso ter 

atenção redobrada às relações de poder e ações perpetradas por diferentes atores (setor 

privado, Estado, sociedade civil), de modo a perceber os riscos e o que eles significam 

para a igualdade de gênero. Segundo a autora, as soluções tecnológicas baseadas no 

mercado podem prejudicar as famílias e as mulheres pobres, cujas necessidades exigem 

que o foco dos projetos de desenvolvimento se volte para questões como justiça, 

cuidado e equidade. Neste sentido, ela afirma ser fundamental não pensar em homens e 

mulheres como sujeitos econômicos neoliberais que atuam como agentes de mudança, 

mas que, ao contrário, é preciso compreender “as relações de poder e subjetividades 

variadamente situadas que são vividas e vivenciadas no cotidiano em relação a 

ambientes em mudança (SULTANA, 2014, p.379)”. 

Para a autora, assim como para Skinner (2011) e Eastin (2018), as mudanças 

climáticas têm implicações profundas para as questões de justiça social e igualdade de 

gênero, sendo, neste sentido um fenômeno não ‘apenas’ ambiental, como também, 

político, econômico e social.  

Conforme ressaltado por Skinner (2011)  
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À medida que os padrões climáticos se tornam cada vez mais 

imprevisíveis, e eventos extremos como inundações, ondas de calor ou 

desastres naturais se tornam mais comuns, as mulheres e homens mais 

pobres do Sul Global, que contribuíram menos para o problema, 

encontram seus meios de subsistência mais ameaçados e, ao mesmo 

tempo, têm menor capacidade de vocalização e menor influência na 

política climática. Não só existem questões de injustiça em torno das 

causas e consequências da mudança climática, mas há também 

questões de justiça social em termos de quem tem o poder e os 

recursos para influenciar e se beneficiar das políticas para mitigar as 

mudanças climáticas e adaptar-se aos impactos climáticos existentes  

(SKINNER, 2011, p.2, livre tradução da autora). 

Para Eastin (2018), as mudanças climáticas tendem reforçar as condições 

preexistentes de desigualdade de gênero na medida em que as mulheres se tornam 

menos capazes de participar dos mercados formais de trabalho e de atuarem 

politicamente em prol de mudanças nas normas que reforçam práticas discriminatórias  

e favorecem os desequilíbrios de gênero no status socioeconômico.  Para ele, o 

resultado pode ser a redução dos níveis de igualdade de gênero, em especial, em 

sociedades relativamente menos democráticas, com maior dependência da agricultura e 

níveis mais baixos de desenvolvimento econômico. (EASTIN, 2018, p.2) 

Já Sultana (2014) destaca que o reforço de desigualdades de gênero e dos 

processos de marginalização das mulheres pobres pode se dar em decorrência das ações 

implementadas com vistas à adaptação às mudanças climáticas, dado o fato de que as 

mulheres tendem a ter posições periféricas ou a serem silenciadas em projetos 

comunitários, ao mesmo tempo em que lhe são dadas responsabilidades injustas e lhes é 

solicitada, muitas vezes, a doação do seu trabalho em prol da comunidade. Para a 

autora, é importante compreender que, se as mulheres pobres são particularmente 

vulneráveis às mudanças dramáticas do ambiente, elas têm capacidade de usar seu 

conhecimento acerca do funcionamento dos seus lares e de suas comunidades para lidar 

adequadamente com as mudanças, assim como, para traçar estratégias alternativas de 

sobrevivência. Dessa forma, trata-se de ter uma postura que não romantize as mulheres, 

seu conhecimento e sua participação nos planos de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas, mas que se reconheça seu papel, suas responsabilidades, os 

constrangimentos a que estão submetidas e as oportunidades existentes para uma 

atuação que signifique não apenas melhoria para as condições de suas famílias e 

comunidades, mas que contribua para a equidade de gênero e justiça social (SULTANA, 

2014, p.374 ).  
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Naquilo que se refere aos constrangimentos existentes, as autoras (ARORA-

JONSSON, 2011; SKINNER, 2011; SULTANA, 2014) destacam que eles são 

articulados ao longo das linhas de classe, etnicidade, gênero, localidade e 

institucionalidade, variando conforme as especificidades de cada contexto. Neste 

sentido, é importante não assumir as mulheres como um grupo homogêneo, mas 

compreender os diferentes processos, tanto preexistentes quanto induzidos pelas 

mudanças climáticas, que conformam as subjetividades, identidades e corpos 

(SULTANA, 2014, p.374 ).  

Em sociedades patriarcais de base agrícola, há diferenças marcantes na divisão 

social do trabalho, nas regras e costumes sociais e nas normas legais que conformam os 

papéis que homens e mulheres exercem no ambiente familiar e no espaço social, bem 

como, estruturam as relações de poder existente entre eles ao longo das linhas de classe 

e raça. É provável que as mudanças climáticas exacerbam as vulnerabilidades de gênero 

e as habilidades distintas que estes têm para lidar com mudanças em suas várias frentes  

de manifestação (SKINNER, 2011; SULTANA, 2014; EASTIN, 2018). Há, nestas 

sociedades, restrições culturais, legais e econômicas que dificultam o acesso das 

mulheres ao emprego remunerado, à propriedade da terra e aos meios de financiamento.  

Além disso, as mulheres e meninas são, na maioria das vezes, as pessoas responsáveis 

pelas tarefas de cunho doméstico. Diante de mudanças ambientais adversas, isso pode 

significar um aumento desproporcional do trabalho sob a responsabilidade dessas 

mulheres e meninas, que, diante da maior escassez de recursos, podem se ver obrigadas 

a grandes deslocamentos em busca de água, combustível e alimentos. O aumento do 

tempo dispendido na realização dessas tarefas implica em uma menor disponibilidade 

para os cuidados referentes à educação e a saúde e para o desempenho de atividades 

geradoras de renda ou para a participação nos processos de tomada de decisão dentro de 

suas comunidades (SKINNER, 2011, ALSTON, 2014; SULTANA, 2014, EASTIN, 

2018).   

Sultana (2014) chama ainda a atenção para a vulnerabilidade das mulheres e 

garotas pobres, pertencentes a sociedades agrárias patriarcais, em situações de desastre. 

Essa posição é endossada por Alston (2014) que destaca o gênero como um grande 

indicador de vulnerabilidade durante e após desastres climáticos, reforçando que 

mulheres e garotas são mais propensas a morrer e estão mais expostas à violência nessas 

circunstâncias (ALSTON, 2014, p. 288). 
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Contudo, a percepção da vulnerabilidade de mulheres e meninas não significa 

dizer que homens e meninos estejam isentos de risco diante de eventos extremos ou das 

mudanças socioecológicas ocasionadas pelas alterações no clima. Conforme Skinner 

(2011), os homens, especialmente os homens pobres rurais, podem experimentar 

profunda ansiedade e stress quando percebem que seu meio de vida está ameaçado pelos 

efeitos das mudanças climáticas e que, em decorrência dos eventuais prejuízos, eles não 

serão mais capazes de cumprir com a expectativa social relativa ao seu papel como 

provedores. A autora menciona ainda as pesquisas que indicam a tendência dos homens 

a se sentirem pressionados a exibir “comportamento heroico” em situações de 

ocorrências de eventos extremos como furações, o que pode colocá-los em situações de 

risco mais elevado do que aquelas experenciadas por mulheres e crianças (SKINNER, 

2011, p.2).  

Diante do exposto, importa compreender que homens e mulheres têm diferentes 

percepções de risco, diferentes habilidades para agir e diferentes capacidades de acesso 

a informações e recursos que são atravessadas pelos eixos de classe, raça, casta, etc. 

(SULTANA, 2014, p.377) 

Para Sultana (2014), mulheres e homens não devem ser vistos como vítimas 

passivas das mudanças climáticas, uma vez que, qualquer que seja sua posição no 

espectro socio-identitário, eles demonstram ser capazes de desenvolver estratégias e 

meios para lidar com as transformações em curso. Apesar disso, cabe observar que essa 

capacidade é aceitável apenas no curto-termo, pois as repetidas exigências para lidar 

com os desastres cada vez mais frequentes e com a crise ecológica instalada podem 

minar a habilidade de adaptação e de sobrevivência no longo-prazo. Neste sentido, a 

autora aponta a necessidade da justaposição entre a natureza temporal das habilidades 

de lidar com as vulnerabilidades e as questões relacionadas à sobrevivência e à 

qualidade de vida (SULTANA, 2014, p.377). Esse é um aspecto que precisa ser 

considerado não apenas pelos indivíduos, mas, principalmente, por aqueles que estão, 

nos diferentes níveis, em posição de tomada de decisão sobre a ação climática.  

Alston (2014), por sua vez, afirma que a chamada por estratégias climáticas 

sensíveis ao gênero é bastante oportuna, uma vez que  

se a divisão de trabalho por gênero é normalizada nas políticas de 

resposta a desastres, se a violência de gênero for aceita como 

tradicional e  portanto, imutável (Zalewski, 2010), se as mulheres 

forem vistas essencialmente como mães e cuidadores e os  homens 

forem vistos como proprietários de terras, pescadores e trabalhadores, 



32 
 

as intervenções podem levar a um aumento da violência de gênero e 

da distribuição desigual de recursos, assim como, em um 

descompromisso para com as estratégias de empoderamento das 

mulheres e garotas (ALSTON, 2014, p. 289, livre tradução da autora) 

Neste sentido, Alston (2014) destaca a necessidade de reavaliação crítica das 

políticas e ações pós-desastres climáticos, lembrando que tais ações, por serem 

essenciais para a construção da resiliência de indivíduos e comunidades, devem ser 

tratadas cuidadosamente para que não “reforcem ou criem novas desigualdades de 

gênero  com base em suposições ou expectativas de papéis de gênero (ALSTON, 2014, 

p.292 )”. Outro aspecto que merece destaque é, segundo a autora, o fato de que o 

conhecimento das mulheres acerca de sua realidade local e a sua capacidade de atuação 

serem fundamentais para a reconstrução das suas comunidades em bases mais 

resilientes, após a ocorrência de eventos extremos. Contudo, a autora adverte que os 

riscos a que estão expostas as mulheres em situações pós-desastres colocam em xeque a 

capacidade de uso desse conhecimento, bem como, de apoio às mulheres na promoção 

das medidas de igualdade de gênero (ALSTON, 2014, p. 292). 

A posição expressa por autores como Skinner (2011), Alston (2014), Sultana 

(2014) e Eastin (2018) é majoritária no campo de conhecimento conhecido como 

“Mudanças Climáticas e Gênero”. Contudo, há autores que apresentam pontos de vista 

que divergem, em alguma medida, desta posição majoritária e que não podem ser 

desconsiderados.  

Salehi et al. (2015) discutem as questões pertinentes às mudanças climáticas e 

gênero sob a ótica da responsabilidade cidadã. Neste sentido, eles procedem a uma 

revisão da literatura e conduzem uma pesquisa, por meio do método de amostragem 

aleatória, com 310 habitantes da cidade de Quemshahr na província de Mazandaran no 

Irã. Tais procedimentos visam analisar a atenção com as questões climáticas a partir do 

recorte de gênero e o engajamento dos cidadãos nas ações de mitigação climática com 

base na Teoria Ecofeminista, mas levando-se em conta as características socioculturais 

das famílias iranianas (SALEHI et al., 2017, p.30). Conforme os autores, os resultados 

do estudo apontam um alto nível de engajamento dos cidadãos iranianos com as 

questões climáticas, assim como, diferenças entre homens e mulheres nas formas desse 

engajamento. Para Salehi et al., os resultados encontrados confirmam a teoria 

ecofeminista, a qual advoga a existência de uma relação especial entre mulher e 

natureza que levaria a um conhecimento único das mulheres acerca da vida natural. A 

pesquisa demonstra também um vínculo entre nível educacional e idade com o 
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engajamento ambiental voltado ao enfrentamento das mudanças climáticas. Segundo os 

autores, é possível afirmar que pessoas com nível educacional mais alto e os jovens 

adultos são mais comprometidos com as ações climáticas que outros grupos etários e 

perfis educacionais. Da mesma forma, os resultados demonstram que as mulheres são 

mais engajadas do ponto de vista emocional e comportamental, enquanto os homens 

têm um engajamento que se baseia mais no conhecimento. A revisão da literatura, por 

sua parte, permite aos autores afirmar que as mulheres dos países desenvolvidos têm um 

nível maior de participação nos espaços decisórios e no suporte às políticas climáticas 

que as mulheres dos países em desenvolvimento, dadas as diferenças sociais, políticas e 

econômicas entre estes dois grupos de países. Para os autores, isso significa dizer que as 

mulheres dos países em desenvolvimento têm capacidades e oportunidades mais 

reduzidas para lidar com as mudanças climáticas face as normas sociais e os 

constrangimentos culturais a que estão submetidas (SALEHI et al., 2017, p.34-35).  

Para Björnberg, Hansson (2013), apesar de ser mais evidente nos países menos 

desenvolvidos, a menor capacidade das mulheres em lidar com as mudanças climáticas 

podem também ser observada nos países industrializados. Para os autores, as mulheres 

em geral, são mais severamente impactadas pelas mudanças do clima e, caso não seja 

dada a devida atenção às questões de gênero, os custos e benefícios dos processos de 

adaptação podem ser distribuídos de forma desigual entre os sexos. Assim, os autores 

advogam que as instituições e os processos de tomada de decisão precisam ser 

remodelados para que as questões de gênero sejam adequadamente tratadas nas ações 

adaptativas em todos os níveis de governo.  Segundo eles 

o gênero precisa ser integrado aos processos de tomada de decisão de 

adaptação, desde a fase em que as ameaças e vulnerabilidades 

climáticas são mapeadas e as opções de adaptação identificados até a  

fase em que as opções são analisadas, implementadas e avaliadas 

(BJÖRNBERG, HANSSON, 2013, p.218, livre tradução da autora). 

Debruçados sobre a realidade urbana sueca, os autores chegam a conclusões 

similares, em linhas gerais, àquelas de estudiosos que discutem as questões climáticas e 

suas relações com o gênero em ambientes agrários de países do Sul Global. Estas 

similaridades se referem às causas das distribuições desiguais de risco e vulnerabilidade 

(diferenças de poder, diferenças de renda e recursos econômicos, padrões de gênero na 

divisão do trabalho, outros padrões culturais e papéis sociais e diferenças biológicas) e 

ao fato de  que as medidas de adaptação podem reforçar a distribuição desigual de 

poder. Mas diferente dos estudos voltados para as sociedades agrárias, os autores 
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ressaltam a importância do planejamento urbano no enfrentamento das mudanças 

climáticas, tanto porque os impactos das mudanças climáticas nas populações humanas, 

edificações e infraestrutura são altamente determinados pela forma urbana - o que 

expressa seu papel estratégico potencial para ações de mitigação - quanto porque o 

planejamento urbano caracteriza-se como uma política de longo prazo e, neste sentido, 

precisa incorporar as necessidades de adaptação frente à ocorrência de mudanças 

induzidas pelo clima. (BJÖRNBERG, HANSSON, 2013, p.218 e 228). 

Andersen, Verner, Wiebelt (2017) conduziram uma pesquisa na modalidade 

Survey com amostras da população rural e urbana do Brasil, Peru e Bolívia para medir 

os índices de vulnerabilidade e de resiliência existentes. Para efeito da pesquisa, foram 

considerados vulneráveis os lares que apresentavam renda abaixo da linha da pobreza e 

resilientes os lares que apresentavam maior diversificação de renda. Segundo esses 

critérios, os resultados obtidos permitem aos autores afirmar que os lares que têm 

mulheres como chefes de família são menos vulneráveis e mais resilientes que aqueles 

lares chefiados por homens, apesar das mulheres usualmente terem níveis mais baixos 

de educação formal que os homens (ANDERSEN, VERNER, WIEBELT, 2017, p.857). 

As afirmações gerais são reverberadas na análise específica do caso brasileiro, com a 

observação de algumas pequenas diferenças. Conforme os autores, o ambiente rural 

tende a ser mais vulnerável que o ambiente urbano. Mas tanto no meio rural quanto no 

meio urbano, os lares chefiados por mulheres são mais resilientes que aqueles chefiados 

por homens, com a diferença entre homens e mulheres sendo especialmente 

significativa no meio rural. As mulheres chefes de família tendem a ter um nível 

educacional ligeiramente superior ao dos homens, o que, segundo os autores, poderia 

explicar o fato delas terem renda maior que sua contraparte masculina. Segundo 

Andersen, Verner, Wiebelt (2017), uma das razões para a maior resiliência dos lares 

femininos rurais e urbanos residiria no fato de que as mulheres são, de maneira geral, 

mais velhas que os homens chefes de família. A única exceção observada a esse padrão 

de maior resiliência dos lares femininos diz respeito aos lares rurais nos quais as chefes 

de família são as únicas responsáveis pelos cuidados familiares. Para os autores, como 

as mulheres chefes de família em ambiente rural são uma minoria entre todos os chefes 

de família, respondendo por apenas 2, 6%, do total, e dado o fato de que os lares 

femininos são mais resilientes que os masculinos, não haveria necessidade de se 

preocupar com essas mulheres (ANDERSEN, VERNER, WIEBELT, 2017, p.868-869).   
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Em suas considerações finais, Andersen, Verner, Wiebelt (2017) afirmam que, 

apesar das suas conclusões parecerem estar em contradição com a posição majoritária 

sobre mudanças climáticas e gênero, a qual reconhece que as mulheres são impactadas 

de forma desproporcionalmente mais dura pelos efeitos das alterações do clima se 

comparadas aos homens (BJÖRNBERG, HANSSON, 2013), é preciso se atentar para o 

fato de que essa posição estaria, de acordo com os autores, referida a relações intra-

familiares, enquanto a pesquisa conduzida por eles buscou a comparação entre distintas 

famílias. De qualquer maneira, Andersen, Verner, Wielbelt (2017) entendem que as 

mulheres latino-americanas estão lidando adequadamente com os desafios colocados 

pelas mudanças climáticas. E, consonante a isso, advogam que, em que pese a 

necessidade de que as políticas climáticas levem em consideração as preocupações 

femininas, não seria adequado fazer disso uma questão à parte, mas que é preciso tratar 

as considerações femininas em conjunto com as demais questões relacionadas às 

restrições ambientais globais enfrentadas por todos (ANDERSEN, VERNER, 

WIELBELT, 2017, p.874). 

2.3. Mudanças climáticas e cidades  

O 4º Relatório do IPCC sobre Mudanças Climáticas, publicado em 2007 dedicou 

o Capítulo 7 do volume sobre “Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade” àquilo que foi 

denominado “Sistemas Humanos”, os quais incluíam “estruturas institucionais e 

processos” e eram relativos à indústria, aos assentamentos e à sociedade (WILBANKS 

et al, 2007). Apesar do 4º Relatório não destinar às cidades um capítulo específico, 

tratando, de maneira conjunta, os diversos tipos de assentamentos humanos, alguns dos 

pontos destacados no Sumário Executivo do Capítulo 7 já apontam para questões que, 

atualmente, são centrais nas discussões relativas às mudanças climáticas no contexto 

urbano no discurso oficial das grandes organizações globais, a saber: 

- a dependência da vulnerabilidade às especificidades do contexto geográfico, 

setorial e social; 

- o processo de urbanização acelerada, em curso em nações subdesenvolvidas ou 

em desenvolvimento, com a ocupação frequente de áreas de alto risco, com imposição 

de um risco crescente para a economia e a população desses países; 

- o maior grau de vulnerabilidade das comunidades mais pobres e, em especial, 

daquelas comunidades que ocupam áreas de alto risco; 
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- a extrema dependência da capacidade adaptativa nas competências e 

capacidades de indivíduos, comunidades, empreendimentos, governos locais, junto com 

o acesso à financiamento e outros recursos; 

- os vínculos com os sistemas nacional e global como forma de potencializar as 

estratégias locais que, em sua maioria, refletem as circunstâncias locais (WILBANKS et 

al., 2007, p.359).  

Em consonância com o 4º Relatório do IPCC, Satterthwaite et al. (2007) 

discutem a construção de resiliência às mudanças climáticas em áreas urbanas e entre a 

população urbana de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. De acordo com o 

texto, as cidades prósperas e bem governadas, localizadas, em sua maioria, no Norte 

Global, detêm as condições para, nas próximas décadas, se adaptarem aos efeitos das 

alterações do clima, desde que os esforços globais sejam bem-sucedidos em estabilizar 

e, então, reverter as emissões de gases de efeito estufa. Mas, mesmo em um cenário em 

que as políticas de mitigação alcancem os objetivos almejados, a possibilidade de 

adaptação para a maioria da população urbana mundial, residente em espaços urbanos 

menores e habitando territórios, dentro dessas cidades, conformado por habitações e 

infraestruturas precárias, coloca-se como um enorme desafio. Segundo os autores, 

pesaria ainda o fato de que esses centros urbanos seriam, em sua maioria, geridos por 

governos ineficazes e que haveria um desinteresse da maioria das agências 

internacionais em apoiar programas voltados para esse tipo de problema urbano. Além 

disso, os autores apontavam que, à época, poucos governos locais e nacionais estavam 

tomando medidas efetivas para a adaptação climática.  

O viés ético da questão climática é destacado por Satterthwaite et al. (2007) ao 

constatarem que aqueles que possuem menor capacidade adaptativa e que, por 

consequência, estão mais expostos aos riscos crescentes representados pelos efeitos das 

mudanças climáticas, têm uma responsabilidade menor no aumento das emissões de 

gases de efeito estufa, mas tendem a arcar com os custos mais altos associados a esses 

riscos. Isso vale tanto na comparação entre indivíduos quanto entre nações e entre 

empresas e corporações e cidades. Os autores alertam sobre o risco que se coloca à 

sobrevivência dos mais vulneráveis e evidenciam a necessária ligação entre as políticas 

de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas ao explicitar que tanto a quantidade 

quanto a taxa de adaptação necessária decrescerá na medida em que as emissões de 

gases de efeito estufa forem reduzidas. Para os autores, a questão chave é como 
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construir a resiliência de populações, espaços urbanos e nações de média e baixa renda 

espalhados pelo globo.  

Romero Lankao (2007) lembra que a narrativa acerca da mitigação das emissões 

de gases de efeito estufa, que tem pautado tanto a agenda quanto a pesquisa sobre o 

assunto, é dominada pela teoria da modernização ecológica, cujo foco são as abordagens 

apoiadas por mecanismos de mercado. Contudo, as percepções e as evidências que 

ancoram tanto a teoria quanto a narrativa têm as nações de alta renda como fonte 

inspiradora e, segundo autora, as evidências empíricas de cidades latino-americanas 

apontam para a inadequação dessa escolha no tratamento dos problemas ambientais 

globais e locais. Isso porque, apesar da urbanização ser uma tendência global e ter 

implicações para o ciclo do carbono e, em decorrência disso, para as mudanças 

climáticas, há distinções significativas entre os padrões de urbanização nos países de 

alta renda e naqueles, como os países latino-americanos, com renda média ou baixa.  

Apesar das cidades serem, de uma maneira geral, importantes vetores de emissão de 

gases de efeito estufa, as contribuições das cidades latino-americanas são 

substancialmente menores do que as contribuições de cidades das nações ricas para o 

volume total de emissões globais desses gases. Neste sentido, abordagens que tenham a 

redução das emissões como prioridade e que tenham dificuldade de associação entre 

essa redução e as questões associadas à vulnerabilidade e à adaptação climática têm 

pouco a contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas nos países latino-

americano. Outro aspecto que precisa ser considerado quando se pensa em países latino-

americanos é a questão da equidade. As diferenças existentes entre as nações ricas e as 

nações pobres se repetem no seio das sociedades latino-americanas. Assim, dados os 

padrões de renda bastante desiguais coexistentes: “os pobres contribuem muito menos 

para as emissões de carbono e são também muito menos capazes de contribuir para os 

custos de soluções mais ecológicas. Sua pobreza, desemprego e subemprego restringem 

o esforço de qualquer governo neste sentido (ROMERO LANKAO, 2007, p.173, livre 

tradução)”. Isso significa dizer que os esforços dos governos latino-americanos, no 

enfrentamento às mudanças climáticas, serão mais bem sucedidos se as abordagens 

escolhidas forem capaz de responder adequadamente às interações entre clima, 

urbanização e desenvolvimento socio-econômico inclusivo.  

As colocações de Romero Lankao (2007), apontam para a importãncia da 

questão distributiva no enfrentamento das mudanças climáticas. De fato, há uma longa 

trajetória de conflitos relacionados à questão ambiental, que são denominados conflitos 
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ecológicos distributivos e se referem às lutas em torno dos danos causados pelos 

processos de extração de recursos naturais ou dos custos da poluição - incluindo os 

impactos climáticos decorrentes das emissões de gases de efeito estufa. O conceito 

deriva da interseção entre os campos da economia ecológica – estudo sobre as relações 

entre a economia e o meio ambiente - e da ecologia política – estudo acerca das relações 

de poder que permeiam os conflitos ecológicos - e relaciona os conflitos ambientais 

emergentes no Sul Global com o metabolismo das sociedades
2
 ricas do Norte Global e 

partes da China. Estas sociedades estariam, por um lado, demandando, cada vez mais, 

por energia e materiais para manutenção dos seus padrões de produção e consumo e, por 

outro lado, estariam aumentando crescentemente suas emissões de resíduos, inclusive 

gases de efeito estufa, com impactos negativos crescentes nas nações e em determinados 

grupos e indivíduos residentes no Sul Global (MARTINEZ-ALIER, 2006; 

MARTINEZ-ALIER; WALTER, 2014).  

Neste sentido, os conflitos relacionam-se com a expansão das fronteiras de 

extração de recursos, compreendendo toda a cadeia produtiva – dos locais de extração 

de materiais, passando pela manufatura e transporte e chegando, por fim, à deposição 

dos resíduos. Desta forma, os conflitos ecológicos distributivos resultam das assimetrias 

estruturais relacionadas à distribuição de externalidades positivas - acesso aos recursos 

naturais – e negativas – poluição, impactos climáticos e degradação ambiental – que são 

baseadas na distribuição desigual de poder e renda e nas desigualdades sociais 

vinculadas à etnia, raça, casta, classe scocial, gênero, entre outros (MARTINEZ-

ALIER, 2006; MARTINEZ-ALIER; WALTER, 2014).  

Como os processos de avaliação superam a racionalidade econômica 

nas tentativas de atribuir preços de mercado e custos crematísticos ao 

meio ambiente, os atores sociais se mobilizam por interesses materiais 

e simbólicos (de sobrevivência, identidade, autonomia e qualidade de 

vida), além de demandas estritamente econômicas de propriedade, 

meios de produção, emprego, renda distribuição e desenvolvimento 

(MARTINEZ-ALIER; WALTER, 2014, p.60, livre tradução da 

autora). 

A resistência contra a exploração da natureza por parte de comunidades rurais e 

de povos tradicionais, bem como, de comunidades urbanas vivendo em áreas 

degradadas, tiveram um boom durante as duas últimas décadas em todo o mundo. Ela 

tem levado ao que é denominado como Ecologismo dos Pobres, Ambientalismo Popular 

                                                           
2
 O “metabolismo social” compreende a economia como um sistema aberto à entrada de energia e 

materiais e à saída de resíduos (MARTINEZ-ALIER, 2006, p.2).  
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ou Movimentos de Justiça Ambiental, cujos protestos compreendem deste a discussão 

sobre injustiça climática à defesa dos bens comuns. Na América Latina, continente com 

uma longa história de lutas por justiça ambiental, relacionadas, em sua grande maioria, à 

extração de petróleo e minérios nos territórios indígenas dos Andes e da Amazônia, tem 

presenciado recentemente, outros embates, relacionados à apropriação de grandes 

trechos de terra, para a plantação dos insumos dos biocombustíveis e de árvores para a 

produção de celulose, e ao uso da água, tanto na América Central como no Cone Sul. 

Ainda que tenha havido algumas iniciativas importantes, como o reconhecimento da 

validade das visões de mundo ancestrais de povos indígenas tradicionais, traduzidas no 

conceito de “buen vivir”
3
, pelas constituições nacionais da Bolívia e do Equador

4
, a 

maioria dos politicos e governos latino-americanos, tanto neoliberais quanto de 

esquerda, sustentam um discurso que, em suas diferentes matizes, está atrelado à 

economia de mercado e à visão de urgencia de desenvolvimento econômico do 

continente. Neste sentido, há uma percepção dos movimentos ambientalistas como fruto 

da “influência estrangeira”, desconectados da realidade latino-americana e adequados 

àqueles que já têm satisfeitas suas necessidades materiais. Por consequência, estes 

governos e políticos tendem, na melhor das hipóteses a ignorar e, na sua forma extrema, 

a criminalizar os movimentos ambientalistas populares, sem conseguir suprimí-los ou 

produzir uma resposta alternativa, que trate adequadamente a dimensão ambiental da 

realidade da América Latina seja no meio rural, seja no meio urbano. Naquilo que se 

refere ao meio urbano latino-americano, muitas vezes os conflitos emergem como lutas 

relacionadas ao direito à cidade e refletem as profundas desigualdades socioeconômicas 

e a segregação socioespacial das cidades do continente (MARTINEZ-ALIER; 

AGUENLOVSKI, 2014; MARTINEZ-ALIER; BAUD; SEJENOVICH, 2014).  

Em 2016, o Painel Brasileiro sobre Mudanças Climáticas
5
 publicou um 

“Relatório Especial Mudanças Climáticas e Cidades” (PBMC, 2016), no qual 

                                                           
3
. O termo é inspirado nas expressões sumak kawsay e sumaq qamaña, recuperadas dos povos 

indígenas kichwa e aimará, presentes, respectivamente, no Equador e na Bolívia (MARX, 2019, p.3). 
4
 “Art. 30.- As pessoas têm direito a um habitat seguro e saudável e a uma moradia adequada e digna, 

independentemente de sua situação social e econômica. 
Art. 31.- As pessoas têm direito ao pleno gozo da cidade e de seus espaços públicos, sob os princípios de 
sustentabilidade, justiça social, respeito às diferentes culturas urbanas e equilíbrio entre os meios 
urbano e rural. O exercício do direito à cidade baseia-se em sua gestão democrática, na função social e 
ambiental da propriedade e da cidade e no exercício pleno da cidadania ” (EQUADOR, 2008, p.8, apud 
MARX, 2019, p.4, livre tradução da autora) 
5
 Organismo científico nacional responsável pela análise e síntese das informações científicas relevantes 

para a compreensão do fenômeno e de seus impactos e de tomada de decisão sobre as ações 
pertinentes no contexto brasileiro. 
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apresentou uma síntese do conhecimento científico sobre mudanças climáticas e 

cidades, em conformidade com as informações sobre áreas urbanas já tornadas públicas 

no 5º relatório do IPCC (ver anexo 1). Para além da sumarização da contribuição 

científica de caráter global, o relatório traz à baila a urgente necessidade de se discutir o 

caráter urbano das mudanças climáticas no contexto brasileiro, país que tem mais de 

oitenta e cinco por cento de sua população vivendo em cidades, grande parte dela em 

assentamentos precários e com deficiências significativas de acesso aos serviços 

urbanos e aos sistemas de infraestrutura adequados.  

O texto do relatório (PBMC, 2016) afirma que a maioria das cidades brasileiras 

já tem problemas ambientais associados a padrões de desenvolvimento e transformação 

de áreas geográficas. O quadro social do país agrava os impactos socioambientais das 

mudanças climáticas nas cidades brasileiras. Mudanças exacerbadas no ciclo 

hidrológico pelo aquecimento global tendem a acentuar os riscos existentes, tais como 

inundações, deslizamentos de terra, ondas de calor e limitações de fornecimento de água 

potável. A alteração no regime de chuvas, o aumento das temperaturas locais e as 

condições sanitárias precárias contribuem para a proliferação de vetores como o 

mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. 

Visto que as cidades brasileiras são vulneráveis às mudanças climáticas e que 

muitos serão os impactos que estas deverão enfrentar no futuro, há um entendimento de 

que se faz necessária a definição de estratégias para o enfrentamento dos efeitos das 

alterações do clima nos espaços urbanos do país.  

Para o PBMC (2016), a superação das vulnerabilidades observadas será possível 

por meio de esforços coordenados na produção de respostas, tanto públicas quanto dos 

diversos setores da sociedade, que combinem soluções de problemas existentes com a 

solução para os novos desafios impostos pela urbanização crescente e pelas mudanças 

climáticas, de modo a melhorar a resiliência dos territórios, comunidades, empresas e 

indivíduos conviventes dentro de um dado espaço urbano. Dessa forma, uma cidade 

resiliente, nos termos apresentados no relatório (PBMC, 2016), seria aquela que está 

preparada para os impactos climáticos atuais e futuros, limitando assim a sua magnitude 

e gravidade e utilizando esta circunstância como uma janela de oportunidade para o 

crescimento econômico e o desenvolvimento social. Uma estratégia de resiliência é, 

segundo esse ponto de vista, uma estratégia de longo prazo, capaz de incorporar novos 
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conhecimentos científicos sobre mudanças climáticas, inovações urbanas, mudança de 

comportamento e perspectiva dos habitantes. 

A perspectiva do PBMC ecoa o discurso das agências da ONU e demais 

organismos internacionais relacionados direta e indiretamente à temática – como 

UNFCCC, ONU-Habitat, PNUD, PNUMA, IPCC, UCCRN, UNSDSN, Banco Mundial, 

C40, ICLEI, Global Convenant of Mayors for Climate and Energy, etc. – que, por sua 

vez, está baseado na concepção de desenvolvimento sustentável consolidada no 

Relatório Brundtland “Nosso Futuro Comum”, publicado em 1987 pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. O modelo de 

desenvolvimento proposto repousa sobre três pilares interdependentes e mutuamente 

sustentadores – ambiente, sociedade e economia – e advoga o cuidado com as 

necessidades da geração atual e das futuras gerações por meio de soluções que 

conciliem crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental.
6
.  

Tal concepção se expressa em um modelo de governança ambiental atualmente 

hegemônico em termos globais e que é denominado Economia Verde. Este modelo de 

governança “depende de correções institucionais para ajustar os incentivos baseados no 

mercado, a fim de impulsionar o comportamento colaborativo e as práticas 

sustentáveis”. Neste sentido, ele pressupõe que a assimetria existente nas relações 

sociais e econômicas, as injustiças e os comportamentos insustentáveis podem se 

transformar em resultados mais equitativos e sustentáveis por meio de desenhos 

institucionais adequados. As soluções propostas pelo modelo têm natureza apolítica, 

como inovações tecnológicas e comportamentos sustentáveis de consumo, e, dado o seu 

pragmatismo, tendem a ser incorporadas pelas elites globais por abordarem dilemas 

cruciais dentro da estrutura de mercado capitalista. Em termos latino-americanos, o 

modelo de Economia Verde está em sintonia com o que é denominado Novo-

Desenvolvimentismo, tendência prevalente entre os governos da região e que “se refere 

principalmente a propostas ‘business-like’, as quais  dependem de engenharia 

institucional, modernização tecnológica e mecanismos baseados no mercado para 

promover o uso eficiente e sustentável dos recursos naturais” (CASTRO, 

HOGENBOOM, BAUD, 2014, p.9-10). 

                                                           
6
 As informações relativas ao modelo de desenvolvimento sustentável proposto pelo Relatório 

Brundtland tiveram como fonte, atualmente indisponível, cujo link de acesso era 
http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91 

http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91
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Os movimentos ambientalistas populares se contrapõem diretamente às 

concepções, como o Novo-desenvolvimentismo, que buscam associar preservação da 

natureza e lógica de mercado. Para estes movimentos, centrados na justiça social, a luta 

pela preservação ambiental é indissociável daquela voltada aos direitos humanos e, em 

especial, aos direitos daqueles mais pobres e com menos recursos de poder. Nestes 

movimentos, ao contrário dos movimentos sindicais, a contribuição das mulheres tem 

sido amplamente reconhecida e elas têm se colocado frequentemente como ponta-de-

lança das lutas por justiça ambiental. Isto porque, enquanto as lutas sindicais voltam-se 

a melhores condições de trabalho e remuneração mais justa no mercado formal, espaço 

tradicionalmente de maioria masculina, dada a divisão social do trabalho vigente, as 

lutas por justiça ambiental são centradas nos espaços de moradia e de subsistência de 

caráter informal, relacionados à manutenção das famílias e das comunidades, espaços 

estes tradicionalmente ocupados pelas mulheres, em razão da mesma divisão social do 

trabalho. Estas lutas nas áreas urbanas e, em especial naquelas localizadas no Sul 

Global, não se restringem à superação de desigualdades e injustiças relacionadas à 

exposição e contaminação por lixos e resíduos tóxicos, como em sua origem nos 

Estados Unidos
7
, tendo incorporado demandas voltadas ao direito à provisão de bens e 

serviços como áreas verdes, ruas limpas, coleta de lixo, água potável, eletricidade, 

transporte, saneamento, etc. Além disso, como, na lógica de mercado, as terras urbanas 

são vistas como mercadorias e, na busca de uma maior lucratividade, se tornam alvo de  

apropriação, especulação e exploração tanto pelo Estado quanto por entes privados, 

muitas lutas urbanas estão relacionadas a processos de transformação do uso da terra e 

de  gentrificação de áreas que, anteriormente degradadas, são revitalizadas por meio de 

projetos de desenvolvimento. De fato, em muitas áreas urbanas, as iniciativas dos 

governos, baseadas nas ideias de consumo sustentável e cidade compacta, “espelham 

uma forma de acumulação de capital que incorpora as regras do jogo neoliberal” e cujas 

externalidades ambientais negativas impactam aqueles que têm menos recursos e poder, 

ou seja, os pobres urbanos. Tais externalidades podem ser expressas tanto em impactos 

ambientais (e climáticos) sobre as áreas nas quais estes pobres urbanos residem e 

                                                           
7
 Os movimentos de justiça ambiental têm sua raiz nos movimentos que surgiram nos EUA no início dos 

anos 1980, por meio dos quais cidadãos pobres e comunidades de cor (afro-americanos e latinos) 
expressavam sua indignação pela falta de voz na implementação de políticas ambientais, na medida em 
que percebiam um racismo ambiental nas decisões de alocações de instalações ambientalmente 
adversas e na mitigação de riscos ambientais, com recorrente desvantagem para estes cidadãos e 
comunidades (MARTINEZ-ALIER, ANGUELOVSKI, 2014, p.169).  
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trabalham quanto na sua expulsão destas áreas quando elas são revitalizadas, em favor 

de novos residentes, pertencentes aos extratos mais elevados da sociedade. Tal processo 

explica o porquê dos movimentos urbanos por justiça ambiental estarem voltados à 

“defesa do direito ao espaço e ao território e do direito de permanecer sem ser 

deslocado”. Para estes movimentos, os projetos de urbanização verde são apenas uma 

nova forma de acumulação capitalista nas cidades. Neste sentido, as forças do capital, os 

atores governamentais e os preconceitos de raça, classe e gênero que estruturam as 

relações sociais 

 trabalham tão juntos que produzem perversamente gentrificação e 

exclusão ambiental por meio da especulação fundiária, projetos de 

revitalização e iniciativas verdes - ao mesmo tempo em que 

transferem os encargos ambientais aos mais excluídos (..) Em muitos 

conflitos ambientais, por trás dos aspectos técnicos da legislação 

aplicável, da análise de custo-benefício ou da avaliação de impacto 

ambiental, existem lutas de poder dentro das quais as linguagens 

locais de valoração nem sempre prevalecem (MARTINEZ-ALIER; 

ANGUELOVSKI, 2014, p.169-174, livre tradução da autora). 

3. Estudo de Caso – o Conjunto Paulo VI 

3.1. Contextualização no cenário brasileiro e local 

O Brasil, país caracterizado, ao longo de sua história, pela “concentração de 

terra, renda e poder, pelo exercício do coronelismo ou política do favor e pela aplicação 

arbitrária da lei” (MARICATO, 2003, p.151), tem espaços urbanos marcados por 

profundas desigualdades socioeconômicas e segregação socioespacial. Estas resultam 

em uma urbanização na qual os riscos, apesar de afetarem o conjunto da cidade, 

são distribuídos desigualmente através das classes sociais. Os mais 

pobres, com menos respaldo em seguridades sociais, recebem os 

impactos das disfunções, catástrofes e acidentes urbanos em 

intensidade muito maior do que os mais ricos. Há uma acumulação de 

vulnerabilidades nos setores mais vulneráveis (ROLNIK, 2013, p.6).   

A ocupação de Belo Horizonte foi fortemente dirigida pelo poder estatal desde 

sua concepção como cidade planejada pelo ideário positivista da nascente república 

brasileira dos fins do século XIX (PLAMBEL,1986, p.26). O centro, ordenado como 

um tabuleiro de xadrez, bem estruturado e servido, contrastava com o restante da 

cidade, de crescimento orgânico e com precariedade de oferta de serviços urbanos. 

Além disso, era notável a tendência do governo de expulsão da população mais pobre 

para fora da área central e sua alocação em lugares distantes, sem nenhuma preocupação 

com o provimento da infraestrutura urbana necessária (ACAP-BH, 2008).  
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A região nordeste foi formada por uma área que, na fase inicial da nova Capital, 

ocupava as zonas suburbana e rural do município. Ela foi povoada, ao longo da história da 

cidade, por uma população de perfil socioeconômico mais baixo, operários e trabalhadores 

rurais, expulsos do espaço central e lançados cada vez mais para as franjas do município na 

medida em que esse se expandia (TESE, 2013).  O Conjunto Paulo VI, localizado nesta 

região, tem características ocupacionais bastantes similares aos bairros formados a partir 

de conjuntos habitacionais populares e de loteamentos clandestinos/vilas populares 

característicos da periferia do município. Estes bairros têm sua origem em uma 

população que, não tendo condições socioeconômicas para aquisição de terrenos em 

áreas mais adequadas e com acesso a serviços urbanos, se viu obrigada a ocupar, em 

moradias precárias, terrenos sem infraestrutura e, muitas vezes localizados em áreas de 

risco. As melhorias tiveram que ser conquistadas por meio de muita luta e negociação 

das associações comunitárias com agentes e instituições públicas (ACAP-BH-2008). 

Mas, apesar dos relativos sucessos obtidos ao longo da sua história, há muito a se fazer 

nesses territórios e, aos velhos desafios, somam-se novos desafios relacionados às 

mudanças climáticas em seu contexto local.  

3.2. Caracterização urbanística e natural do Conjunto Paulo VI
8
  

O documento “Informações Socioterritoriais e dos Serviços-CRAS Conjunto 

Paulo VI” (BELO HORIZONTE, 2019) compila uma série de informações levantadas 

pelo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE do 

ano de 2010, referentes aos setores censitários abrangidos pelo Centro de Referência da 

Assistência Social/CRAS Conjunto Paulo VI. Apesar desses setores extrapolarem os 

limites do bairro Conjunto Paulo VI, entende-se que as informações apresentadas 

ajudam a traçar um retrato bastante aproximado da população desse território, uma vez 

que as áreas vizinhanças ao Conjunto Paulo VI têm uma população bastante 

assemelhada:  

De acordo com o IBGE (2010), a população presente no território de 

abrangência do CRAS Conjunto Paulo VI totalizava 14.501 pessoas, 

sendo que deste total, 7.475 (52%) eram do sexo feminino e 7.026 

(48%) do sexo masculino (...) Em relação à cor ou raça, conforme 

IBGE (2010), a maioria da população do território do CRAS Conjunto 

Paulo VI (60,8%) apresentou-se como sendo da raça parda, 22,9% 

                                                           
8
 O texto é uma adaptação da autora de material próprio mesclado com os conteúdos do Caderno 

Síntese do Programa COMpasso, produzido coletivamente pela equipe do programa no início de 2018 
(UFMG, 2018), e do material denominado “Relatório Descritivo Urbanístico e Natural Conjunto Paulo 
VI“, produzidos por dois membros da equipe COMpasso no segundo semestre de 2019 (UFMG, 2019b). 
Cabe observar que a autora é membro da equipe COMpasso e contribuiu na produção do Caderno 
Síntese (UFMG, 2018). 
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como raça branca e 15,2% como raça negra. Já as raças indígenas e 

amarelas representaram um quantitativo bem inexpressivo em relação 

às demais (...) a população de 0 a 6 anos representava 11,19% da 

população deste território, a de 7 a 15 anos 17,27%, a de 16 a 18 anos 

5,84% e a de idosos acima de 60 anos 6,05%. Contudo, foram os 

segmentos de jovens e adultos que se destacaram numericamente, 

representando respectivamente, 21,30% e 38,35% do total da 

população do território (BELO HORIZONTE, 2019, p.3-5). 

Conforme é possível depreender das informações disponíveis, há um equilíbrio 

entre o número de residentes masculinos e femininos e uma preponderância tanto da 

população negra – soma das pessoas que se declaram pardas e negras conforme 

indicado por Madeira e Gomes (2018, p.469) – quanto da população jovem e adulta. Em 

relação ao perfil socioeconômico, o documento traz as seguintes informações  

distribuição dos domicílios do território do CRAS Conjunto Paulo VI 

por faixas de rendimento (...) a maior concentração se encontrava na 

faixa de mais de ½ a 1 salário mínimo, perfazendo 41% dos 

domicílios. Destaca-se também a faixa de rendimento de mais de ¼ a 

½ salário mínimo, presente em 23% dos domicílios. Somando estas 

duas faixas de rendimento (64%) e considerando ainda os 6% da faixa 

até ¼ de salário mínimo e 2% da faixa sem rendimento, tem-se um 

quantitativo de 72% de domicílios cujos rendimentos variam entre 

sem rendimento a 1 salário mínimo, fato que indica uma alta taxa de 

domicílios em situação de vulnerabilidade econômica. Vale salientar 

que, referente aos dados de renda, a metodologia do IBGE considerou, 

além dos domicílios particulares permanentes, os domicílios 

particulares improvisados, alterando assim o número total de 

domicílios de 4.149 para 4.154 (BELO HORIZONTE, 2019, p.5). 

domicílios em situação de vulnerabilidade econômica. Vale salientar 

que, referente aos dados de renda, a metodologia do IBGE considerou, 

além dos domicílios particulares permanentes, os domicílios 

particulares improvisados, alterando assim o número total de 

domicílios de 4.149 para 4.154 (BELO HORIZONTE, 2019, p.5). 

De acordo com a Lei Municipal 11.181, de 8 de agosto de 2019, o Conjunto 

Paulo VI é classificado como uma Zona Especial de Interesse Social, ZEIS-2: 

Art. 96 - São classificadas como Zeis as porções do território 

municipal ocupadas predominantemente por população de baixa 

renda, nas quais há interesse público em promover a qualificação 

urbanística por meio da implantação de programas habitacionais de 

urbanização e regularização fundiária. 

Parágrafo único - As Zeis dividem-se nas seguintes zonas: 

I - Zeis-1: áreas ocupadas desordenadamente e de forma espontânea; 

II - Zeis-2: áreas ocupadas em que o Executivo tenha implantado 

conjuntos habitacionais de interesse social. (BELO HORIZONTE, 

2019b) 

Figura 1: Localização Conjunto Paulo VI na cidade de Belo Horizonte. 
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Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EA-UFMG, 2018. 

No que diz respeito às características da ocupação do bairro, trata-se de uma área 

de alta densidade urbana. O bairro possui equipamentos públicos e comunitários para 

atendimento da sua população, como o CRAS, quatro escolas de ensino fundamental e 

médio, duas Escolas Municipais de Educação Infantil/EMEI, duas creches comunitárias 

e um posto de saúde. A Praça da Paz, localizada na parte baixa do bairro, e uma 

academia ao ar livre funcionam, em alguma medida, como áreas de lazer e pontos de 

encontro dos moradores do bairro.  

Uma característica importante do bairro é a presença das torres de transmissão 

da CEMIG na parte alta do bairro. Segundo as normas, a presença de tais torres exigiria 

a manutenção de uma faixa de servidão não edificante de 30 metros em ambos os 

sentidos do centro da estrutura da linha (CEMIG, 2015). Contudo, com o passar dos 

anos, esta área vem sendo ocupada de forma informal por um número grande de 

famílias.  

Há também a presença de uma Área de Preservação Permanente/APP que 

também vem sendo ocupada de forma informal e que é denominada pelos moradores 

locais como “Área Verde”. Essa área é bastante íngreme e sujeita a erosão e 

deslizamentos em suas partes desmatadas, ocupadas por construções irregulares e por 

ligações clandestinas e inadequadas de água e esgoto. Em dezembro de 2018, aconteceu 

um deslizamento no local, com a ocorrência do óbito de uma moradora, soterrada na 

cozinha de sua residência, fato que não ocorria na cidade há mais de 15 anos.  

Em relação à presença de corpos d’água, o Conjunto Paulo VI possui 3 

nascentes identificadas pela equipe COMpasso: duas estão localizadas na “Área Verde” 

e uma foi encontrada em um quintal de uma moradora. Infelizmente, não há 

mecanismos vigentes para a preservação do entorno das áreas onde as nascentes estão 

localizadas e, alguns trechos, estas já estão canalizadas.  
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No mapa abaixo, é possível visualizar uma caracterização geral do Conjunto 

Paulo VI. Nele, a EMEI é designada, ainda, por sua grafia anterior: UMEI (Unidade 

Municipal de Educação Infantil). 

Mapa 1: Caracterização do Conjunto Paulo VI. 

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EA-UFMG, 2018. 

O Conjunto Paulo VI apresenta topografia acidentada, caracterizada por duas 

áreas mais planas, porém, separadas por uma porção do território com declividades que 

variam entre 16% e 163%.  

Mapa 2: Declividade - Conjunto Paulo VI. 

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EA-UFMG, 2018. 

Apesar de ter sido observada a existência de nascentes e resquícios de áreas 

verdes, especialmente na “Área Verde”, o Conjunto Paulo VI é bastante árido, contando 
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com um número reduzido de indivíduos arbóreos e de vegetação em geral, tanto nos 

quintais das casas – em sua maioria, cimentados – como nas ruas de calçadas estreitas 

ou sem calçadas do bairro. Desta forma, os lotes das residências têm um elevado 

percentual de área construída, composta, em geral, pela casa principal e por acréscimos 

posteriores, destinados, usualmente, para fornecimento de moradia para filhos e outros 

parentes.  

Na rua Soraia M. Mateuz, de característica plana e localizada na parte baixa do 

bairro, se encontram os prédios de uma EMEI (a outra, Coqueiro Verde, está localizada 

na parte alta) e do CRAS e a lixeira coletiva para depósito dos resíduos domésticos dos 

moradores do Conjunto e coleta por caminhão da Superintendência de Limpeza 

Urbana/SLU do Município.  

Nesta rua, em frente à aos prédios da EMEI e do CRAS, foi percebido um 

vazamento abundante de esgoto. Segundo os moradores, essa ocorrência é comum em 

vários pontos do bairro e se deve à sobrecarga do sistema pelo número elevado de 

ligações clandestinas oriundas da ocupação conhecida como “Área Verde” e de outra 

ocupação irregular na área da “Beira Linha”, localizada entre o prédio sede do CRAS e 

o córrego. Essa ocupação na Beira Linha é bastante atípica, sendo composta por casas 

construídas de maneira profissional para posterior venda a novos moradores. Segundo 

informado, essa ocupação é resultado das atividades de pessoas com as quais “ninguém 

mexe”, indicando se tratar de pessoas associadas ao tráfico de drogas local.  

Como já indicado, a ocupação é intensa em todo o bairro, inclusive na chamada 

“Área Verde”- onde estão as maiores declividades e que conta com, pelo menos, duas 

nascentes de água - e sob as linha de transmissão de energia elétrica da CEMIG que, 

embora esteja em um dos trechos menos acidentados do Conjunto Paulo VI, não poderia 

estar ocupado, em razão dos riscos próprios à área de servidão de torres de alta tensão.  

A projeção das edificações pode ser vista de forma mais acentuada no Mapa 3, 

incluindo as edificações localizadas em áreas de alta declividade. 
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Mapa 3: Edificações - Conjunto Paulo VI  

  

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EA-UFMG, 2018. 

Nota-se, também, grande diferença nas tipologias quando comparadas a 

ocupação formal com a ocupação informal existente na faixa de servidão e na “Área 

Verde”. Essas últimas são, muitas vezes, bastante precárias, como é possível verificar na 

Figura 2. 

Figura 2: Viela abaixo da linha de transmissão na “Área Verde” 

 

Fonte: Acervo COMPasso, 2017. 

A aceleração do processo de ocupação informal dos dois territórios não-

edificantes do bairro – Área Verde e faixa de servidão da CEMIG - pode contribuir para 

o aumento da vulnerabilidade local às mudanças climáticas, tanto pelo aumento da 

densidade construtiva - e consequente aumento da temperatura local – quanto pelo risco 
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da ocorrência de deslizamentos e escorregamentos associados à presença de habitações 

precárias em áreas de declividade acentuada e de acumulação de água no terreno – dada 

a existência de vazamentos de água potável e esgoto, decorrente de ligações 

clandestinas, e escoamento inadequado de águas pluviais, face a inexistência de 

drenagem. Além disso, não se pode desconsiderar a deposição inadequada de lixo, uma 

vez que o serviço de coleta não contempla a área de ocupação irregular, o que favorece 

a presença de animais peçonhentos e a ocorrência de doenças parasitárias e daquelas 

transmitidas por vetores, como a dengue. Por outro lado, apesar de bastante desmatada, 

a Área Verde contém ainda nascentes de grande valor ambiental e com uso potencial 

importante para possíveis estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Além disso, 

a recuperação da vegetação outrora existente poderia contribuir para a refrigeração do 

bairro e, por consequência, para minimizar as ondas de calor.  

O trecho formal do bairro, por sua vez, é caracterizado por edificações de 

alvenaria, típicos de uma ocupação já consolidada, infraestrutura urbana e oferta de 

serviços públicos e comunitários. Há várias ruas com aclive acentuado e, em muitas 

delas, foi observada a existência de, pelo menos, 8 escadarias (Figura 3) para o acesso 

dos moradores às partes baixa e alta do bairro. Essas escadarias não têm, de maneira 

geral, manutenção adequada, contudo, não foi observada a presença de entulho ou 

deposição inadequada de lixo nesses locais. Elas conformam ruas muito íngremes, onde 

veículos não circulam, a não ser em alguns trechos onde a população desfez a escadaria, 

substituindo-a por trechos rampados. A água corre em grandes enxurradas nestes 

trechos de escadarias e rampas durante os períodos chuvosos, impedindo, até mesmo, 

que os moradores saiam ou entrem em suas casas. 

Figura 3: Trecho de escadaria no Conjunto Paulo VI 
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Fonte: Acervo COMPasso, 2017. 

Curiosamente, as ruas que apresentam escadarias são também conexões entre as 

duas principais vias do território, por onde circulam os veículos de transporte público 

que, por sua vez, influenciam claramente a implantação do comércio local.  

No que diz respeito ao transporte público local, o acesso ao bairro se dá através 

de três linhas, as linhas 808 e 813, que passam próximas ao acesso principal ao bairro, e 

a linha 815, que faz a conexão do bairro com a Estação MOVE São Gabriel e que, ao 

passar pelas vias principais, como apresentado no mapa abaixo (Mapa 4), dá acesso ao 

bairro desde a parte baixa até sua parte mais alta.  

A circulação de pedestres é dificultada pela alta declividade do local. As 

escadarias auxiliam na subida de alguns pontos mais inclinados, porém a circulação de 

pedestres tende a se dar ao longo das vias com declividade reduzida. 

O Conjunto Paulo VI não conta com linha de ônibus do tipo suplementar com 

tarifa reduzida, que poderia viabilizar o trânsito dos moradores entre a porção superior e 

inferior do bairro. O não-fornecimento deste tipo de serviço pela empresa municipal 

responsável pela política de mobilidade – BHTrans -obriga os moradores  a se dividirem 

entre alternativas pouco atraentes: se deslocarem em condições bastante árduas, em 

especial nos dias quentes ou chuvosos; pagar uma tarifa alta para o perfil 

socioeconômico local, atualmente R$4,50 por passageiro/viagem ou depender da 

“generosidade” dos motoristas da linha 815 no fornecimento de “carona”, por meio da 

permissão de acesso ao veículo sem pagamento da tarifa.  

 

 Mapa 4: Mobilidade - Conjunto Paulo VI 
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Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EA-UFMG, 2018. 

No que diz respeito ao comércio e locais de prestação de serviço no Conjunto 

Paulo VI, nota-se este é um território com comércio diversificado e no qual há uma 

elevada oferta de serviços pessoais, modalidade por meio da qual os prestadores de 

serviço fornecem estes serviços diretamente na casa de seus clientes. Outro ponto 

importante a se observar é a concentração de comércio nas áreas menos inclinadas do 

bairro, onde o acesso do pedestre aos estabelecimentos comerciais é mais fácil. 

Mapa 5: Empreendedorismo - Conjunto Paulo VI. 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Geoprocessamento da EA-UFMG, 2018. 

3.3. Caracterização do Conjunto Paulo VI – histórico 

3.3.1. Linha do Tempo da Regional Nordeste e Conjunto Paulo VI 
9
 

Final do séc.XIX e início do séc.XX – Ouro Preto deixa de ser a Capital do 

Estado de Minas Gerais. A nova capital é transferida para onde antes existia um 

pequeno arraial, chamado Curral del Rei. Os arredores dessa cidade planejada, Belo 

Horizonte, eram ocupados, na porção que futuramente seria a região Nordeste da 

Capital,  por fazendas da família Paula Cotta (cujas terras iam do Ribeirão do Isidoro até 

a Fazenda da Baronesa em Santa Luzia), a fazenda do Capitão Eduardo, a fazenda do 

                                                           
9
 O texto é uma versão adaptada pela autora a partir das seguintes fontes: “Histórias do Nordeste de BH – 

Rede de Memória dos Agentes Culturais Comunitários”, organizado por Eduardo Barbosa de Andrade, Eveline 
Xavier, Rafaela Lima, Sheila Castro e Vera Lúcia Monteiro Lisboa e publicado em 2018 – p.05-19; Linha do Tempo da 
História do Conjunto Paulo VI produzida para Feira Julina do CRAS Conjunto Paulo VI em 13.07.2019; autor Luis 
Barros, a partir de material disponibilizado pelos moradores do bairro e alunos da Escola Municipal Sobral Pinto 
participantes da capacitação URBEL  sobre risco geológico realizada no primeiro semestre de 2019. 
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Coronel Antônio Ribeiro de Abreu, a dos Clementes e, no início do século XX, a Granja 

Werneck. 

1890 – Os ex-escravizados Cassiano e Vicência se estabelecem na área do 

“Ribeirão da Izidora” (localidade que viria a ser parte do bairro Ribeiro de Abreu), 

dando origem ao Quilombo Mangueiras. 

1893 – Os trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil chegam ao município de 

Santa Luzia. Ainda hoje, é possível encontrar no bairro Ribeiro de Abreu vestígios desta 

estrada de ferro, como, por exemplo, como as ruínas de uma ponte e de um túnel de 

pedra. 

1906 – O médico carioca Hugo Werneck, então com 28 anos, muda-se para Belo 

Horizonte, para tratar de uma doença pulmonar e para gerir a Santa Casa de 

Misericórdia da cidade. O médico tem destaque na vida social, política e econômica do 

município, realizando empreendimentos de relevância como a fundação do jornal 

Estado de Minas e o Banco da Lavoura e atuando na cena política local. 

1914 – Uma área verde de dez quilômetros quadrados (o equivalente a toda área 

interna à Avenida do Contorno), que pertencia ao poder público do município, é doada 

ao médico Hugo Werneck para a construção, com recursos próprios, de um sanatório 

(hospital especializado no tratamento de tuberculose e outras doenças pulmonares). 

Início dos anos 1920 – um dos poucos povoados existentes à época na região, o 

Povoado do Onça (atual bairro Aarão Reis), é destacado no Mapa da Estrada de Bicas, 

antiguidade hoje exposta na Casa de Cultura de Santa Luzia. 

1925 – Inaugurada a estrada de ligação entre Santa Luzia e Belo Horizonte 

(futura Rodovia MG-20). 

1926 – Inaugurado o Sanatório Modelo (futuro Recanto Nossa Senhora da Boa 

Viagem), criado por Hugo Werneck. 

1929 - Hugo Werneck constrói nas terras do Sanatório duas usinas elétricas 

(uma hidrelétrica no Ribeirão do Isidoro/Ribeirão da Izidora e uma térmica ao lado do 

prédio do Sanatório), além de abrir uma estrada (a Antiga Estrada do Sanatório). 

1935 – Hugo Werneck morre aos 52 anos no dia 19 de março. 

1937 – É inaugurado o Matadouro Modelo de Belo Horizonte (na localidade 

onde hoje está o bairro São Paulo). Uma vila operária é criada para abrigar as famílias 

dos funcionários. Rapidamente, os arredores são ocupados e novas vilas se formam. 

1940 – As fazendas da região Nordeste de BH começam a ser divididas em lotes. 

Deste processo de loteamento, nascem os bairros Primeiro de Maio e Aarão Reis. 
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1942 – Maria Luzia de Oliveira Assunção adquire um pequeno terreno na 

fazenda que pertencia ao sr. Antônio Ribeiro de Abreu. Com isso, torna-se a primeira 

moradora do bairro que, posteriormente, herdaria o nome da fazenda. 

1950 – A família Werneck constrói uma pedreira às margens do Ribeirão do 

Isidoro/Ribeirão da Izidora. 

1960 – Em uma parte da fazenda do sr. Antônio Ribeiro de Abreu surge um 

lugarejo chamado Rancho Novo, habitado, em sua maior parte, por vaqueiros que 

trabalhavam no Matadouro Modelo. Na região também são desenvolvidas atividades 

agropastoris e de extração de areia no Córrego do Onça, que é usado também pelos 

moradores para nadar. 

1968 – Loteamento e criação do bairro Ribeiro de Abreu, inaugurado em 8 de 

fevereiro. 

1969 – Em uma área próxima à Mata do Isidoro/da Izidora, é construído um 

conjunto habitacional com as casas financiadas por meio do Banco Nacional de 

Habitação/BNH. O bairro, que ficou conhecido como “Conjunto Velho” pelos 

moradores, possui várias nascentes que formam a Bacia da Santinha e o Córrego do 

Isidoro/da Izidora. 

1971 – No dia 12 de dezembro é fundada a Escola Municipal Desembargador 

Loreto Ribeiro de Abreu no “Conjunto Velho”. 

1972 – Em função da falta de pagamento de impostos, a fazenda “Capitão 

Eduardo” (assim nomeada em referência à forma pela qual seu proprietário era 

chamado) é desapropriada pela Prefeitura de Belo Horizonte. 

1975 – As terras da fazenda Capitão Eduardo são repassadas ao Serviço de 

Limpeza Urbana para a futura instalação do Aterro Sanitário da Capital. 

1979 – Inauguração do prédio da Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro no 

bairro Ribeiro de Abreu, construída no lugar de uma pequena escola de madeira. A 

escola passou a atender a comunidade em diversas demandas, como festas, velórios e 

missas. 

1980 – É criada a Associação Comunitária do Bairro Ribeiro de Abreu, que luta 

pela instalação de saneamento, telefone e outros itens básicos de infraestrutura para a 

comunidade local. 

1981 – É inaugurado, no bairro Ribeiro de Abreu, um conjunto de prédios e 

casas populares financiado pelo BNH. Esta é a única área a possuir, na região, itens de 

infraestrutura como ruas asfaltadas, esgoto e áreas de lazer. 
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1983 – Construção da Escola Municipal Secretário Humberto Almeida no bairro 

Ribeiro de Abreu, inicialmente, em caráter provisório, com estruturas de placas de 

compensado. A escola é chamada pelos alunos de “coleginho”, “escola de isopor” e 

“isoporlândia”.  

1986 – Construída, no bairro Paulo VI, a Escola Municipal Professora Acidália 

Lott. 

No dia 9 de agosto, centenas de famílias sem casa, que moravam de aluguel em 

Santa Luzia, caminham juntas em “busca da terra prometida”, ocupando durante 9 dias 

um terreno ocioso pertencente ao Banco Minas Caixa, do governo do Estado de Minas 

Gerais. Procurando mostrar às autoridades e sociedade que eles também eram 

brasileiros e possuidores de direitos, os ocupantes são encarados como “invasores” e 

acabam sendo removidos do local por determinação da Justiça e uso de grande aparato 

policial.  

Os integrantes do Movimento caminham em direção à Igreja Nossa Senhora do 

Rosário e a outras igrejas do município de Santa Luzia, onde permanecem por 4 meses, 

apesar das críticas e preconceitos do prefeito e de parte da sociedade local. 

1987 - Em 10 de janeiro inicia-se a construção do Conjunto Paulo VI, após 

muita pressão popular, em sistema de mutirão e em parceria com a Prefeitura de Belo 

Horizonte. Não havia creche, escola, CRAS ou centro de saúde no local. A luta estava 

apenas começando: tempos igualmente difíceis vinham pela frente, como nos demais 

bairros, vilas e conjuntos da regional Nordeste e da periferia da cidade como um todo. 

Acesso a água? Apenas em nascente situada na região conhecida como Beira Linha. 

Acesso à escola? As únicas alternativas para as crianças e adolescentes eram a Escola 

Pérsio Pereira Pinto, localizada no Anel Rodoviário ou a escola localizada no prédio da 

FAFICH/UFMG, no bairro Santo Antônio, regional Centro-Sul do município. 

1988 – O movimento de luta por moradia, atuante na região ao longo de toda a 

década, visita pela primeira vez o terreno onde seriam construídas as casas do futuro 

bairro Capitão Eduardo. No dia 16 de outubro, os moradores do bairro Capitão Eduardo 

fazem uma caminhada da Igreja do bairro Goiânia até o bairro Capitão Eduardo levando 

uma cruz – que, até hoje está na igreja. A caminhada foi realizada para receber a visita 

do Arcebispo de Belo Horizonte à época, Dom Serafim Fernandes de Araújo, em visita 

ao local. Dom Serafim batizou a comunidade como Comunidade Nossa Senhora da 

Rosa Mística.  
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No Conjunto Paulo VI, é construída a Igreja Nossa Senhora do Rosário. 

Primeiro teto coletivo e primeiro templo, afirmou-se como símbolo da luta da por 

moradia da comunidade. 

1989 – Fundada a Paróquia São Domingos de Gusmão no bairro Ribeiro de 

Abreu. Até então, as missas eram campais e eram realizadas no mirante do campo – 

parte mais alta do bairro. 

1991 – A unidade de saúde do Conjunto Ribeiro de Abreu inicia as atividades 

em um espaço provisório e pequeno do bairro. 

A Creche Infantil Vovó Geralda Lucas é fundada a partir da organização de 

líderes comunitários. Estes líderes perceberam a necessidade das mães do bairro, muitas 

vezes as únicas mantenedoras da casa, de um espaço seguro para receber suas crianças 

durante o horário em que elas estivessem trabalhando. Posteriormente, rebatizado como 

Centro Social Conjunto Paulo VI, o espaço é uma referência no bairro, oferecendo 

atividades de educação, cultura e lazer para diferentes faixas etárias. 

1992 – A Escola Municipal Sobral Pinto é fundada na Rua das Almas, no 

Conjunto Paulo VI. A Escola Municipal Governador Ozanam Coelho é inaugurada 

quatro anos após a formação do bairro Capitão Eduardo. 

1993 – A Creche Escola Uma Nova Esperança é criada no bairro Capitão 

Eduardo por meio de uma parceria entre o Comitê de Cidadania da Caixa Econômica 

Federal e Prefeitura de Belo Horizonte.  

Após passarem cinco meses vivendo em barracas de lona em condições 

precárias, os primeiros moradores iniciam o processo de construção comunitária das 

moradias do bairro Novo Aarão Reis. 

1994 – Construção do Centro de Saúde Capitão Eduardo.  

Inaugurada, entre os bairros Capitão Eduardo e Beija-flor, uma unidade do 

Projeto Curumim, do governo do Estado de Minas Gerais, voltada ao atendimento de 

crianças de 7 a 14 anos em horário no contraturno escolar.  

No bairro Novo Aarão Reis, iniciam-se as atividades do Centro de Promoção e 

Assistência Social Ana Bernardina – CEPAS, que ficou conhecido como Casa da Sopa. 

Segundo se conta, nos anos 80, dona Ana Bernardina, moradora local, buscava doações 

de alimentos, preparava e distribuía sopa às pessoas que viviam nas barracas de lona, na 

luta por moradia. A sopa era servida em sua casa, que acabou se tornando o imóvel sede 

da entidade CEPAS. 
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Início das obras do Conjunto CBTU, também chamado de Casinhas de Baixo e 

Casinhas de Cima, em razão do bairro ser dividido ao meio pela rodovia MG-20. O 

Conjunto foi construído para receber os moradores da Vila Boa União, na região do 

bairro Primeiro de Maio, que foi desapropriada para as obras na Avenida Cristiano 

Machado. 

1995 - É fundado o centro de saúde na rua das Almas do Conjunto Paulo VI.  

1996 – O Centro de Vivência Agroecológica (CEVAE) inicia suas atividades no 

bairro Capitão Eduardo oferecendo à população local cursos e oficinas voltados para a 

educação ambiental urbana, como horticultura, medicina caseira, alimentos alternativos, 

melhoria de quintais, recuperação de áreas degradadas e arborização de espaços 

públicos. 

1999 – Fundada no bairro Paulo VI a Paróquia Pai Misericordioso, que inclui, 

entre suas comunidades de atuação, o Conjunto Paulo VI. 

2000 – Falece o Padre Argemiro Moreira Leite, fundador da Paróquia Pai 

Misericordioso. Ele foi o primeiro padre a morar na casa paroquial do bairro Paulo VI, 

andava a pé pela comunidade e era conhecido por todos devido a sua dedicação às 

causas da população da região. Anos mais tarde, a principal rua de comércio da 

comunidade ganharia seu nome, em uma homenagem a ele feita pelo povo local. 

2001 – Inaugurada, no bairro Ribeiro de Abreu, a Escola Municipal Professor 

Paulo Freire, construída com recursos do Orçamento Participativo.   

O COMUPRA (Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu) é 

formalizado. A entidade nasce com o objetivo de potencializar ações da comunidade 

voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental do bairro e adjacências.  

Publicada a Lei Estadual de número 13.958, sancionada pelo então governador 

Itamar Franco, criando a Área de Preservação Ambiental (APA) da Fazenda Capitão 

Eduardo. Pela lei, uma área de 260 hectares, antes destinada à construção do aterro 

sanitário, passa a ser protegida para a preservação e conservação de nascentes, córregos, 

vegetação nativa e animais silvestres da região.  

2002 –É inaugurada, no mês de setembro, a Escola Municipal Herbert José de 

Souza no bairro Novo Aarão Reis. 

2003 – É criada a OSCOSE (Obras Sociais da Comunidade Santa Efigênia), 

também chamada de Projeto Recriança pelos moradores locais. Suas atividades, 

promovidas por irmãs de caridade, acontecem na área externa da Igreja do bairro Novo 

Aarão Reis. 



58 
 

2004 – É inaugurado no mês de outubro, no bairro Ribeiro de Abreu, um núcleo 

do Programa Fica Vivo, do governo do Estado de Minas Gerais, voltado para a 

prevenção da criminalidade entre a população adolescente e jovem por meio de ações 

sociais, educativas e culturais. Atualmente, este núcleo conta também com o Programa 

de Mediação de Conflito, voltado para a mitigação de situações de violência de diversas 

ordens nos ambientes doméstico e comunitário, e atende também à comunidade do 

Conjunto Paulo VI.  

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Onça, formado por moradores 

do bairro Ribeiro de Abreu, desfila pela primeira vez no carnaval de Belo Horizonte. A 

escola é sagrada vice-campeã do desfile com o enredo “Deixe o Onça beber água”, que 

buscava alertar para a necessidade de preservação do Ribeirão do Onça. 

2005 - As comunidades do Conjunto Paulo VI e da Beira Linha convivem com o 

problema do “buracão” (área de grandes dimensões onde se acumula lixo doméstico, 

resíduos de construção e outros detritos), mesmo após anos de reivindicações. 

2006 – um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social, equipamento do 

governo municipal integrante do Sistema Único de Assistência Social de Belo 

Horizonte SUAS-BH) é criado no Conjunto Paulo VI em atendimento a uma antiga 

demanda da população da região, sendo instalado inicialmente na pracinha situada à rua 

Itarumirim, nº 2.  

O Centro Educacional Marista Marcelino Champagnat (CEMMAC), destinado a 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade, é 

inaugurado no bairro Capitão Eduardo. 

2007 – Nasce o Movimento “Deixem o Onça Beber Água Limpa”, iniciativa 

voltada para a despoluição e a revitalização do Ribeirão do Onça e articulada pelo 

COMUPRA.  

Surgimento das vilas da Mata e Montes Claros, ocupações irregulares 

localizadas em parte do Conjunto Paulo VI e Ribeiro de Abreu. 

2008 – A Igreja Nossa Senhora do Rosário recebe da comunidade do Conjunto 

Paulo VI um tratamento artístico em mosaico, denominado “Rosário de Todas as 

Cores”, por meio de uma parceria com o CRAS Conjunto Paulo VI e tendo como 

inspiração os mosaicos bizantinos. 

2010 – Expansão e modernização do posto de saúde do Conjunto Ribeiro de 

Abreu. 
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2012 – Iluminação da Rodovia MG-20. Conhecida como “Estrada Velha para 

Santa Luzia”, a rodovia corta os bairros Novo Aarão Reis, Ribeiro de Abreu e Conjunto 

Ribeiro de Abreu. 

2013 – O poder público municipal apresenta à comunidade os projetos 

executivos do novo acesso à ponte do bairro Ribeiro de Abreu, cuja construção estava 

prevista para 2015. Na ocasião, é discutida a ideia de criação do Parque Ecológico do 

Ribeirão do Onça, demanda dos moradores locais.  

Iniciam-se as obras do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do 

Conjunto Paulo VI, então chamado de Núcleo Conjunto Paulo VI do Programa BH 

Cidadania, no local onde antes havia o “Lixão”, na rua Neblina, 120. 

Em junho, estimuladas pelas manifestações populares de rua que emergiram em 

todo o Brasil, várias famílias lideradas por mulheres, em uma ação espontânea, sem a 

coordenação de quaisquer organizações ou movimentos voltados à luta por moradia, 

ocuparam um terreno localizado na região do Izidora.  

2018 – Em abril, o prefeito Alexandre Kalil aprova o decreto nº 16.888, que 

reconhece como Assentamentos de Interesse Social 119 ocupações da cidade, entre as 

quais Montes Claros e Tiradentes, nas cercanias do Conjunto Paulo VI, e Rosa Leão, 

Esperança e Vitória na Região do Izidora. 

Em dezembro, o prédio do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) é 

inaugurado, passando a abrigar o CRAS, o Programa Academia da Cidade e o 

Telecentro em sua área interna. Há previsão para instalação de uma biblioteca no local. 

Na parte externa do CEU, ao redor da edificação, há estacionamento, pista de skate e 

área livre gramada com plantação esparsa de mudas de árvores frutíferas. 

Em dezembro, ocorre um deslizamento na “Área Verde”, localizada entre as 

porções alta e baixa do Conjunto Paulo VI. Algumas casas são atingidas e a cozinha de 

uma residência é parcialmente coberta por terra e entulhos, soterrando e matando a 

moradora, que preparava o almoço no local. Tinha mais de quinze anos que ninguém 

morria em decorrência de deslizamentos na cidade de Belo Horizonte. 

Em dezembro, a URBEL inicia as obras de contenção de risco geológico na 

“Área Verde”.  

3.3.2. Conjunto Paulo VI – história da sua fundação: a luta por moradia
10

   

                                                           
10

 Texto produzido pela autora a partir dos conteúdos dos vídeos, organizados em um único arquivo, 
disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=AQeZnGMFvsA 



60 
 

O movimento de luta por moradia que deu origem ao Conjunto Paulo VI  tinha 

um caráter religioso: a terra era vista como direito sagrado inscrito na Bíblia. Esta luta 

uniu pessoas que moravam de aluguel no bairro São Benedito em Santa Luzia e foi 

iniciada em 13 de março de 1986, motivada pelo lema da campanha da fraternidade 

daquele ano “Terra de Deus, Terra de Irmãos” 

Por meio da realização de reuniões, assembleias, passeatas e idas aos gabinetes 

de políticos, o grupo reunido em luta por moradia manifestava sua reivindicação de 

acesso à moradia em conformidade com as suas condições – não desejavam “nada de 

graça”, mas o pagamento de mensalidades em torno de 10% do salário mínimo da 

época. 

Cansados da ausência de resultados para as suas reivindicações, o grupo decidiu 

ocupar, em 12 de dezembro de 1986, o terreno que pertencia à Prefeitura de Santa Luzia 

no bairro Londrina. Essa ocupação ficou conhecida como “Sem Casa I” e foi vista como 

a primeira vitória deste movimento.  

Os participantes do Movimento Sem Casa decidiram, de maneira coletiva, 

organizar e sortear os lotes entre “os companheiros mais necessitados”, uma vez que o 

grupo era grande, o terreno ocupado era pequeno e eles não queriam fazer do local “uma 

favela”. Havia uma esperança generalizada de que aquela não seria a única vitória do 

grupo, que crescia em união e organização, e, deste modo, acreditava-se que eles iriam 

conseguir conquistar terra para todos. Havia uma consciência de que não era possível 

repousar suas esperanças nos políticos encastelados em seus gabinetes e que era preciso 

continuar em luta, reivindicando o direito à moradia. 

O grupo continuou a se organizar por meio de reuniões, assembleias e passeatas. 

Conscientes de que havia muitas terras vazias e abandonadas, os membros do 

movimento fizeram uma grande passeata no dia 09 de agosto de 1987 para ocupação de 

um destes terrenos, conhecido como Minas Caixa. Havia, segundo relatos da época, um 

sentimento de revolta muito grande diante da percepção de que estes terrenos vazios 

estavam entregues à “indústria de exploração” enquanto havia muitas pessoas sem 

acesso à moradia. Os participantes do movimento ficaram acampados no local por nove 

dias, sem abrigo, agasalhos, água ou mantimentos adequados. Durante a noite, eles 

acendiam fogueiras para se aquecer. Havia uma enorme pressão policial para que as 

pessoas acampadas no local “desistissem da luta e retornassem para as casas nas quais 

viviam” anteriormente. Unidos e organizados e apoiados por outras comunidades, os 

participantes do movimento decidiram não recuar. Foram formadas equipes com tarefas 
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específicas: buscar lenha, preparar e servir sopão para todos. Aqueles que tinham 

alimentos contribuam. A ideia era garantir as formas de manutenção das pessoas no 

acampamento e evitar que elas precisassem sair para realizar alguma tarefa vinculada à 

essa manutenção e fossem impedidas de voltar pela polícia, que cercava o local. 

O aspecto religioso – fé em Deus – é destacado, junto à coragem, como motor da 

permanência das pessoas no acampamento sob condições adversas. O apoio externo – 

tanto material quanto espiritual – é destacado também. 

Segundo o diretor do Movimento dos Sem Casa, o movimento estava 

mobilizado há mais de um ano e se organizava em grupos de 20 pessoas com um 

coordenador. Este desenho foi repetido no acampamento no bairro Minas Caixa. Neste 

caso, havia um coordenador para cada 20 famílias acampadas em um total de 62 grupos. 

Como era um número muito grande de pessoas para viabilizar as decisões coletivas em 

assembleia, foram formadas miniassembleias nos grupos que reportavam as decisões 

parciais à assembleia, local no qual as decisões finais eram tomadas.  

O diretor do movimento destacou o apoio de partidos políticos, fazendo menção 

ao PT e, especificamente, ao deputado Nilmário Miranda. Conforme seu ponto de vista, 

o PT, como partido de oposição ao PMDB (partido do governador e do presidente da 

república à época), teria obrigação de acatar e de abraçar o sofrimento do povo. Ele 

informou, ainda, que alguns políticos do PMDB apoiaram o movimento, em posição 

contrária àquela majoritária no partido. 

Tendo como objetivo conseguir acesso à terra em condições de pagamento 

possíveis para a sua realidade, o movimento de luta por moradia continuou as 

negociações, mas, conforme relatos da época, “os grandes nunca estão do lado dos 

pequenos” e, como resultado, os participantes do movimento foram “colocados como 

bandidos para fora” do terreno que ocupavam. De acordo com os mesmos relatos, 

“como entraram organizados, eles saíram também organizados, sem perder a fé e a 

esperança de vencer a luta” por moradia. Não tendo para onde ir, foi decidido em 

assembleia que eles iriam para a Igreja de Santa Luzia. Naquele momento, estava claro 

para o movimento que eles, “os pobres, conseguiriam a vitória com as suas 3 armas: fé, 

união e organização.” 

Era o dia 12 de agosto de 1987 quando o oficial de justiça, acompanhado de 

forças policiais, chegou ao terreno do bairro Minas Caixa com a liminar com a ordem de 

expulsão das famílias do terreno e de demolição de quaisquer construções que tenham 

sido feitas “pelos réus”. Inquirido por uma moradora sobre o local para onde eles 
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deveriam ir, o oficial informou que o juiz, que proferiu a liminar, não tinha quaisquer 

soluções para este caso, que seria “uma questão social”. Ele prosseguiu dizendo que 

“antes de estar ali, a senhora estava em outro lugar, então a senhora pode voltar para 

este outro lugar.” A moradora retrucou perguntando se ele não poderia dar um prazo de 

duas ou três horas para as pessoas desocuparem o local, mas o oficial foi taxativo sobre 

a necessidade de cumprimento imediato da ordem. Diante da falta de empatia 

demonstrada pelo oficial em relação à situação dos participantes do movimento, a 

moradora perguntou a ele onde estava “seu coração”, sem qualquer resposta da parte do 

oficial. O povo bateu palmas e cantou o hino nacional enquanto a polícia acompanhava 

a remoção de todos sob o olhar do oficial de justiça. As pessoas saíram, de forma 

organizada e pacífica, com seus poucos pertences nas mãos. Ao mesmo tempo, uma 

liderança do Movimento Sem Casa discursava, usando uma metáfora bíblica para dizer 

que, atos como aquele, de expulsão daqueles que lutavam pelo direito de acesso à terra, 

eram expressão do medo que aqueles que detinham mais poder tinham de que as 

pessoas mais humildes descobrissem sua força através da organização.  

Uma religiosa informou que as pessoas, expulsas do acampamento, haviam 

decidido nas miniassembleias que iriam para a Igreja do Rosário (Igreja de Santa Luzia) 

e que, lá, elas iriam pensar o que fazer. Mas, segundo essa religiosa, tudo indicava “que 

eles vão continuar nessa luta, parece que em um acampamento em outro lugar”. 

O diretor do Movimento dos Sem Casa pontuou a discrepância entre o discurso 

oficial do governador de Minas Gerais à época, Newton Cardoso, que se comprometeu a 

realizar a entrega de um número elevado de casas populares e o envolvimento do 

governo estadual na expulsão das famílias sem casa, acampadas no terreno do bairro 

Minas Caixa. Para ele, os planos habitacionais seriam para os ricos e, diante disso, a 

única possibilidade que os pobres teriam de aquisição de moradia própria seria por meio 

do ingresso no Movimento dos Sem Casa. 

As pessoas acampadas na Igreja de Santa Luzia, em depoimentos colhidos à 

época, comentaram sobre as agruras passadas enquanto estavam no Bairro Minas Caixa, 

a acolhida na Igreja e a esperança de conseguir a casa própria, ao mesmo tempo em que 

reforçaram o sofrimento com o aluguel e as dificuldades em fazer frente às despesas 

como motor para participação na luta por moradia. 

Elas receberam a visita do vereador Paulão, do PCdoB, que manifestou apoio ao 

Movimento dos Sem Casa, dizendo que esta era uma luta de todo o povo sem moradia 

por um direito que lhes era intrínseco. Disse, ainda, que levaria esta luta para o Bairro 
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Alto Vera Cruz, sua base eleitoral, já que naquele local também haveria muitas pessoas 

sem acesso à casa própria. 

Depois de 04 meses e 15 dias de “muita luta, sofrimento e doenças dentro da 

Igreja”, as 400 famílias que participaram do movimento de luta por moradia deixaram o 

município de Santa Luiza e se dirigiram para o terreno que é hoje o Conjunto Paulo VI, 

junto com 62 outras famílias que tiveram suas casas completamente destruídas no 

Conjunto Palmital por “um governo que se diz social”. A ocupação foi originalmente 

conhecida como Sem Casa II.  

Quando as famílias chegaram à área no dia 05 de dezembro, tudo era “um 

matagal danado”. Elas foram “abordadas” por policiais que os retiveram na entrada do 

local “por horas e horas”, mesmo sob forte chuva e com muito lamaçal no terreno. 

Sem ter outros recursos, montaram acampamento com barracas de lona para se 

protegerem do sol e da chuva. Segundo relatos, as barracas se tornaram “as primeiras 

casas no terreno e os primeiros dias na terra nova ganhada com luta”.  

À medida que chegava material e que a necessidade “apertava”, os moradores 

individualmente e reunidos em mutirão foram, aos poucos, construindo suas casas. 

Segundo os relatos, “a turma parecia João de Barro e o terreno parecia um queijo, todo 

furadinho”. As maiores dificuldades vinham da falta de material em quantidade 

suficiente e da exigência da Prefeitura de Belo Horizonte para que todas as casas 

seguissem um mesmo padrão. Apesar disso, os relatos falam de que havia alegria no ar 

diante da possibilidade de todos, em breve, estarem em suas casas abrigados do sol e da 

chuva. 

A vida daqueles que ainda estavam morando nas barracas de lona, enquanto 

aguardavam material para construção das suas casas, era bastante sofrida diante da 

precariedade desta forma de moradia – quando chovia, a água entrava na barraca e, nos 

dias de sol, o calor era intenso em seu interior. Apesar do sofrimento, os moradores 

reconheciam a importância da luta, porque “sem luta não adquire, ninguém vai arranjar 

nada de mão beijada”, e da organização dos moradores para reivindicação dos seus 

direitos.  

A alegria de ter, finalmente, as chaves da casa própria “na mão” era algo 

bastante mencionado, assim como, as dificuldades enfrentadas para consegui-la: muitos 

moradores precisavam sair para trabalhar e era necessário que alguém “olhasse” “suas 

coisinhas” e ajudasse a pegar o material de construção, já que as filas eram grandes. 
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Havia muita solidariedade e os vizinhos ajudavam uns aos outros na superação destas 

dificuldades.  

Assim que ocuparam o terreno, os moradores começaram a se preocupar com as 

questões relacionadas à saúde e, principalmente, com o acesso a infraestrutura e 

serviços básicos: esgoto, posto de saúde, água, energia, escola, etc., que não haviam 

sido fornecidos previamente pela prefeitura. “O abastecimento de água”, realizado por 

caminhões pipa da prefeitura, “era ruim” e “às vezes, faltava” água. “As crianças eram 

as que mais sofriam, algumas morreram”. Estas circunstâncias fizeram com que todos 

percebessem que a luta deveria continuar e que eles precisavam reivindicar 

urgentemente o que ainda faltava. 

Foram relatadas diversas situações que revelavam a dificuldade de acesso a 

serviços de saúde e o impacto disso na população local, com muitas pessoas ainda 

vivendo nos barracos de lona e em condições bastante precárias. Uma associação 

comunitária foi criada e passou a responder mais diretamente pela luta ao atendimento 

das reivindicações dos moradores para melhoria daquele que já era chamado “bairro”. 

A dificuldade de acesso à alimentação adequada foi mencionada. Muitos 

moradores perderam seus trabalhos em razão do período em que estiveram voltados à 

luta por moradia, acampados na Igreja de Santa Luzia e, já no Conjunto Paulo VI, 

construindo as próprias casas. Com isso, a aquisição de mantimentos ficou bastante 

difícil para estas pessoas. A solidariedade do grupo e externa foi fundamental para 

apoiar estas famílias com a cessão dos víveres necessários à sua subsistência. Outras 

famílias conseguiram plantar pequenas hortas em seus quintais, usando lenha para 

cozinhar, uma vez que o gás de cozinha, para grande parte deles, era inviável pelo alto 

custo de sua aquisição. 

Foi destacado que, no meio da luta, a expressão cultural manteve um espaço 

importante entre os participantes do movimento. No vídeo no qual se baseia este relato, 

foi possível ver uma animada roda de samba no meio dos barracos de lona que ainda 

existiam no bairro. O samba, criado pelos moradores, falava sobre um “promotor que 

não tem coração”, que “roubou a nossa casa e ainda mandou nos bater”, fazendo 

referência a uma situação vivenciada por moradores que vieram do Bairro Palmital. O 

samba prosseguia dizendo que o promotor teria que pagar o malfeito e que os moradores 

agora estavam vivendo bem em seu pedaço próprio, mas que estavam “querendo bem, 

querendo mais”, mostrando que a luta não era apenas pela sobrevivência, mas também 

por uma vida digna. 
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Na sequência do vídeo, foi possível ver um poeta do bairro apresentando uma 

poesia sobre a luta por moradia, fazendo referência à expulsão do terreno no bairro 

Minas Caixa. O alvo da composição crítica era, neste caso, o prefeito de Santa Luzia, 

que havia tratado as pessoas como “marginais”, atuando para sua retirada do local e que, 

agora, buscava a eleição para um filho: o poeta lembrava o tratamento recebido e 

prometia ajudar o filho do prefeito a ser derrotado em sua pretensão eleitoral. 

Outro morador, cantor, apresentou uma canção que falava do sofrimento do 

povo humilde diante da “carestia”, pedindo a Deus que desse forças a ele para lutar 

contra as dificuldades e afirmando que, apesar de tudo, não faltava amor. 

Em seguida, foi dado um depoimento que revelava o preconceito sofrido pelos 

filhos dos moradores do bairro, que, segundo este depoimento, eram rejeitados nas 

escolas próximas e tratados como “favelados”. 

Foi reforçada a importância da luta para o atendimento das reivindicações dos 

moradores por serviços e infraestrutura básica e informado que a associação 

comunitária trabalhava de maneira conjunta, com 16 membros, tendo cada um uma 

função específica. Em relação à educação, já havia, neste momento, uma reivindicação 

para a construção de creche, escola fundamental e “ginásio”. Pela primeira vez, foi 

mencionada a demanda por um posto policial no local. 

Uma moradora afirmou que seria preciso lutar por cada melhoria (luz, água, rede 

de escola, escola, etc.), que “não será na moleza que nós vamos conseguir”. Ela lembrou 

a promessa, feita pelo governo, de que o bairro seria uma prioridade e de que as casas 

“sairiam rapinho”, mas que não havia sido isto que tinha acontecido, pontuando que 

havia ainda muitos moradores vivendo em barracas de lona.  

Foi mostrada a organização dos moradores, que ainda estavam em barracos de 

lona, para reivindicar a agilização da prefeitura na entrega dos materiais de construção, 

destacando que as pessoas precisavam concluir a construção de suas casas para retomar 

suas vidas e, inclusive, buscar emprego. 

Foi mostrada a realização da eleição para a composição da nova diretoria da 

associação comunitária com a disputa entre duas chapas, em um processo bem 

organizado e com participação significativa dos moradores.  

Foi mostrada a formação de uma “Comissão da Criança”, criada com o objetivo 

de preparação das crianças “para a vida”, ou seja, para a compreensão das dificuldades e 

sofrimentos a que estariam expostas e de que o acesso aos direitos pertinentes a uma 

vida digna, para os mais pobres, passaria necessariamente por processos contínuos de 
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luta.  “Criança organizada jamais será pisada” era a palavra de ordem da “Comissão da 

Criança”. Havia, ainda, uma escolinha de atividades, onde as crianças faziam juntas as 

tarefas de escola, aprendiam a se organizar e se tratavam como “companheiros”. As 

crianças realizavam miniassembleias para discutir e propor encaminhamentos relativos 

às questões que entendiam como importantes. Uma menina deu um depoimento dizendo 

que estava na Comissão da Criança por entender que “as crianças devem respeitar os 

adultos, mas que estes devem respeitar as crianças também, devem dar o direito delas 

quererem e de viverem, pois as crianças também têm o querer e não querem ficar 

trancadas em casa, só fazendo o que os adultos querem. As crianças têm que obedecer 

aos adultos, mas os adultos também têm que respeitar as crianças, essa é a minha 

opinião.” 

Uma liderança local informa que, além da organização interna de adultos e 

crianças, os moradores do Conjunto Paulo VI, organizados na Associação Comunitária 

permaneciam ligados ao movimento dos sem casa, de modo a manter o vínculo da sua 

luta com a luta de todo um povo por moradia. 

Esta mesma liderança afirmou a importância do aspecto religioso da luta, 

destacando que a fé e a crença em um Deus, que caminhava ao lado dos participantes do 

movimento, foi o que os animou a prosseguir, mesmo diante de grandes dificuldades. 

Neste sentido, para ela, os momentos de celebração religiosa eram considerados “os 

mais fortes”, quando os moradores “relembravam a sua história, depositavam suas 

esperanças e ganhavam forças para continuar. A comunidade sentia que, rezando unida, 

permaneceria unida.” 

Houve uma série de depoimentos que apontaram a luta vitoriosa dos moradores 

do Conjunto Paulo VI por moradia como um exemplo a ser seguido por outros que 

moravam de aluguel, arcando com as despesas com dificuldade e vivendo em situação 

de penúria e sofrimento: “o recado que eu mando para esse povo é para não perder a 

força de vontade, lutar sempre olhando para frente, porque não há uma vitória sem luta, 

nem glória sem sofrimento. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar e pensar sempre 

na união, porque sem a união nós não vamos conseguir nada.” 

4. Programa COMPASSO UFMG
11

 

                                                           
11

 O texto é uma adaptação da autora de material próprio mesclado com os conteúdos do Caderno de 
Gestão e Planejamento do Programa COMpasso (UFMG, 2019), produzido pela equipe do programa no 
primeiro semestre de 2019. Como parte da equipe, a autora contribuiu para a elaboração do caderno. 
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Os trabalhos, iniciados em 2017 pelo COMpasso UFMG, tiveram como objetivo 

a investigação e a implantação de propostas de intervenções urbanísticas em regiões a 

serem mais profundamente afetadas pelas as mudanças climáticas, conforme relatório 

de “Análise de Vulnerabilidade do Município de Belo Horizonte  às Mudanças 

Climáticas” (WAYCARBON, 2016), encomendado pela Prefeitura de Belo Horizonte à 

empresa WayCarbon, a partir de demanda do Comitê Municipal sobre  Mudanças 

Climáticas e Ecoeficiência – CMMCE - da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura 

de Belo Horizonte.  

Esta análise apresentava um diagnóstico da cidade para o ano de 2016 e um 

cenário Business as Usual/BAU para o ano de 2030, buscando explicitar o grau de 

vulnerabilidade do município em relação aos seguintes impactos climáticos: 

deslizamento de encostas, inundação de áreas, aumento de ondas de calor e propagação 

de doenças transmitidas por vetores de insetos, como a dengue. Em torno deste relatório 

e a partir de discussões realizadas no âmbito do CMMCE durante o segundo semestre 

de 2016, foi levantada a necessidade de uma maior aproximação entre a universidade, a 

municipalidade e as comunidades residentes nos territórios considerados mais 

vulneráveis, de modo a construir de maneira participativa respostas adequadas ao 

desafio colocado pelas mudanças climáticas no nível local.  

Na mesma época, o ICLEI Governos Locais pela Sustentabilidade tornou 

pública, para as cidades associadas, uma chamada internacional para apresentação de 

propostas com vistas à participação na Rede do Programa EPIC (Parcerias Educacionais 

para inovação em Comunidades). Este programa, desenvolvido pela Universidade do 

Oregon, EUA, e presente em mais de 30 universidades naquele país, propunha um 

modelo de atuação das universidades no qual elas colocavam sua estrutura a serviço dos 

governos locais para a solução de questões prioritárias para as comunidades, 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Belo Horizonte, através de parceria entre 

a Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG e Prefeitura de Belo Horizonte/PBH, 

submeteu proposta e, junto com outras 20 cidades da América Latina, África e Ásia foi 

selecionada para o treinamento e aplicação do modelo. Atualmente, Belo Horizonte é a 

única cidade da América do Sul a participar da Rede EPIC.  

Em maio de 2017, foi iniciado o processo de implantação e desenvolvimento do 

que passou a ser conhecido, posteriormente, como Programa de Extensão COMpasso 

UFMG. O Programa tem por objetivo desenvolver um processo de participação social 

na elaboração e implementação de ações voltadas para a adaptação climática e a 
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resiliência urbana dos territórios mais vulneráveis aos impactos climáticos dentro do 

município de Belo Horizonte, buscando reforçar capacidades e favorecer a sinergia com 

ações e iniciativas em curso.  

No segundo semestre de 2017 foram selecionados dois territórios, entre os mais 

vulneráveis, para participação na fase piloto do Programa COMpasso, a ser 

desenvolvida até dezembro de 2021.    

A seleção do Conjunto Paulo VI como uma das duas áreas do projeto-piloto do 

Programa Compasso UFMG – a outra é o Bairro Confisco - se deveu ao fato dele ter 

uma significativa alteração de posição na “Análise de Vulnerabilidade Climática” 

(WAYCARBON, 2016) se comparados o diagnóstico referente ao ano de 2016 e o 

cenário projetado para o ano de 2030. De acordo com esta análise, o Conjunto Paulo VI 

não se encontrava entre as dez áreas mais vulneráveis no período do diagnóstico (2016), 

mas, caso sejam mantidos os padrões vigentes no ano de 2016 no trato das questões 

climáticas em Belo Horizonte, isto implicaria em uma tendência ao aumento da 

vulnerabilidade total no bairro, com uma maior vulnerabilidade à dengue e à inundação 

e uma alta suscetibilidade a deslizamentos e a ondas de calor. Como consequência, o 

bairro passaria da 70ª colocação (diagnóstico de 2016) para a 10º posição em 2030, 

passando, desta forma, a integrar a lista dos territórios considerados como hotspots de 

vulnerabilidade climática de Belo Horizonte no ano de 2030.  

Para a equipe do Programa COMpasso, esta alteração de posição do Conjunto 

Paulo VI em um curto espaço de tempo (14 anos) indicaria, de maneira muito evidente, 

que, caso não fossem tomadas a tempo as medidas de adaptação adequadas, haveria 

uma rápida deterioração da situação desse território em relação à vulnerabilidade aos 

impactos climáticos percebidos – dengue, ondas de calor, deslizamento e inundação.  

Apesar do bairro Mirante ter uma condição similar – passará da 57ª em 2016 

para a 7ª posição em 2030 – entendeu-se por bem não priorizá-lo na fase piloto do 

Programa COMpasso, por se tratar de um bairro formal, parte integrante dos processos 

de planejamento urbano do município e, neste sentido, com maior capacidade de 

viabilizar os recursos e formas para implementação das medidas de adaptação 

necessárias para reversão da tendência apontada no estudo mencionado.  

Neste sentido, foram consideradas, ainda, as informações repassadas por Scalon 

(2017), relativas ao Conjunto Paulo VI, que demonstravam que o poder executivo 

percebia este bairro como um território de baixo risco e, portanto, fora da lista de 

prioridades da municipalidade. De acordo com o informado, as obras de manutenção da 
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infraestrutura pública local estavam sob a responsabilidade da Superintendência de 

Desenvolvimento da Capital/SUDECAP, tratando-se, assim de obras de rotina. Não 

havia plano urbanístico elaborado para o local, nem previsão de intervenções da 

Empresa Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte/URBEL referentes à 

contenção de risco geológico
12

, pois, apesar do diagnóstico de risco de 2015 indicar a 

existência de risco geológico alto e muito alto em situações pontuais, não havia 

indicação de manchas de inundação.  

Diante do exposto, a escolha do Programa COMpasso se justificaria pela 

capacidade demonstrativa das ações de reversão da trajetória indicada na análise 

realizada pela WayCarbon (2016). Estas ações, a serem elaboradas e implementadas por 

meio de um processo participativo, poderiam contribuir para o refinamento da análise 

da municipalidade na avaliação de riscos, com a inclusão de aspectos relacionados à 

manifestação local das mudanças climáticas globais e, por consequência, na melhor 

definição de prioridades para alocação de recursos públicos.  

4.1. Relatos do Programa COMpasso sobre o Conjunto Paulo VI
13

 

O Conjunto Paulo VI foi constituído em 1987, como resultado da luta por 

moradia que reuniu diversas famílias e que, em sua maioria, era formada por pessoas 

que haviam anteriormente sido desalojadas das ocupações no bairro Minas-Caixa, na 

divisa entre Belo Horizonte e Santa Luzia. Enquanto ocupavam de maneira provisória 

uma área central no município de Santa Luzia e no bairro Asteca em Belo Horizonte, 

essas famílias foram informadas que havia uma área de propriedade da SLU/PBH, onde 

seria construído o aterro sanitário municipal, e que estava localizada na região noroeste 

da cidade, ao lado do bairro Ribeiro de Abreu, antiga fazenda Capitão Eduardo, um 

loteamento irregular precariamente implantado na década de 1960. Após serem 

despejadas de Santa Luzia, cerca de 800 famílias decidiram ocupar essa área, dirigindo-

                                                           
12

 Após o deslizamento ocorrido em dezembro de 2018 na porção do bairro conhecida como “Área 
Verde” e que resultou no óbito de uma moradora, a Diretoria de Manutenção de Áreas de Risco da 
URBEL, por meio da Supervisão de Gestão Comunitária, passou a realizar uma série de intervenções no 
bairro com vistas à contenção do risco geológico e remoção das famílias em áreas de risco acentuado. 
Estão sendo desenvolvidas também ações de educação ambiental para conscientização da população e 
prevenção de riscos futuros (UZÊDA, 2019). 
13

 Durante as visitas de campo da equipe COMpasso UFMG ao Conjunto Paulo VI, realizadas no segundo 
semestre de 2017, foram tomados depoimentos de lideranças locais sobre o processo de constituição 
do bairro e realizados levantamentos sobre as condições atuais do mesmo, considerando os aspectos 
tratados no documento “Análise de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas do Município de Belo 
Horizonte” (WAYCARBON, 2016). Os resultados dessas visitas foram organizados em relatórios que 
fazem parte do Caderno Síntese, produzido pela equipe COMpasso em fevereiro de 2018 e disponível no 
drive do programa. O texto desta seção é uma adaptação, pela autora, do conteúdo destes relatórios, 
complementados por dados e informações obtidos em visitas posteriores, realizadas em 2018 e 2019. 
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se ao local e ali montando barracas de lona. Com o apoio de duas igrejas de Santa Luzia 

e, em especial, do Padre Décio, que colaborou com o movimento desde sua origem, as 

famílias se organizaram para lutar por sua permanência no local e pela viabilização da 

infraestrutura necessária. 

Conforme uma das lideranças que acompanhou a equipe do Programa 

COMpasso na visita técnica ao bairro em 2017, a pressão do movimento e a articulação 

com lideranças sociais, religiosas e políticas foram determinantes para o 

reconhecimento e a constituição do loteamento do Conjunto Paulo VI durante a gestão 

do prefeito Sergio Ferrara. Os lotes foram demarcados de maneira a garantir uma 

unidade por família. A fim de evitar que pessoas que não participaram da luta por 

moradia se beneficiassem dos seus resultados, a organização comunitária foi muito 

importante. Foi definido um líder para cada rua do conjunto e distribuída uma 

carteirinha de identificação de cada família que, posteriormente, recebeu uma pasta 

amarela com a planta do bairro, a indicação da localização de seu lote, os documentos 

de posse do mesmo e os materiais necessários à construção de dois cômodos e uma 

instalação sanitária. As famílias se organizaram em mutirões para a construção das 

unidades, inclusive rateando os custos de mão de obra, quando necessários. Os serviços 

básicos foram precariamente implantados ao longo do período seguinte. Nesta época, o 

movimento comunitário era bastante organizado e mobilizado. Por conta disso, foram 

criados laços sociais e familiares entre os moradores e conseguidos importantes avanços 

relacionados a bens e serviços demandados pela população local como abastecimento de 

água e energia, a criação, pela comunidade, do Centro Social de Apoio à Criança e ao 

Adolescente do Conjunto Paulo VI e, em anos recentes, a implantação do Centro de 

Saúde, de escolas de ensino fundamental e médio, de NUDEC, EMEI e CRAS.  

O Centro Social de Apoio à Criança e ao Adolescente do Conjunto Paulo VI é, 

de acordo com os depoimentos colhidos em 2017, uma importante referência local, 

mantendo parcerias com a Prefeitura de Belo Horizonte/PBH e com o Child Fund para 

desenvolvimento de oficinas e atividades voltadas não apenas para crianças pequenas, 

seu público principal, mas também para adolescentes, adultos e idosos do bairro. Entre 

essas estão: Casinha da Cultura, aulas de dança, oficinas de percussão, trabalhos com 

grafite, oficinas de vídeo, com criação, pelos adolescentes, de material audiovisual com 

um olhar sobre o bairro, oficina de mosaico, pesquisa sobre os talentos do bairro e 

POPE: Plano Operacional de Preparação para Emergências.  
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Durante as visitas realizadas pela equipe COMpasso em 2017, foi relatado pelas 

lideranças locais que a Creche Vovó Geralda Lucas/Centro Social de Apoio à Criança e 

ao Adolescente do Conjunto Paulo VI, não poderia receber crianças acima de 03 anos a 

partir de 2018, que passariam a ser atendidas exclusivamente pela EMEI. Contudo, 

diferente da creche, que atende as crianças em horário integral para aquelas famílias 

cujos pais trabalham fora, a EMEI atende em regime de meio período. Para as 

lideranças, essa mudança obrigaria as famílias a definir e arcar com novas estratégias 

referentes ao cuidado com as crianças no contraturno do horário escolar. Em 2019, pôde 

ser observado o aumento de oferta de serviços voltados aos cuidados de crianças 

pequenas e providos por particulares que vieram, justamente, em resposta à demanda 

criada por esta nova circunstância.  

Pelo que foi possível verificar, a Creche Vovó Geralda Lucas/Centro Social de 

Apoio à Criança e ao Adolescente do Conjunto Paulo VI, fundada pelas lideranças 

antigas do bairro e mantida por estes e por seus descendentes, cumpre um papel nos 

processos de manutenção dos laços de solidariedade e sentimentos de pertencimento 

que parece ancorar a comunidade do Conjunto Paulo VI. Uma pergunta que se coloca é 

se a desvinculação das crianças em idade de formação da creche terá um impacto na 

manutenção desse espírito comunitário nas próximas gerações e se é possível envolver a 

EMEI e torná-la um espaço de reforço desses laços e sentimento de pertencimento. 

Atualmente, é perceptível o papel que as EMEI exercem em termos de conscientização 

ambiental da população infantil do bairro e o impacto positivo disso sobre a 

comunidade, mas ainda não há elementos que possam corroborar ou negar a capacidade 

das EMEI no fortalecimento dos laços comunais. 

Além das parcerias com a PBH e com o Child Fund, a comunidade local 

mantém relacionamento com movimentos ambientais, como o COMUPRA e o “Deixe o 

Onça beber água limpa”. Ela, ainda, mantém a tradição de realização da Festa Junina e 

da Festa de Natal do bairro.  

Apesar do ativismo das lideranças mais antigas, há uma percepção, por essas, de 

que a geração mais jovem não conhece e nem valoriza a sua própria história. Por 

compreenderem que todos os avanços em termos de qualidade de vida urbana foram 

resultado das lutas de uma comunidade organizada e mobilizada, essas lideranças 

demonstraram uma preocupação generalizada sobre o futuro do bairro.  

Elas também ressaltaram os problemas atuais de segurança vivenciados pelos 

moradores do bairro e que têm comprometido a capacidade destes de interagirem uns 
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com os outros e de usufruírem dos espaços públicos locais. A Praça da Paz, outrora um 

lugar de encontro e de realização de atividades e festas comunitárias, encontra-se, 

segundo essas lideranças, ocupada por traficantes que, de acordo com elas, seriam 

jovens oriundos de outros bairros da cidade. 

Segundo as informações das lideranças, a ocupação, conhecida como “Área 

Verde”, começou em 2000. Apesar de já ter havido remoções por parte da Prefeitura de 

Belo Horizonte, com a alocação dos moradores em conjuntos do Programa Minha Casa 

Minha Vida localizados em bairros próximos, a área tem sido recorrentemente 

reocupada tanto pelos moradores removidos quanto por novos moradores. As ligações 

irregulares de esgoto, água, eletricidade e televisão a cabo são comuns no local e as 

habitações são, em sua maioria, bastante precárias e distintas do padrão das habitações 

do Conjunto Paulo VI. Apesar dos moradores da ocupação acessarem os serviços do 

bairro, como posto de saúde, escola e creche, não há laços comunais entre esses e a 

comunidade do Conjunto Paulo VI, de acordo com as lideranças locais.  

Entre o 2º semestre de 2018 e o 1º semestre de 2019, foi observado o 

surgimento, em ritmo acelerado, de construções de melhor qualidade e similares àquelas 

existentes na área do Conjunto. Em conversas reservadas, alguns moradores apontaram 

que essas moradias, assim como aquelas existentes em uma região na parte de baixo do 

bairro conhecida como Beira Linha, seriam construídas por traficantes, para venda ou 

aluguel, com vistas à “lavagem de dinheiro”. A equipe COMpasso não conseguiu 

provas que pudessem corroborar ou negar essas afirmativas. 

Caso estes boatos, sobre a ligação de pessoas associadas com o tráfico de drogas 

com o mercado imobiliário irregular do bairro, se revelem verdadeiros, essa prática 

indicaria um processo de lavagem de dinheiro, o que é que típico de grupos criminosos 

mais organizados. A existência e a atuação de tais grupos poderiam ter implicações mais 

sérias para a manutenção dos laços de solidariedade e de sentimento comunal ainda 

existentes entre os moradores do Conjunto Paulo VI, com impactos, sobretudo, na 

população mais jovem, desempregada e alienada dos processos que deram o início ao 

bairro. 

Parte II – Pesquisa de Campo 

5. Concepção da Pesquisa de Campo 

5.1.Metodologia 

Grupo Focal é o nome dado a uma técnica de coleta de dados em pesquisa 

qualitativa que se distingue por suas características próprias, principalmente pelo 
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processo de interação grupal. Este processo facilita formação de ideias novas e originais 

e gera possibilidades contextualizadas pelo próprio grupo. Além disso, oportuniza a 

interpretação de crenças, valores, conceitos, conflitos, confrontos e pontos de vista por 

meio do debate coletivo. O número maior ou menor de participantes que integrarão o 

grupo focal depende dos objetivos de cada estudo. Quando se deseja gerar maior 

número de ideias, a melhor opção é organizar grupos maiores. E quando se espera 

aprofundar a temática na discussão, deve-se optar por grupos menores. Cabe enfatizar 

que a técnica permite ao pesquisador não só examinar as diferentes análises das pessoas 

em relação a um tema, mas também explorar como os fatos são articulados, censurados, 

confrontados e alterados por meio da interação grupal e como estes aspectos se 

relacionam com a comunicação de pares e com as normas grupais (RESSEL et al, 

2008). 

Segundo Westphal, Bogus e Faria (1996), a definição dos membros que farão 

parte do Grupo Focal é considerada tarefa relevante, uma vez que a escolha dos 

participantes está diretamente relacionada à capacidade das pessoas selecionadas em 

contribuir com os objetivos da pesquisa. Para eles, sendo a amostra intencional, os 

critérios (sexo, idade, escolaridade, diferenças culturais, estado civil e outros) podem 

variar, mas, para os autores, deveria haver pelo menos um traço comum importante para 

o estudo proposto.  

A técnica é adequada para pesquisas exploratórias, quando se quer ampliar a 

compreensão a respeito de um determinado tema. O pesquisador que a utiliza pode usar 

as gravações e transcrições produzidas como uma fonte de dados única ou associá-la a 

outras técnicas como, por exemplo, as entrevistas semiestruturadas (RESSEL et al, 

2008; MORGAN, 1997). 

A entrevista caracteriza-se como um método de pesquisa qualitativa que é 

empregado para o levantamento de informações por meio da interação entre dois 

indivíduos: o pesquisador/entrevistador e o pesquisado/entrevistado. Essa interação 

resulta tanto nos limites quanto nas potencialidades da técnica. Se, por um lado, as 

competências e habilidades do entrevistador, assim como, suas visões e preconceitos; a 

disposição do entrevistado e questões subjetivas do mesmo, como medo, 

constrangimentos, “vontade de agradar” o entrevistador, etc., podem influenciar os 

resultados da entrevista, fazendo com que os dados obtidos não sejam “puros”, por 

outro, a relação com o entrevistado, a observação de sua linguagem corporal e da 
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realidade circundante, proporcionam novos elementos e insights que não estariam 

disponíveis ao pesquisador em uma análise documental (LODI, 1989).  

Para Silverman (2009), a técnica se caracteriza como uma atividade colaborativa 

entre entrevistador e entrevistado. Neste sentido, o entrevistado não é um “repositório 

de informações” ou uma “fonte de emoções” que será esvaziada pelo entrevistador, mas 

“uma fonte produtiva de alguma forma de conhecimento” (SILVERMAN, 2009, p.109-

110). Assim, o entrevistador mantém uma “escuta ativa”, “permitindo ao entrevistado a 

liberdade de falar e de atribuir significados”, ao mesmo tempo em que mantém controle 

sobre o processo, tendo em vista os objetivos mais amplos do seu trabalho de pesquisa 

(NOAKS, WINCUP, 2004, p.80, apud SILVERMAN, 2009, p.107).  

Silverman (2009) faz um importante alerta sobre o uso de métodos como 

entrevista aberta ou semiestruturada e grupos focais para “a exploração de vozes e 

experiências que tenham sido ignoradas, mal representadas ou suprimidas”, dizendo ser 

um erro tomar os autorrelatos dos respondentes sobre uma experiência como a 

representação mesma dessa experiência (SILVERMAN, 2009, p.111). Contudo, para o 

autor, a percepção do risco associado à confiança dos dados de entrevista, que podem 

levar à incapacidade de leitura correta do fenômeno, não significa o banimento da 

entrevista (ou dos grupos focais) como método de pesquisa qualitativa, mas a 

necessidade de atenção quanto à sua pertinência em relação ao tema da pesquisa e no 

cuidado no processo de análise dos dados obtidos.  

As considerações colocadas por SILVERMAN (2009) sobre os cuidados 

relativos ao uso da entrevista (e dos grupos focais) levam de volta a LODI (1989) 

quando esse afirma a necessidade de complementação da entrevista com outros métodos 

qualitativos e com os dados obtidos das análises documentais. A proposta de trabalho de 

campo, apresentada abaixo, considera a importância da triangulação no levantamento de 

dados, de forma a realizar uma análise mais robusta do fenômeno observado.  

5.2. Desenho 

A pesquisa pretende investigar como as pessoas moradoras dos territórios 

considerados vulneráveis aos impactos climáticos vivenciam cotidianamente a 

vulnerabilidade em áreas que, desde a sua origem, estão expostas a diferentes riscos 

ambientais e têm infraestrutura urbana precária e acesso insuficiente aos serviços 

urbanos. Interessa compreender (1) como a vulnerabilidade pregressa se articula com os 

desafios colocados pelas mudanças do clima no nível do território; (2) quais aspectos 

podem exacerbar as percepções individuais e coletivas de vulnerabilidade e (3) quais 



75 
 

aspectos contribuem para que indivíduos e comunidade sejam mais resilientes ao longo 

do tempo aos riscos a que estão expostos. A capacidade de agência destes moradores, 

como indivíduos e comunidade, e a percepção deles sobre as formas de interação com 

agentes e estruturas públicas também são de interesse da pesquisa. 

O trabalho de campo, a ser realizado no Conjunto Paulo VI, permitirá verificar 

se, em conformidade com a revisão da literatura realizada, os aspectos relacionados aos 

recursos de poder que um sujeito detém em conexão com as suas características 

identitárias - em especial, gênero, raça e classe - são determinantes para as diferentes e 

desiguais experiências concretas de vulnerabilidade de indivíduos e coletividades, assim 

como, para a maior ou menor capacidade que estes indivíduos e coletividades 

apresentam de fazer frente aos desafios colocados pelas mudanças do clima.  Permitirá 

ainda compreender como as relações que os sujeitos estabelecem entre si podem 

desafiar, reforçar ou renegociar situações de vulnerabilidade existentes e futuras. 

Como a pesquisa de campo envolve aspectos subjetivos, os dados levantados 

deverão possibilitar que diferentes pontos de vista sobre o tema aflorem, de maneira a 

permitir o alcance do seu objetivo geral, qual seja, a compreensão da vulnerabilidade 

como uma experiência concreta vivenciada por sujeitos reais, neste caso, moradores do 

Conjunto Paulo VI. A organização do trabalho de campo, tal como apresentada abaixo, 

expressa a atenção da pesquisadora no uso combinado das técnicas de grupo focal e 

entrevista para a constituição de um quadro mais fidedigno da experiência vivida pelos 

moradores do Conjunto Paulo VI em relação às questões ambientais pregressas e destas 

experiências em articulação com os impactos climáticos percebidos atualmente na 

escala local. Posteriormente, a análise dos dados obtidos por meio destas duas técnicas 

será cotejada com as informações levantadas em análise documental e com a revisão 

bibliográfica realizada. 

A proposta é a realização de 2 sessões de grupo focal e de 4 entrevistas 

semiestruturadas. As entrevistas serão realizadas após as sessões do grupo focal e 

servirão para aprofundar aspectos que se entenderem pertinentes ao propósito da 

pesquisa. 

A realização da primeira sessão do grupo focal visa construir, de maneira 

dialógica, um entendimento comum do vocabulário importante para a pesquisa, cujos 

termos estão listados de forma não exaustiva no “Glossário”, disponível no Anexo 3 

desta dissertação.  O compartilhamento de uma linguagem comum é condição essencial 

para evitar ruídos de comunicação e interpretações equivocadas de parte a parte durante 
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os debates no grupo focal e na aplicação das entrevistas. É importante destacar que a 

conceituação prévia dos termos em um “Glossário” não implica que a pesquisadora irá 

conduzir a construção das definições comuns. O “Glossário” serve unicamente para 

explicitar a base conceitual do trabalho, ou seja, como a pesquisadora compreende e usa 

cada um destes termos. No processo de construção de uma linguagem comum, pretende-

se fazer uso de técnicas que promovam a capacidade de reflexão dos participantes, de 

maneira que estes construam suas próprias respostas/entendimentos sobre quais termos 

interessam e sobre o significado de cada um deles e, por meio do diálogo assessorado 

pelo moderador e pela pesquisadora, cheguem a um vocabulário comum, que servirá de 

base para o debate na segunda sessão do grupo focal, para as conversas na aplicação das 

entrevistas e para as análises decorrentes.   

A escolha pela ordem de realização do trabalho de campo grupo focal-

entrevistas justifica-se pelos seguintes motivos: (a) necessidade de estabelecimento de 

contato e de constituição de laços mínimos de confiança com os moradores “comuns”, 

com os quais a pesquisadora ainda não manteve interação significativa, em 

circunstâncias que favoreçam a comunicação coletiva dos objetivos da pesquisa e, por 

consequência, contribuam para mitigar a resistência destes moradores à “presença 

estrangeira” e; (b) diminuição dos riscos representados, durante a aplicação da 

entrevista, por uma relação hierarquizada entre entrevistador/pesquisador da UFMG e 

entrevistado/morador de um bairro de classe baixa por meio do estabelecimento prévio 

de uma relação mais simétrica no intercurso da realização do grupo focal. 

O grupo focal será montado da seguinte forma, mantendo-se o equilíbrio de 

gênero em cada uma das categorias e, buscando, na medida do possível, garantir a 

participação de moradores das partes alta e baixa do Bairro e da área verde: 

 04 lideranças que participaram do processo de constituição do bairro  

 04 moradores que residam no Conjunto desde o início do bairro  

A escolha por essa composição considerou (a) o interesse em obter uma visão de 

longo prazo tanto no que se refere aos problemas ambientais do bairro quanto no que 

diz respeito às formas e meios que os moradores utilizaram/utilizam para lidar com 

estes problemas e as dificuldades e constrangimentos existentes à ação individual e 

comunitária; (b) a necessidade de contrabalançar a visão de lideranças engajadas – que 

têm mais acesso a informações de natureza técnica e política e que possuem sua própria 

agenda e prioridades, mesmo que absolutamente legítimas – com a visão de moradores 

comuns, imersos na própria rotina e muitas vezes na luta cotidiana pela sobrevivência; 
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(c) a necessidade de contrabalançar as percepções de moradores de diferentes áreas do 

Conjunto Paulo VI; (d) o interesse em perceber eventuais diferenças existentes entre os 

gêneros. 

O tema do grupo focal será “Nosso meio ambiente – ontem, hoje, amanhã”. As 

perguntas a serem utilizadas pelo moderador como guias para o debate deverão ser 

capazes de relacionar o tema ambiental – mais geral – com as questões pertinentes à 

vulnerabilidade climática – presente e futura – do Conjunto Paulo VI, em conformidade 

com a Análise de Vulnerabilidade Climática do Município de Belo Horizonte 

(WAYCARBON, 2016) e os objetivos da pesquisa. Neste sentido, os aspectos 

relacionados à gestão de água, energia, áreas verdes, riscos geológicos e resíduos são de 

interesse do trabalho, mas devem ser introduzidos com cuidado, de forma a não 

direcionar a discussão segundo concepções que não expressem as percepções dos 

participantes.  Considerando-se o exposto, pretende-se organizar as duas sessões do 

grupo focal conforme o cronograma de atividades disponibilizado no anexo desta 

dissertação (anexo 4).   

Para o sucesso na condução dos trabalhos do grupo focal é de fundamental 

importância ter um moderador experiente na aplicação desta técnica, de maneira a 

favorecer o debate produtivo e equilibrado entre todos os participantes, evitando tanto 

que alguns dos presentes monopolizem a discussão, quanto os riscos representados pela 

dispersão em relação ao tema-guia e por situações de confronto que escapem do 

controle, comprometendo o andamento dos trabalhos e a interação grupal. Desta forma, 

a pesquisadora reconhece a necessidade de apoio externo para o exercício desta função, 

tomando para si a posição de observadora durante a sessão do grupo focal, sem, com 

isso, desconsiderar sua responsabilidade na organização e fornecimento dos meios 

adequados para realização da atividade, no acompanhamento cuidadoso de todo o 

processo e na condução da pesquisa de uma forma geral. 

Com vistas ao registro fidedigno das informações obtidas, será solicitada aos 

participantes a autorização formal para a gravação audiovisual da sessão. Este tipo de 

gravação permitirá obter, além do registro das falas, o registro das expressões corporais 

dos participantes, ampliando a gama de informações que poderão ser obtidas pela 

pesquisadora. A confidencialidade dos dados de identificação dos participantes será 

garantida e as gravações de áudio e vídeo serão destruídas ao final dos trabalhos de 

produção da dissertação. A análise dos dados será feita pela pesquisadora com apoio das 

observações e contribuições do moderador.  
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As entrevistas serão elaboradas e conduzidas pela pesquisadora, que também 

responderá pela análise dos seus resultados. As perguntas que comporão as entrevistas 

versarão sobre as mesmas questões apresentadas ao grupo focal, mas serão formuladas 

de forma distinta, de modo a evitar a condução da resposta por repetição. Além disso, a 

formatação da entrevista deverá incorporar as contribuições decorrentes do emprego da 

técnica “grupo focal”, bem como, responder às lacunas observadas, verificar 

incongruências e inconsistências e aprofundar alguns aspectos que a pesquisadora 

julgue importante a partir dos dados obtidos durante as sessões do grupo focal. Elas 

deverão ser realizadas com 02 (dois) moradores e 02 (duas)as lideranças que tenham 

participado do grupo focal, respeitada a paridade de gênero. 

Em relação à análise a ser realizada pela pesquisadora ao final do trabalho de 

campo, cabe observar o reconhecimento que deverá ser dado ao caráter dialógico-

participativo da relação estabelecida entre esta e a comunidade, compreendendo que o 

processo é, em si mesmo, transformador. Considerações sobre o papel do espaço 

(características específicas do território Conjunto Paulo VI) e sobre as relações 

interpessoais no condicionamento do comportamento das pessoas estarão presentes, na 

medida do possível, na análise dos resultados obtidos em campo. 

6. Realização da Pesquisa de Campo 

6.1.Preparação 

6.1.1. Preparação do material para uso em campo 

Foi realizada uma pesquisa para escolha de um vídeo sobre mudanças 

climáticas, que pudesse ser utilizado durante a 1ª sessão do grupo focal como mote para 

a discussão dos principais conceitos relacionados a esta temática, com vistas à 

constituição de um entendimento e de um vocabulário comum a todos os participantes. 

Os parâmetros utilizados na pesquisa foram o embasamento científico das informações 

veiculadas; o uso de linguagem acessível e de recursos visuais que facilitassem o 

entendimento de público leigo e com baixo nível de educação formal; a existência de 

um conteúdo que abordasse os conceitos centrais da discussão com foco na 

vulnerabilidade, adaptação e resiliência climática e o tempo de duração do vídeo que, 

deveria ter, no máximo, 10 minutos, tendo em vista os níveis baixos de atenção e 

concentração do público que iria participar das sessões do grupo focal. Era necessário 

ainda que a abordagem utilizada no vídeo fizesse sentido para pessoas com perfil 

socioeconômico de baixa renda, ainda que este não fosse o público para o qual o vídeo 

tenha sido originalmente destinado.  
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Durante a pesquisa, realizada nas páginas do Youtube, foi possível verificar que 

os vídeos produzidos com vistas à ampliação da consciência do público leigo em 

relação às questões afetas às mudanças do clima, assim como, aqueles que objetivam 

contribuir para as mudanças de hábito e a atuação cidadã deste público, retratavam 

situações cotidianas que são familiares apenas a residentes de centros urbanos com 

perfil socioeconômico de renda média a alta e, muitas vezes, com elementos mais 

comuns à realidade destes extratos nos países do Norte Global. Não foi encontrado 

nenhum vídeo que tivesse como público destinatário os moradores residentes de 

aglomerados, vilas e favelas de grandes centros urbanos brasileiros, nem vídeos 

destinados a moradores residentes em comunidades rurais de qualquer perfil 

socioeconômico. Nos vídeos pesquisados, quando retratadas, as pessoas de perfil 

socioeconômico de baixa renda eram vistas como “eles”, objetos de preocupação e de 

cuidado daqueles que eram vistos como “nós”, tanto quem produziu o vídeo quanto para 

quem aquele vídeo era destinado.  

Dada a oferta existente e a impossibilidade objetiva de produção de um vídeo 

especificamente pensado para o trabalho de campo, questão que chegou a ser pensada 

pela pesquisadora e foi posteriormente abandonada diante dos prazos e recursos 

materiais escassos, optou-se por selecionar um vídeo que cumprisse os parâmetros, não 

tivesse um viés claramente urbano de classe média-alta e não tivesse um público 

destinatário fortemente delineado. O vídeo que cumpriu os requisitos foi aquele 

produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/INPE em 2011, voltado para 

crianças do ensino fundamental, e denominado “Mudanças Climáticas”.  

Com duração de 8 minutos e 51 segundos, o vídeo, desenvolvido pela produtora 

Mamute Mídia E-learning, dizia em seu texto de apresentação na página específica do 

Youtube: “Por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas 

interferem no nosso dia-a-dia? O que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos 

adaptar a eles? Saiba mais sobre o aquecimento global, as mudanças climáticas, as 

energias renováveis, o efeito estufa e os cenários do IPCC” (INPE, 2011). Os conteúdos 

tratados traziam informações científicas de uma forma acessível, com o enfoque voltado 

para a realidade brasileira, fazendo menção aos biomas existentes no país, a fauna e 

flora destes ecossistemas complexos e os riscos de extinção em razão das práticas e 

ações humanas – queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, produção 

excessiva de lixo; etc. Estas mesmas práticas eram associadas à alteração do regime das 

chuvas (intensificação e frequência), “elevação do nível do mar e intensificação de 
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fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de 

calor e secas prolongadas” (INPE, 2011, 3,41 a 3,51 minutos). As alterações causadas 

pela humanidade eram destacadas com informações numéricas relativas ao aumento 

demográfico, extinção de espécies, volume de emissões de gases de efeito estufa e 

desmatamento que ocorrem, em média, a cada hora do dia. Em seguida, eram 

apresentados dois cenários do IPCC em relação às mudanças no clima causados por 

atividades antropogênicas – pessimista e menos pessimista – considerando o período de 

tempo até o ano de 2.100 e os seguintes impactos: aumento médio da temperatura; 

extremos de chuva e seca; alteração das áreas dos biomas; alteração na biodiversidade; 

impactos na saúde; impactos na agricultura e impactos na geração de energia. A sessão 

seguinte mencionava o fato de existir ações que dependem dos governos e das pessoas e 

de que há também ações que não podem mais ser revertidas – como a extinção de 

espécies que já tenha ocorrido.  Em seguida, apresentava formas práticas e acessíveis 

para que as pessoas comuns possam ajudar a minorar os efeitos negativos da 

humanidade sobre o meio ambiente e o clima do planeta, tanto ao assumir uma nova 

postura e novos hábitos quanto ao divulgar essas informações, buscando conscientizar  

pessoas mais velhas (é importante lembrar que o vídeo é destinado a crianças em idade 

escolar), os governantes e os meios de comunicação.  A importância das áreas verdes 

para redução de temperaturas e para evitar inundações era ressaltada, assim como, o uso 

de combustíveis menos poluentes e a redução de queimadas e desmatamentos. Outro 

aspecto tratado era a necessidade de combinar o desenvolvimento dos biomas com a 

proteção deles, evitando sua degradação. Por fim, como se trata de um vídeo educativo, 

produzido por um instituto de pesquisas, as crianças eram estimuladas a buscar carreiras 

como pesquisadoras das áreas de mudanças climáticas e de ciências do sistema terrestre 

ou, no mínimo, buscar ser “cidadãos conscientes, cientes de suas responsabilidades” 

(INPE, 2011, 7,8 a 7, 11 minutos). Eram apresentadas, ainda, questões para as quais os 

cientistas estão buscando respostas, constituindo-se, portanto, como importantes campos 

de pesquisa e de produção de soluções de natureza tecnológica, ambiental, econômica, 

social e política. Como conclusão, era apresentado o trabalho do INPE no campo das 

mudanças climáticas e sistemas terrestres, destacando a busca da preservação dos 

biomas e a pesquisa para a adaptação do Brasil aos impactos das alterações climáticas 

globais. 

Outro material definido para uso durante as seções do grupo focal foi uma 

apresentação sobre a Análise de Vulnerabilidade do Município de Belo Horizonte 
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(WAYCARBON, 2016) com enfoque na situação atual e futura do Conjunto Paulo VI. 

Os parâmetros utilizados para selecionar o material, dentre aqueles disponíveis no drive 

do Programa COMpasso foram: informação sucinta, clara e objetiva sobre os principais 

resultados da Análise de Vulnerabilidade, sobre a situação específica do Conjunto Paulo 

VI e sobre as razões que justificaram a escolha deste território como uma das áreas de 

atuação do Programa COMpasso em sua fase piloto e uso de imagens para facilitar a 

compreensão acerca das informações apresentadas.  

Tendo em vista estes parâmetros, foi escolhido o material intitulado “The 

participatory process in territories of climate vulnerability in Brazil”, elaborado em 

inglês para apresentação do Programa COMpasso durante a edição 2019 do Congresso 

Resilient Cities realizado em Bonn, Alemanha, em junho de 2019. Contudo, dado o 

idioma utilizado e a extensão do material, foi necessária uma adaptação do mesmo, com 

a tradução para o português dos conteúdos escritos, alteração do título, que passou a ser 

“Estudo sobre a vulnerabilidade climática de Belo Horizonte e o Conjunto Paulo VI: um 

breve olhar”, supressão das demais informações constantes no slide do título, com 

exceção das marcas EPIC-Network e Programa COMpasso, supressão do e-mail pessoal 

no slide final, com manutenção do e-mail institucional e das mesmas marcas existentes 

no primeiro slide, supressão da maioria dos slides, junção dos conteúdos de alguns 

slides e adaptação de algumas informações para focalizar o Conjunto Paulo VI. Com 

isso, o material passou de 26 slides em seu formato original para 6 slides na versão final 

adaptada.  

A apresentação “Estudo sobre a vulnerabilidade climática de Belo Horizonte e o 

Conjunto Paulo VI: um breve olhar” teve seu conteúdo distribuído da seguinte forma 

entre os slides: a) 1º slide – título da apresentação e marcas institucionais do Programa 

COMpasso e da Rede EPIC; b) 2º slide – mapas da análise de vulnerabilidade de Belo 

Horizonte com o diagnóstico do ano de 2016 e o cenário previsto para 2030. Este último 

apresenta um prognóstico caso as políticas e ações realizadas por governos, setor 

privado e sociedade civil no período entre 2016 e 2030 sigam no mesmo padrão atual 

(cenário BAU). O slide apresenta ainda imagens e ícones relacionados aos impactos já 

diagnosticados em 2016 e previstos para o Conjunto Paulo VI em 2030 em um cenário 

BAU; c) 3º slide – quadro com a relação dos territórios elencados como as dez áreas 

mais vulneráveis de Belo Horizonte às mudanças climáticas no diagnóstico de 2016 e 

no cenário BAU de 2030, com marcação da situação do Conjunto Paulo VI, que passa 

da 70ª posição em 2016 para a 10ª posição em 2030; d) 4º slide – imagem aérea do 
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Conjunto Paulo VI com marcação da área onde ocorreu o deslizamento em dezembro de 

2018 e da área de servidão das torres de alta tensão da CEMIG; e) 5º slide – imagens 

fotográficas do Conjunto Paulo VI: rua na área de ocupação conhecida como Área 

Verde, sem pavimentação e com calçada bastante estreita; imagem panorâmica do 

bairro com visualização do número elevado de habitações bastante próximas umas das 

outras e vegetação esparsa nos quintais;  escadaria em área de aclive acentuado (ligação 

entre as partes baixa e alta do bairro) e habitações precárias construídas na área de 

servidão das torres de alta tensão da CEMIG; f) 6º slide – e-mail institucional do 

Programa COMpasso e marcas institucionais do Programa COMpasso e da Rede EPIC.  

Outros materiais foram selecionados e posteriormente descartados em função da 

revisão da dinâmica de trabalho, originalmente elaborada pela pesquisadora, para 

aplicação nas sessões de grupo focal. A proposta original não foi estruturada em termos 

de sequência de atividades a serem cumpridas ao longo das duas sessões de grupo focal. 

Ela apresentava apenas o objetivo geral do trabalho, os objetivos a serem alcançados e 

as perguntas que deveriam guiar cada uma das sessões.  

Durante as discussões com o moderador, antes da realização da primeira sessão 

do grupo focal, foi estruturada a proposta da sequência das atividades para cada uma das 

sessões, alinhavadas com as perguntas que guiariam o trabalho. Nesta proposta, a 

primeira sessão usaria o vídeo do INPE e um quadro tamanho A0 com os mapas do 

Estudo de Vulnerabilidade de Belo Horizonte (WAYCARBON, 2016) relativos ao 

diagnóstico de 2016 e ao cenário BAU 2030 como mote para discussão dos conceitos 

centrais relacionados à temática “mudanças climáticas”. A segunda sessão, por sua vez, 

seria dividida em três blocos de perguntas. O primeiro bloco trabalharia a questão da 

vulnerabilidade climática pregressa e atual sem o uso de qualquer material para a 

ativação da memória dos participantes; o segundo bloco trabalharia as mesmas questões 

com o uso de outras palavras e de materiais para ativar a memória, a saber: trecho de um 

dos vídeos que contam a história do Movimento dos Sem Casa e do período inicial de 

formação do Conjunto Paulo VI e linha do tempo, fotográfica e textual, da história do 

Conjunto Paulo VI, do período de início do Movimento dos Sem Casa (1985) até o ano 

de 2019. O terceiro e último bloco versaria sobre as questões relacionadas à resiliência 

climática e não teria nenhum material especificamente associado a ele.  

Durante os preparativos para a primeira sessão do grupo focal, dadas questões de 

logística, foi resolvido que não seria usado o quadro com as imagens dos mapas 

relativos à vulnerabilidade climática de Belo Horizonte e que ele seria substituído pela 
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projeção do slide nº 2 da apresentação “Estudo sobre a vulnerabilidade climática de 

Belo Horizonte e o Conjunto Paulo VI: um breve olhar”. Esta foi a única alteração em 

relação à proposta para a 1ª sessão já revisada com as contribuições do moderador. 

Após a realização da 1ª sessão, a pesquisadora e o moderador discutiram a 

revisão em relação à dinâmica de trabalho proposta para a segunda sessão do grupo 

focal. A partir do debate realizado durante a 1ª sessão, foi possível perceber como eram 

fortes as lembranças de todos os participantes em relação ao período antecedente, aos 

anos iniciais do Conjunto Paulo VI e em relação à trajetória de vida do bairro. Portanto, 

ficou patente a inutilidade do uso de recursos de ativação de memória e, por esta razão, 

os materiais, pensados para este fim, foram descartados. Com isso, a sequência de 

atividades foi simplificada, constando de três blocos de perguntas relacionadas a (a) 

vulnerabilidade pregressa; (b) vulnerabilidade atual e (c) resiliência climática. Foi 

definido, ainda, que o material intitulado “Estudo sobre a vulnerabilidade climática de 

Belo Horizonte e o Conjunto Paulo VI: um breve olhar” seria apresentado pela 

pesquisadora no intervalo entre os dois primeiros blocos de perguntas. 

Considerando as discussões realizadas nas sessões do grupo focal - nas quais as 

opiniões manifestadas foram, no geral, bastante similares - e a baixa participação de 

moradores não-lideranças – apenas um por sessão - a pesquisadora entendeu não ser 

necessária a realização de 4 entrevistas. As entrevistas foram reduzidas para duas, 

mantendo-se a paridade de gênero. Além disso, como mencionado na sessão 

“Realização – Entrevistas”, foi determinante para a escolha dos dois entrevistados o fato 

de ambos terem sido os únicos, entre os participantes do grupo focal, a fazer menção às 

relações de gênero no processo de constituição do Conjunto Paulo VI. Como a dinâmica 

“gênero e mudanças climáticas com foco na vulnerabilidade” é central na pesquisa, 

entendeu-se por importante utilizar a entrevista como um meio para aprofundar esta 

discussão com estas personagens, buscando compreender em que medida as relações de 

gênero condicionaram as experiências de vulnerabilidade dos moradores do Conjunto 

Paulo VI ao longo da sua trajetória.  

6.1.2. Mobilização para participação 

Para realizar as sessões dos grupos focais, pedimos apoio à gerente do CRAS 

tanto na cessão do espaço quanto na indicação de moradores antigos, lideranças ou não, 

ainda residentes no Conjunto Paulo VI. A partir deste apoio, foram convidadas duas 

pessoas. A primeira pessoa é um homem na faixa dos 44 anos, negro, que atua em um 

programa voluntário voltado para a oferta da prática de futebol para crianças, 
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adolescentes e jovens do sexo masculino entre 8 (oito) e 21 (vinte e um) anos. 

Atualmente, há um total 70 beneficiados por sua iniciativa e ele tem se tornado uma 

referência importante no bairro, tendo, inclusive, participado da última Conferência 

Municipal de Assistência Social. A segunda pessoa, mobilizada por meio do homem, é 

uma mulher, negra, na faixa de 65 anos, antiga liderança do bairro e que, atualmente, 

tem um nível de participação menor em função das demandas relativas aos cuidados 

com o seu esposo, deficiente visual. Apesar disso, participou da última Conferência 

Municipal de Assistência Social como representante dos idosos e participa da Academia 

da Cidade no CRAS. Ambos têm uma relação de parentesco, sendo, respectivamente, 

filho e mãe. 

Além do suporte da gerente do CRAS, foi solicitado o apoio de duas lideranças 

(1 homem e 1 mulher, ambos negros e na faixa de 65 anos), que haviam participado 

recentemente de atividade do Programa COMpasso e já estavam convidadas a participar 

das sessões do grupo focal. Foi solicitado a ambos o repasse dos telefones de contato de 

outras lideranças, já mapeadas pela pesquisadora, e de outros moradores, ainda não 

mapeados e que haviam participado do processo de formação do bairro. A ideia era, 

após o primeiro contato realizado por meio destas duas lideranças, formar um grupo de 

whatsapp com aqueles que faziam uso deste aplicativo de mensagens, utilizando este 

meio para o encaminhamento do convite para participação das sessões do grupo focal e 

para a mobilização virtual até o dia da realização das sessões. No caso daqueles que 

possuíssem celular, mas não fizessem uso da ferramenta whatsapp, o convite seria 

encaminhado por mensagem do tipo SMS e, no caso daqueles que possuíssem apenas 

telefone fixo, o convite seria feito por meio de contato telefônico.  

As lideranças que atuaram como apoio reportaram dificuldade em convencer os 

moradores, especialmente aqueles caracterizados como não-lideranças masculinas, a 

participar das sessões dos grupos focais. Mesmo entre aqueles que se dispuseram a 

repassar os respectivos telefones para o envio do convite, houve resistência à 

participação. Duas lideranças (2 mulheres em torno dos 65 anos, 1 negra e 1 branca), 

que já haviam participado de atividades do COMpasso, não deram nenhum tipo de 

retorno às várias mensagens por whatsapp, desde as coletivas até aquelas dirigidas 

individualmente a elas.  Dois moradores não-lideranças (1 homem e 1 mulher) não 

responderam, respectivamente, às mensagens de whatsapp e do tipo SMS, sendo que o 

morador “saiu” do grupo de whatsapp imediatamente após o envio do convite coletivo. 

A pesquisadora ainda insistiu por meio do envio de uma mensagem dirigida 
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individualmente a ele, se colocando disponível, inclusive, para esclarecimentos sobre a 

pesquisa em um contato face-a-face, mas não obteve qualquer tipo de resposta. Por fim, 

foram confirmadas as participações de 2 homens caracterizados como lideranças (1 

convidado via gerente do CRAS e outro que atuou como apoio na mobilização), 1 

homem caracterizado como não-liderança (negro, na faixa de 65 anos), 3 mulheres 

caracterizadas como lideranças (1 convidada através da gerente do CRAS, outra que 

atuou como apoio na mobilização e a terceira, uma liderança já mapeada, parda, na 

faixa de 65 anos) e1 mulher caracterizada como não liderança (parda, na faixa de 65 

anos), totalizando 7 pessoas, 1 a menos do que o total inicialmente previsto. Daqueles 

que confirmaram participação, os 2 homens caracterizados como lideranças e as 3 

mulheres caracterizadas como lideranças participaram das 2 sessões do grupo focal. O 

homem caracterizado como não liderança faltou à 1ª sessão e a mulher caracterizada 

como não liderança faltou à 2ª sessão. Deste modo, cada sessão contou com 6 

participantes, sempre com uma maioria expressiva de lideranças (5 lideranças e 1 

morador caracterizado como não liderança por sessão), e, apenas na 2ª sessão, houve 

equilíbrio entre o número de participantes homens e mulheres. Foi possível garantir a 

participação de moradores das duas partes do bairro (parte alta e parte baixa), mas não 

de forma equânime.  

 

 

 

6.2.Execução 

6.2.1. Grupo focal 

As sessões foram realizadas em uma 5ª feira à tarde, em duas semanas 

subsequentes, nos dias 19 e 26 de outubro de 2019 (ver o roteiro de atividades no Anexo 

4 desta dissertação).  

1ª Sessão 

Foi realizada no auditório do CRAS e as pessoas foram colocadas em círculo, 

sem distinção entre moradores e equipe da pesquisa (moderador, pesquisadora, 2 

observadoras -1 filmando e outra tomando notas). 

A maioria das mulheres mostrou-se fisicamente mais relaxada ao longo da 1ª 

sessão focal - a única exceção foi a liderança que, atualmente, está menos ativa. As 

mulheres tenderam a assumir a fala e a falar ao mesmo tempo que os demais, às vezes 

em uma conversa animada, às vezes atravessando a fala dos outros participantes. Os 



86 
 

homens se mostraram fisicamente mais reservados. Isto foi observado de maneira mais 

enfática no homem mais jovem, que se manteve com os braços cruzados na frente do 

peito durante toda a sessão.  

Apesar de estar disponível e ter sido mencionado pela pesquisadora e pelo 

moderador, nenhum dos presentes se mostrou interessado em fazer uso da folha de 

papel tipo kraft, afixada na parede, e das canetas do tipo pilot para escrever suas ideias e 

concepções acerca dos temas e conceitos tratados. A preferência pela fala como recurso 

de comunicação já havia sido notada no uso do aplicativo de mensagens whatsapp pelos 

integrantes do grupo, os quais utilizaram, de forma preponderante, a gravação de suas 

falas em detrimento de textos digitados nos contatos feitos com a pesquisadora. 

Todos mostraram, ao apresentar suas opiniões e debater as questões tratadas, que 

as notícias veiculadas na televisão são uma fonte importante de informação e 

modelagem da percepção da importância de determinados temas. Além da televisão, o 

acesso à informação e a construção de uma determinada visão de mundo é fortemente 

alicerçada na experiência do dia-a-dia e, neste sentido, para todos eles, a participação, 

mesmo como não liderança, de reuniões e ações na comunidade ou decorrentes da 

atividade comunitária são parte fundamental deste processo. A experiência escolar – 

seja própria ou de filhos, netos e bisnetos – também é fonte importante de informação e 

de conscientização sobre temas ambientais, de saúde pública, etc.  

A reflexão dos moradores parte sempre do concreto, do vivido, do 

experienciado, ao relacionar as informações, inclusive aquelas acessadas por meio da 

televisão ou que foram ensinadas na escola ou comentadas em reuniões das quais 

tomaram parte. Desta forma, a compreensão acerca de determinados conceitos, mais 

complexos e abstratos, é limitada e, por vezes, distorcida. Por outro lado, há bastante 

clareza sobre as relações desiguais de poder existentes na sociedade e, por 

consequência, na tendência de que pessoas com menos recursos socioeconômicos, 

moradoras de vilas, favelas e periferias urbanas, como elas mesmas, sejam mais 

vulneráveis a determinados impactos ambientais e estejam sujeitas a ser atingidas 

primeiro por medidas restritivas tomadas pelo Estado para enfrentamento das 

adversidades, como, por exemplo, , racionamento hídrico diante de uma situação de 

escassez de água.  

As experiências vividas no processo de formação do bairro são recorrentes nas 

falas que tendem a se fixar neste período, mesmo quando são colocadas questões 

referentes ao tempo presente. As experiências imediatamente recentes, como a 
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participação da Conferência de Assistência Social, que havia ocorrido dias antes, e as 

queimadas – que estavam sendo exaustivamente tratadas no noticiário nacional 

televisivo naquele período e que estavam ocorrendo, naqueles dias, nas matas 

localizadas em áreas vizinhas – também se colocavam como aspectos recorrentes na 

reflexão dos participantes sobre os temas e questões tratados.  

Um aspecto a ressaltar é o fato de não haver distinções perceptíveis na reflexão, 

fala e postura da moradora não liderança se comparadas às reflexões, fala e postura das 

moradoras lideranças.  

As questões ambientais em geral e relacionadas às mudanças climáticas, em 

especial, eram familiares a todos em alguma medida e, mais de uma vez, houve falas 

sobre como estas questões já vinham sendo discutidas “há décadas” ou de que “desde a 

minha época no ginásio já se falava disso” para sustentar a crítica de que, apesar da 

existência de conhecimento sobre a gravidade dos fatos, pouco vinha sendo feito para 

tratar suas causas e consequências.  

2ª sessão focal 

Em razão da agenda de atividades do CRAS, foi realizada em uma sala do 2º 

andar, com os moradores dispostos nas duas laterais de uma mesa comprida, o 

moderador colocado na cabeceira e a pesquisadora circulando ao redor da mesa para 

filmagem e gravação da sessão – não foi possível, neste dia, contar com as duas pessoas 

que haviam apoiado o registro de todo o processo de trabalho da 1ª sessão. Não foram 

percebidos impactos significativos deste formato no resultado da sessão em relação à 

sessão anterior.  

Um aspecto a ressaltar foi o impacto causado pela apresentação, feita pela 

pesquisadora, sobre a “Análise de Vulnerabilidade do Município de Belo Horizonte às 

Mudanças Climáticas” (WAYCARBON, 2016), tendo como foco privilegiado a 

situação do Conjunto Paulo VI. A percepção do rápido agravamento da situação do 

bairro entre o ano do diagnóstico – 2016 – e o ano do cenário projetado para uma 

trajetória BAU – 2030 – foi afirmada, várias vezes, nas falas dos participantes ao longo 

da parte da sessão posterior a esta apresentação. A liderança masculina jovem 

demonstrou especial preocupação e sentido de urgência em se fazer algo para evitar que 

o quadro apresentado se torne realidade.  

Outro aspecto a ressaltar foi a evidente diferença de postura, participação e 

reflexões do morador não liderança em relação aos demais. Desde o início, ele deixou 

claro não perceber no que poderia contribuir com a discussão, pois, segundo ele, em 
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razão da necessidade de trabalhar, sempre se manteve distante da dinâmica da 

comunidade. Ele informou estar participando da sessão apenas para atender ao pedido 

da liderança que o havia convidado. Assim, se manteve silente a maior parte do tempo, 

só se manifestando quando instado a isso e, sempre, com participações curtas e que 

buscavam concordar com o interlocutor. A única exceção se deu ao falar sobre o quintal 

que manteve por muito tempo, plantado com vários tipos de árvores frutíferas e que, 

conforme relatou, precisou suprimir, pois, pessoas da vizinhança (crianças e 

adolescentes) pulavam seu muro para roubar frutas, situação que entendeu como 

inaceitável. De acordo com ele, a única vegetação que manteve foram alguns pés de 

cana, pois tem um filho cadeirante e, conforme “o povo diz”, a cana de açúcar faria 

especialmente bem ao filho nestas condições. 

6.2.2.  Entrevistas 

Foram realizadas duas entrevistas para aprofundamento de aspectos tratados 

durante as sessões do grupo focal, principalmente a percepção de vulnerabilidade 

durante o processo de formação do bairro e as estratégias utilizadas para superar estas 

vulnerabilidades naquele momento; a percepção sobre o papel de homens e mulheres 

neste processo; e, por último, a visão sobre a situação atual do bairro em termos de 

vulnerabilidade climática e de quais seriam as melhores estratégias para enfrentar as 

dificuldades existentes. As entrevistas foram realizadas durante duas manhãs seguidas 

no CRAS, uma semana após a realização da 2ª sessão do grupo focal, nos dias 3 e 4 de 

outubro de 2019 (ver roteiro da entrevista no anexo 5 desta dissertação).  

A 1ª entrevista foi realizada com a liderança masculina negra na faixa dos 65 

anos e a 2ª entrevista foi realizada com a liderança feminina parda da mesma faixa 

etária. Os entrevistados foram os únicos, durante ambas as sessões do grupo focal, a 

mencionar o papel relevante das mulheres no processo de formação do bairro, mas com 

visões distintas sobre o que justificaria a menor participação masculina neste processo.  

Para a primeira pessoa entrevistada, a maior participação das mulheres na vida do 

Conjunto Paulo VI, durante os primeiros anos de sua existência, se deve ao fato dos 

homens terem que cumprir o papel de provedor e, por esta razão, estarem a maior parte 

do tempo fora do bairro trabalhando. Para a segunda pessoa entrevistada, as mulheres 

tinham um maior compromisso com a família e com a comunidade, enquanto os 

homens estavam prioritariamente voltados para os interesses de natureza individual. E, 

apesar de não se disporem a atuar em favor da comunidade, eles se ressentiam do 

protagonismo feminino e percebiam este protagonismo como algo ameaçador para o 
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papel tradicional de chefe de família e cabeça do casal que entendiam que lhes competia 

como homens.  

Infelizmente, a primeira pessoa entrevistada teve que se retirar antes do horário 

previamente marcado para finalização da entrevista, em razão de um compromisso de 

última hora de natureza familiar. Ele voltou posteriormente para dar continuidade à 

entrevista, mas como a situação era improvisada e o lugar inadequado e sem 

privacidade, a entrevista precisou ser encerrada 05 minutos depois de iniciada. Assim, a 

terceira parte do conteúdo previsto, apesar de ter sido tratada, não foi explorada em todo 

seu potencial. A segunda pessoa entrevistada permaneceu durante todo o período pré-

agendado e, dadas suas características pessoais – tem a fala bastante articulada e 

demonstra muita clareza em relação aos processos que deram origem ao bairro e em 

relação às questões relativas aos anos iniciais do Conjunto Paulo VI – foi possível 

explorar de maneira bastante satisfatória os tópicos previstos para a entrevista.   

7. Resultados da Pesquisa de Campo  

Com vistas à discussão dos resultados, apresentamos abaixo, a síntese da 

pesquisa de campo, com os conteúdos organizados em temas e subtemas, partindo dos 

antecedentes de formação do bairro, passando pelas diferentes divisões relacionadas à 

vulnerabilidade climática para alcançar, ao fim, os aspectos pertinentes à resiliência 

climática. 

Após a apresentação da síntese dos temas e subtemas, cotejaremos os conteúdos 

emergentes à luz dos objetivos do trabalho, para, na sequência final, discutirmos os 

resultados alcançados pelo trabalho de campo e apresentarmos as lacunas existentes e as 

questões colocadas para futuras pesquisas relacionadas à temática tratada. 

7.1. Categorias de análise utilizadas 

Foram considerados temas e subtemas tendo em vista o objetivo geral e os 

objetivos específicos do trabalho de campo expressos nas perguntas que compuseram 

tanto o guia das duas sessões do grupo quanto o roteiro das entrevistas.  

Conforme consta em seção anterior, o objetivo geral da pesquisa de campo era 

compreender como as pessoas moradoras dos territórios considerados vulneráveis aos 

impactos climáticos vivenciam cotidianamente a vulnerabilidade em áreas que, desde a 

sua origem, estão expostas a diferentes riscos ambientais e têm infraestrutura urbana 

precária e acesso insuficiente aos serviços urbanos.  

Os objetivos específicos desta pesquisa eram compreender (1) como a 

vulnerabilidade pregressa se articula com os desafios colocados pelas mudanças do 
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clima no nível do território; (2) quais aspectos podem exacerbar as percepções 

individuais e coletivas de vulnerabilidade e (3) quais aspectos contribuem para que 

indivíduos e comunidade sejam mais resilientes ao longo do tempo aos riscos a que 

estão expostos.  

Outros aspectos relevantes que deveriam ser contemplados pela pesquisa eram 

(a) a capacidade de agência destes moradores, como indivíduos e comunidade; (b) a 

percepção deles sobre as formas de interação com agentes e estruturas públicas; (c) a 

relevância ou não dos aspectos relacionados aos recursos de poder que um sujeito detém 

em conexão com as suas características identitárias - em especial, gênero, raça e classe – 

para (c.1) a determinação das diferentes e desiguais experiências concretas de 

vulnerabilidade de indivíduos e coletividades; (c.2) para a maior ou menor capacidade 

que estes indivíduos e coletividades apresentam de fazer frente aos desafios colocados 

pelas mudanças do clima; (d) o peso das relações que os sujeitos estabelecem entre si na 

capacidade de desafiar, reforçar ou renegociar situações de vulnerabilidade existentes e 

futuras. 

Tendo em vista o acima exposto, as perguntas guias das sessões do grupo focal e 

as perguntas previstas no roteiro das entrevistas semiestruturadas estavam divididas em 

dois grandes temas, a saber: vulnerabilidade climática e resiliência climática.  

Após a realização da pesquisa de campo, os registros das sessões do grupo focal 

e das entrevistas tiveram seus conteúdos transcritos. Posteriormente, foi feita uma 

primeira análise de conteúdo, com a organização dos conteúdos dentro dos dois grandes 

temas dentro dos tópicos (I) Sessões do Grupo Focal; (a) 1ª sessão; (b) 2ª sessão e (II) 

Entrevistas; (a) 1ª entrevista; (b) 2ª entrevista.  

Neste momento, ficou claro que apenas o tema vulnerabilidade climática 

apresentava subtemas, a saber: (a) vulnerabilidade climática hoje; (b) vulnerabilidade 

climática – formação do bairro – problemas enfrentados – estratégias utilizadas; (c) 

vulnerabilidade climática - diferenças existentes entre os moradores do bairro – ontem e 

hoje. O primeiro subtema - vulnerabilidade climática hoje – por sua, dividia-se em 

quatro outros subtemas a saber: (1) aspecto geral; (2) problemas gerais; (3) problemas 

enfrentados pela comunidade; (4) possíveis estratégias de enfrentamento. O segundo 

subtema - vulnerabilidade climática – formação do bairro – problemas enfrentados – 

estratégias utilizadas - de forma distinta do primeiro, condensava em uma única 

categoria os problemas enfrentados e as estratégias utilizadas para o seu enfrentamento. 

A decisão para fazê-lo residiu na forma do discurso dos participantes das sessões do 
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grupo focal e das entrevistas, os quais tendiam a pensar, numa visão retrospectiva, os 

dois aspectos como partes constituintes de um mesmo todo. Isto não aconteceu no 

processo de reflexão sobre os problemas atuais e sobre as estratégias de enfrentamento 

para estes problemas atuais que, apesar de relacionados, foram tratados em diferentes 

momentos e com distintas abordagens. O terceiro subtema - vulnerabilidade climática - 

diferenças existentes entre os moradores do bairro – ontem e hoje - trouxe à baila a 

questão das diferenças como aspecto importante para a discussão da vulnerabilidade 

climática e, naquilo que se refere aos períodos pretéritos da história do Conjunto Paulo 

VI, apontava para a discussão central da dissertação que é a relação de gênero em 

conexão com as mudanças climáticas, sem, no entanto, considerar gênero em relação a 

outros aspectos identitários como raça, faixa etária, renda, etc. 

Além dos dois temas principais, surgiu um novo tema, que emergiu de forma 

especialmente forte durante as entrevistas, mas que também se mostrou relevante nas 

sessões do grupo focal. Este tema se referia às questões afetas ao processo que 

antecedeu a formação do bairro. A inclusão desta categoria na análise do conteúdo foi 

vista pela pesquisadora como necessária pelo papel explicativo que ela tinha tanto para 

as estratégias utilizadas pela comunidade para lidar com os problemas que existiram nos 

anos iniciais do bairro quanto para a visão de mundo expressa pela maioria dos 

participantes das sessões do grupo focal e pelos entrevistados ao tratarem as questões 

atuais. Vale lembrar que estas pessoas tiveram participação ativa no período antecedente 

e durante a formação do bairro Conjunto Paulo VI. O novo tema, mencionado acima, foi 

denominado “Antecedentes da formação do bairro”. 

Em uma segunda rodada de análise, os temas e subtemas existentes foram 

agrupados em dois grandes tópicos, grupo focal e entrevistas. Em uma terceira rodada 

de análise, todos os conteúdos que emergiram durante a pesquisa foram agrupados em 

um único tópico e organizados nos temas e subtemas já mencionados para que, em uma 

última rodada de análise, fossem cotejados com os objetivos que nortearam o trabalho e 

os resultados apresentados. 

7.2.  Apresentação dos temas e subtemas  

Temas - Antecedentes da formação do bairro  

O Conjunto Paulo VI é produto de um movimento de luta por moradia, iniciado 

em 1985 e que tinha como participantes moradores de bairros periféricos do município 

de Santa Luzia, apoiados por setores progressistas da Igreja Católica e lideranças de 

partidos políticos de oposição.  
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A trajetória do movimento foi marcada por assédio da polícia, hostilidade da 

população e grande coesão e organização interna dos participantes para resistir e lidar 

com as adversidades. Há uma forte lembrança deste período para as pessoas que fizeram 

parte desta história. A estrutura de organização, consolidada nos anos do movimento 

dos sem-casa, foi fundamental no processo posterior de constituição do Conjunto Paulo 

VI. 

A luta por moradia exigia uma grande disposição física. Contudo, a fé era um 

aspecto importante no suporte às pessoas envolvidas, ajudando-as a lidar melhor com as 

adversidades. A relação de amor e cuidado com a família é vista como outro aspecto 

importante por pelo menos uma das pessoas entrevistadas. 

A primeira ocupação realizada pelos integrantes do movimento - ocupação do 

terreno localizado no bairro Minas Caixa - foi feita de forma espontânea, mas, assim 

que as pessoas entraram no terreno, elas tiveram apoio externo. Desde o início da 

ocupação, havia um processo organizado de gestão das demandas, que reproduzia o 

modelo aprendido no Movimento dos Sem Casa. Este modelo previa grupos formados 

por 18 a 25 integrantes com um coordenador à frente. Com o rápido aumento da 

ocupação, que triplicou de tamanho, houve uma exigência maior de organização para a 

manutenção da coesão do grupo. Para tanto, foram formados os “grupos dos perdidos”, 

constituídos pelas pessoas que chegaram depois e que tinham pensamentos e valores 

distintos dos integrantes do Movimento. Estes últimos, no curto período que durou a 

ocupação (9 dias) buscou educar os integrantes dos “grupos dos perdidos”, tentando 

conscientizá-los da motivação que guiava a ocupação – o fato de que as pessoas não 

tinham mais condições de arcar com os custos do aluguel – e integrá-los ao movimento. 

Segundo uma das pessoas entrevistadas, apesar de haver alguma resistência, o processo 

educativo foi bem-sucedido com a maioria daqueles que pertenciam ao “grupo dos 

perdidos”. Quando foram despejados do terreno, por estarem bem preparados, saíram 

pacificamente, apesar da presença do batalhão de choque com cachorros. 

Segundo um dos relatos, havia uma clara preponderância feminina no processo 

de organização e coordenação dos trabalhos. De acordo com esta pessoa, essa era uma 

característica que estava presente desde o início do Movimento dos Sem-Casa. As 

mulheres eram muito unidas e, por causa desta união, conseguiam se fazer respeitar e, 

mesmo havendo, muitas vezes, ameaças de agressão por parte de alguns homens, estas 

ameaças nunca se concretizaram. 
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Após a expulsão do terreno do bairro Minas Caixa, os participantes do 

movimento foram abrigados nas igrejas do município de Santa Luzia, por ordem do 

arcebispo metropolitano de Belo Horizonte.  

Em respeito às características sacras dos locais nos quais foram abrigadas, as 

pessoas se reuniram e decidiram que os homens dormiriam separados das mulheres e 

crianças, tendo sido designadas pessoas para atuarem como vigias durante a noite, a fim 

de garantir o cumprimento daquilo que havia sido estabelecido. Foram construídos 

banheiros na área externa das igrejas; foram organizadas uma cozinha comunitária, uma 

creche para o cuidado das crianças daqueles que saiam para trabalhar (homens e 

mulheres) e uma escala de serviço para cozinha (cozinheiros e auxiliares), para a faxina 

da igreja, limpeza do entorno e higienização dos banheiros. Aconteceram transtornos, 

brigas e discussões. Pessoas ficaram doentes, mulheres tiveram filhos. Havia muitos 

casos de alcoolismo entre os homens. 

Apesar dos problemas ocorridos, a união, o espírito de solidariedade e a empatia 

são destacados: quando um sabia do problema do outro, todos tentavam ajudar e, em 

geral, buscavam as lideranças para coordenar os esforços – as lideranças precisavam ser 

“despachadas”, tomar decisões rápidas, pensar e executar estratégias criativas para lidar 

com as várias questões, de diferentes ordens e dimensões, que apareceram nos 4 meses 

em que ficaram abrigadas nas igrejas.  

Tema: Vulnerabilidade climática  

Subtema: Vulnerabilidade climática – formação do bairro – problemas 

enfrentados – estratégias utilizadas 

Havia pessoas que atuavam na linha de frente do movimento e que foram 

responsáveis por mapear na Prefeitura de Belo Horizonte o terreno que viria a ser o 

Conjunto Paulo VI. Estas mesmas pessoas, depois de formado o Conjunto, continuaram 

atuando, buscando soluções para os problemas enfrentados pela população diante da 

total ausência de infraestrutura e serviços básicos no terreno ocupado. 

Quando chegaram onde seria o Conjunto Paulo VI, as pessoas reproduziram o 

modelo de organização do Movimento dos Sem Casa que havia funcionado com 

sucesso tanto na ocupação do terreno no bairro Minas Caixa quanto no período em que 

permaneceram abrigados nas igrejas do município de Santa Luzia. Em todos os casos, a 

organização era fortemente feminina. 

A chegada ao terreno que, posteriormente, seria o Conjunto Paulo VI aconteceu 

em dezembro de 1987, período tradicionalmente chuvoso em Belo Horizonte. As áreas 
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alta e baixa do bairro eram descampados – o terreno havia sido preparado previamente 

para recebê-los. Havia vegetação nativa nas áreas conhecidas hoje como Área Verde, 

Montes Claros e Tiradentes. As pessoas chegaram à noite, debaixo de muita chuva e 

com muita lama. Havia muitos bichos (rato, barata, aranha, escorpião). Foi necessário ir 

às matas próximas cortar madeira para fazer forquilha e erguer as barracas de lona. 

As pessoas, que não tiveram condições financeiras de adquirir a lona ou que não 

tinham condições físicas para construir suas próprias barracas, foram abrigadas em uma 

grande barraca comunitária, construída de modo solidário para este fim, ou foram 

abrigadas nas barracas dos amigos. 

As pessoas tinham que lidar com adversidades relacionadas à precariedade das 

habitações improvisadas (barracas de lona), às condições do terreno e do clima e à 

ausência de infraestrutura e serviços básicos. Durante o dia, fazia muito calor nas 

barracas, tornando impossível a permanência no seu interior, e durante a noite, fazia frio 

e serenava – muitas barracas tinham frestas por onde entrava a umidade. Nos dias secos, 

o terreno descampado tinha muita poeira. Quando chovia, aquelas barracas que não 

tinham lona no chão ficavam enlameadas; as que ficavam na rota das enxurradas (a água 

descia em grande quantidade e velocidade da parte alta para a parte baixa do terreno) ou 

em área de vento mais forte, eram levadas ou pela água ou pelo vento e as pessoas 

precisavam se abrigar nas barracas vizinhas. Muitas pessoas adoeceram e morreram em 

razão das adversidades. As crianças eram especialmente vulneráveis às duras condições 

de vida.  Havia muitos casos de crianças com dor de garganta, doenças respiratórias e 

diarreia. Havia pessoas que tinham perdido o emprego ou que já tinham se aposentado e 

que possuíam poucos recursos econômicos. Como não tinham acesso à energia elétrica, 

os moradores utilizavam lamparinas a querosene ou velas para iluminar primeiro as 

barracas, depois, as casas. Houve um caso em que uma casa pegou fogo e um bebê 

morreu no incêndio em decorrência de um acidente com vela. 

O espírito solidário era majoritário. As pessoas contavam umas com as outras e 

ajudavam umas às outras de todas as formas possíveis - dividiam alimentos, cuidavam 

daqueles que ficavam doentes, abrigavam os que não tinham teto, se interessavam pelos 

problemas alheios e os assumiam como se fossem seus problemas. A postura solidária 

vinha de um longo aprendizado, fornecido pelo grupo que apoiava o movimento desde 

seu início. Segundo uma entrevistada, eles aprenderam a ser solidários. 

Havia uma postura preconceituosa e hostil dos moradores dos bairros da 

vizinhança – antigas ocupações, já consolidadas – à presença dos moradores do 
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Conjunto Paulo VI em seus anos iniciais – eles eram vistos como “invasores” e 

“favelados”, seus filhos eram rejeitados nas escolas locais e os moradores dos bairros 

vizinhos usavam uma série de nomes pejorativos para se referir aos moradores e às suas 

condições de vida. Eles eram chamados de “pé vermelho”, “vaga-lume” e “lamparina” 

em referência ao terreno empoeirado e às barracas de lona; as sacolas que eram 

utilizadas por eles para depósito de dejetos fecais e que eram lançadas aleatoriamente no 

terreno eram chamadas de “pombos sem asa”. 

Quando as pessoas adoeciam, buscava-se primeiro tratá-las com remédios de 

fácil acesso (analgésicos) e com o conhecimento das muitas raizeiras que existiam entre 

os moradores do bairro em formação. Em casos mais graves, as pessoas eram levadas de 

ônibus, caso tivessem condições para tal e, para aqueles que esta alternativa não era 

possível, chamavam a ambulância (que nem sempre respondia aos chamados dos 

moradores) e, recorrentemente, apelavam ao dono do único supermercado da região 

(localizado no bairro Paulo VI), que sempre disponibilizava sua kombi para o transporte 

de doentes e parturientes. 

Havia muita ventania no local e, no período em que as pessoas residiam nas 

barracas, não era incomum que alguma fosse levada com a força do vento. Quando já 

residiam em casas, essas eram frequentemente destelhadas. Uma entrevistada relatou ter 

plantado árvores frondosas no seu quintal para funcionar como barreiras ao vento. 

Havia muita enxurrada quando chovia. Para diminuir o risco, as pessoas – 

principalmente, mulheres e crianças - cavavam valas para desviar a água dos locais onde 

estavam as barracas e as casas até que o bairro fosse pavimentado e a drenagem 

chegasse ao local. 

Antes do abastecimento de água com os caminhões pipa e, mesmo depois deles, 

quando, por alguma razão, estes não chegavam ao bairro – o que ocorria com alguma 

frequência – as pessoas utilizavam uma mina que ficava onde hoje é a área conhecida 

como Beira Linha. As mulheres iam todas juntas com as crianças, levando bacias com 

as vasilhas e roupas a serem lavados e baldes e outros vasilhames para a coleta de água. 

Elas primeiro lavavam as roupas, que eram colocadas para secar. Em seguida, lavavam 

as vasilhas, também colocadas para secar e, na sequência davam banho nas crianças e 

tomavam banho para, finalmente, junto com as crianças, recolher a água que seria 

utilizada para beber, cozinhar, faxinar a casa e lavar os pés antes de dormir. 

Os lotes já estavam demarcados quando os primeiros moradores chegaram ao 

terreno e, assim que as ruas foram abertas, a Prefeitura de Belo Horizonte começou a 
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distribuição de materiais para a construção das casas. A areia e a brita eram colocadas 

em pontos estratégicos do bairro e o restante precisava ser retirado pelos moradores em 

um depósito localizado na parte baixa do bairro. Havia caminhões disponíveis para 

levar os materiais até os lotes, mas era preciso que os próprios moradores carregassem e 

descarregassem os materiais. A Prefeitura também passou a disponibilizar água por 

meio de caminhões pipa. Esta água era utilizada pelos moradores tanto para a 

construção das casas como para as necessidades do dia a dia (beber, preparar refeições, 

tomar banho, lavar roupa e limpar suas residências improvisadas e, depois, as 

definitivas). 

Na ausência de infraestrutura e serviços locais, os moradores do Conjunto Paulo 

VI faziam uso do posto de saúde do bairro Paulo VI e compravam mantimentos no 

único supermercado da redondeza que também ficava localizado neste bairro.  

O espírito comunitário e a organização de mutirões foram fundamentais para a 

construção das casas. Além dos próprios moradores, as pessoas contavam com a ajuda 

de amigos e parentes que residiam em outros bairros e vinham ajudar, principalmente 

nos fins de semana. Quem não tinha uma rede própria de apoio (familiares e amigos), 

contava com os vizinhos e com a rede de apoio dos vizinhos.  

Segundo uma entrevistada, a maioria dos homens, por acharem que a luta por 

moradia era mais feminina, não percebiam esta luta como voltada para conseguir 

benefícios para a família e para a comunidade. Por isso, eles eram bastante reticente em 

ajudar no processo de construção das casas. De acordo com ela, eles achavam que 

participar era aceitar a liderança feminina e, por consequência, se submeter e se 

humilhar. Diante da resistência masculina, o padre que apoiava o movimento conseguiu 

um curso de pedreiro para as mulheres da comunidade, mas alguns maridos impediram 

suas mulheres de participar. Muitas mulheres que participaram do curso atuaram 

ativamente na construção de suas casas. Outras tiveram que se submeter às ordens dos 

seus maridos. De uma forma ou de outra, as mulheres realizavam a maior parte do 

trabalho pesado, inclusive, respondendo, pela retirada dos materiais no depósito 

(carga/descarga dos caminhões). Neste processo, havia situações de constrangimento 

sexual das mulheres que, ao solicitarem auxílio de homens que não fossem seus 

maridos, eram “cantadas” ou ouviam negativas do tipo “eu não, não sou eu que durmo 

com você”. 

Depois de muita demanda dos moradores à Prefeitura de Belo Horizonte, 

aquelas pessoas que, por serem mais velhas, deficientes ou sozinhas e que, em razão 
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destas circunstâncias, não tinham condições físicas de responder pela construção da 

própria casa, passaram a contar com a ajuda de mestre de obras, pedreiros e serventes 

contratados pela prefeitura para este fim. 

O ritmo das construções variou, tanto pela disponibilidade dos materiais quanto 

pelas circunstâncias de vida das pessoas – assim, quando a maioria do bairro já tinha 

casa, algumas pessoas ainda viviam em barracas de lona. Foram realizados mutirões 

para ajudar aqueles que tinham mais dificuldades para dar conta desta tarefa. 

Segundo a mesma entrevistada mencionada acima, a participação masculina na 

gestão do bairro era mínima. Os homens falavam ironicamente com as mulheres que 

estas, como “donas do bairro”, é que deveriam resolver os problemas e prover as 

melhorias necessárias. As mulheres não se deixavam intimidar, resolvendo aquilo que 

podiam resolver por si mesmas e se unindo e levando as crianças nas mobilizações junto 

à Câmara Municipal para reivindicar aquilo que só podia ser resolvido por meio das 

autoridades competentes. 

Segundo outro entrevistado, os homens, em sua maioria, trabalhavam fora do 

bairro durante os dias úteis, dispondo apenas do final de semana para se dedicar à 

construção das suas casas. As mulheres ficavam no Conjunto Paulo VI junto com as 

crianças, tendo que lidar com as questões cotidianas relacionadas à ausência de 

infraestrutura e serviços e de hostilidade e preconceito dos moradores dos bairros 

vizinhos. Desta forma, coube a elas criar as estratégias para responder às adversidades 

seja construindo as próprias soluções no âmbito comunitário, seja organizando grandes 

grupos de mulheres e crianças para ir à Câmara Municipal pressionar para atendimento 

das demandas do Conjunto.  

Havia um vereador, ligado a setores progressistas da Igreja Católica, que era 

referência para os moradores do Conjunto no encaminhamento das suas demandas. 

Uma liderança feminina assumiu a responsabilidade por garantir as condições 

para que as crianças do Conjunto pudessem estudar na única escola da vizinhança que 

os acolheu, organizando os grupos nos dois períodos do dia, levando, esperando e 

trazendo de volta ao bairro. 

A creche Vovó Geralda Lucas, atual Centro Social Conjunto Paulo VI, foi 

fundada pelas mulheres do bairro em uma atuação voluntária. Ela era voltada para o 

atendimento das crianças filhas de mães que trabalhavam foram e para as crianças do 

bairro que estavam em situação de vulnerabilidade em razão da subnutrição/desnutrição. 

Muitos homens ridicularizavam a disposição das mulheres de “cuidarem de graça dos 
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filhos dos outros”, mas segundo uma entrevistada, os filhos das voluntárias também 

eram mantidos na creche. Inicialmente, a creche sobrevivia de doações, mas depois 

passou a ter recursos de convênio com a Prefeitura de Belo Horizonte e com o Fundo 

Cristão, atual Child Fund. 

Quando as autoridades competentes foram instalar a rede para fornecimento de 

água e coleta de esgoto, ficaram sabendo que havia um grande número de homens 

desempregados, e, por isso, resolveram abrir um processo de seleção para a contratação 

de mão de obra local, com vistas à geração de trabalho e renda. Foi realizada uma 

reunião com a pastoral que atuava no bairro e alguns homens se inscreveram. Contudo, 

o rendimento deles no trabalho – que consistia em colocar os canos nas valas abertas 

pelos tratores e, depois, cobrir essas valas com terra usando enxadas – estava aquém do 

esperado. Em uma reunião feita com a comunidade para discutir a questão, as mulheres 

propuseram que as vagas fossem disponibilizadas para elas. Houve uma resistência 

inicial dos contratantes, vencida diante da argumentação de outros atores (pastoral, 

gerente do depósito de material de construção) acerca da capacidade e tenacidade das 

mulheres do Conjunto. Segundo uma entrevistada, que também foi contratada para a 

realização deste serviço, as mulheres viam aquela obra como um patrimônio delas e, 

para além disso, entendiam que estavam sendo pagas e que deviam cumprir aquilo que 

haviam se comprometido a fazer. Com esta postura, elas aceleraram os trabalhos e, 

segundo a entrevistada, conseguiram cumprir em uma semana a tarefa que os homens 

não haviam conseguido cumprir em um mês. 

Quando chegaram ao bairro, a diretoria da associação comunitária já estava 

formada e as pessoas que respondiam pela coordenação dos grupos já estavam 

definidas. Quando o bairro foi constituído com ruas, os coordenadores passaram a ser 

coordenadores da rua em que moravam, sendo responsáveis por discutir com os demais 

moradores da rua as demandas do bairro e ouvir suas ideias e propostas. Cada rua 

funcionava como uma miniassembleia e o que era decidido ali era levado para a 

assembleia geral do bairro, que definia quais questões seriam encaminhadas e como. 

Aquilo que fosse acordado, por ter sido visto pela ampla maioria como o melhor e o 

mais viável, era levado a quem de direito – a autoridade competente para 

processar/responder à demanda – e a comunidade como um todo se unia às lideranças 

para apoiá-los e pressionar as autoridades a responder positivamente às solicitações do 

bairro. Se houvesse necessidade, eles “lotavam ônibus” com mulheres e crianças e, 
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como a comunidade “perturbava demais”, eles acabavam por conseguir respostas 

positivas mais rápido que o usual na vizinhança.  

Após a colocação de água e esgoto, os coordenadores de rua atuaram para que a 

COPASA viesse e ensinasse os moradores a utilizar corretamente o sistema, uma vez 

que muitos, apesar de já ter morado em casas com esgotamento sanitário, haviam 

“desaprendido” e estavam fazendo uso inadequado, lançando dejetos  de animais 

domésticos, inclusive porcos, e outras coisas que causavam  entupimento da rede. 

Como o atendimento da COPASA no bairro foi sempre muito ruim, as mulheres 

atuavam, voluntariamente, como serviço de manutenção, desentupindo a rede de esgoto 

e consertando as tubulações de água quando estas rompiam. 

O bairro conseguiu prover as benfeitorias e serviços (água, luz, esgoto) em 

menos de dois anos. Em alguns casos, antes mesmo dos bairros mais antigos da 

vizinhança. Apesar de saberem que, na comparação, os resultados vieram com muita 

rapidez, para eles, na época, a sensação é que as coisas demoraram “uma eternidade” 

para serem efetivadas. Hoje, creditam o sucesso à união existente, ao fato de terem, 

naquele momento, uma associação comunitária muito atuante, e ao fato das pessoas 

terem muita força de vontade e espírito de luta. Outro aspecto destacado é o apoio 

externo que sempre tiveram, pois nunca recusaram ajuda de quem se dispunha a dar, 

desde que não houvesse denominação religiosa nem partidária envolvida. Isto foi 

importante porque havia coisas que dependiam dos órgãos públicos para serem 

resolvidas. Para tanto, era importante para a comunidade ter “pontes” que fizessem a 

intermediação entre eles e as autoridades competentes e, muitas vezes, estes apoios 

externos cumpriam este papel. 

Em síntese, as estratégias para a resolução dos problemas e enfrentamento das 

adversidades eram: organização comunitária; mobilização e pressão das mulheres e 

crianças e canal de intermediação na Câmara Municipal para pressão sobre o poder 

público para a comunidade conseguir escolas, posto de saúde, pavimentação; etc. 

Após algum tempo de existência do bairro – em torno de uns 10 anos – passou a 

existir conflitos de poder relacionados à gestão do próprio bairro, com disputas pela 

direção da Associação Comunitária e divergências sobre a forma de sua condução. Estes 

conflitos teriam sido causados pelos novos moradores, que não tinham clareza sobre a 

forma de atuação de uma associação, os aspectos burocráticos relativos às parcerias 

formadas, o caráter público e restrito dos recursos disponíveis e o caráter voluntário do 

serviço comunitário. Ao assumirem a gestão, eles impuseram uma lógica hierarquizada 
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à associação, caracterizada, até então, por uma gestão horizontal, na qual não havia 

distinção de autoridade entre os vários membros da diretoria, o que passou a existir. A 

disputa de poder gerou desunião e resultou no atual quadro de inatividade da associação 

e no adoecimento de uma antiga liderança que hoje tem sérios problemas de saúde, 

inclusive de ordem neurológico-psiquiátrica, conforme informações repassadas pelas 

duas pessoas entrevistadas. 

Em um momento mais recente, houve situações de disputa com os moradores do 

bairro Montes Claros relacionadas às ligações clandestinas de água e energia elétrica 

que estes faziam e a postura superior e hostil que eles tinham em relação aos moradores 

do Conjunto Paulo VI, conforme o relato de uma entrevistada.  De acordo com ela, a 

comunidade do Conjunto tinha espírito solidário e estaria disposta a dividir, mas, no 

caso específico da energia elétrica, era necessário que todos economizassem para que 

não houvesse sobrecarga no sistema. Apesar dos reiterados pedidos, os moradores do 

Montes Claros mantiveram seus hábitos, ocasionando quedas diárias de energia por 

quase dois anos, com grande prejuízo para os moradores do Conjunto, até a CEMIG 

aumentar a capacidade dos transformadores do bairro. Atualmente, a CEMIG está 

instalando energia elétrica no bairro Montes Claros. 

Tema: Vulnerabilidade climática  

Subtema: Vulnerabilidade climática hoje 

Subtema 2ºnível: Vulnerabilidade climática hoje – aspecto geral 

O aumento do número de construções e, a consequente diminuição das áreas 

verdes, é visto como um problema ambiental que favorece o aumento da poluição do ar, 

não apenas no bairro, mas na cidade de Belo Horizonte como um todo e no planeta de 

um modo geral. Além do excesso de áreas construídas, o excesso de carros é visto um 

problema ambiental associado à poluição e baixa qualidade do ar. 

As queimadas são relacionadas à perda de área verde e à piora da qualidade do 

ar e são associadas tanto a um cenário nacional (as queimadas na Amazônia) quanto a 

um cenário local (queimadas em áreas vizinhas ao bairro). Há uma percepção da 

diferença do uso indiscriminado das queimadas na atualidade em relação a um uso 

criterioso, com finalidade clara e temporada correta para acontecer, que ocorreria 

“antigamente”. 

 Há, segundo os participantes do grupo focal, uma relação entre o aumento do 

calor (perceptível ano a ano) e o desmatamento e entre este e as mudanças do clima, 

como mostrado no vídeo do INPE. Há uma percepção de que os avanços tecnológicos 
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não são utilizados, de maneira correta e eficaz, na proteção das florestas contra o 

desmatamento. É pontuada, ainda, a questão da corrupção (pagamento de propinas) e a 

impunidade nos casos de desmatamento como causas do agravamento do problema.  

Os participantes expressam a percepção de que há uma evolução tecnológica da 

humanidade, mas que esta vem sendo associada a uma crescente despreocupação com a 

natureza e com a manutenção dos recursos naturais. 

Há um temor generalizado de escassez hídrica, com a menção ao tamponamento, 

assoreamento e poluição dos cursos de água existentes na cidade como agravantes deste 

risco potencial. As pessoas compartilham memórias de outros tempos, quando era 

possível nadar e pescar nestes cursos de água – que seriam muitos e localizados em 

diferentes partes do município - em contraste com a situação atual, em que eles se 

encontram impróprios ao uso. 

Há um entendimento geral de que as mudanças climáticas não são um assunto 

recente, mas que vem sendo discutido há décadas e que, apesar disto, a situação só tem 

piorado – esta posição explicita a percepção do grupo acerca da distância entre o 

discurso sobre a gravidade das mudanças climáticas e a prática inócua para superação 

do problema. 

Tema: Vulnerabilidade climática  

Subtema: Vulnerabilidade climática hoje 

Subtema 2ºnível: Vulnerabilidade climática hoje – problemas gerais   

Há um desconhecimento sobre o que seria vulnerabilidade climática por parte de 

alguns entrevistados e uma percepção dela, por parte de outros, como algo que 

expressaria a fraqueza do planeta Terra, que estaria à mercê da humanidade. Há ainda 

quem entenda a destruição da natureza como uma fraqueza da humanidade, com 

resultados negativos para ela mesma. Um exemplo disso seria o fato de que, antes, as 

pessoas tinham frutas de qualidade, de forma gratuita, em seus próprios quintais, nos 

quintais de familiares ou em outros lugares de acesso público e que hoje é preciso 

comprar frutas e que estas estão contaminadas por agrotóxicos. O fato da maioria dos 

alimentos conterem “remédios” é reforçado em complemento a este argumento.  

Um participante do grupo focal associa a vulnerabilidade com o risco ambiental. 

O deslizamento ocorrido na Área Verde em dezembro de 2018 é lembrado em conexão 

com esta associação. Ao fazer referência às obras de contenção de encostas e de 

drenagem que foram iniciadas na Área Verde após a ocorrência do deslizamento, este 
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participante faz uma crítica ao poder público por este ter as condições tecnológicas para 

atuar e só fazê-lo depois da ocorrência de uma tragédia. 

As mudanças climáticas são relacionadas com as queimadas (fumaça); com o 

aumento do calor e das doenças e com o risco da falta de água. O risco de escassez 

hídrica é visto tanto como algo que já está acontecendo quanto como algo que “dizem” 

que irá acontecer a partir de 2020. Uma participante do grupo focal pontua que o risco 

de escassez hídrica não será igual para todos, dizendo que os mais desfavorecidos 

sofrerão mais e que o racionamento de água ocorrerá primeiro nas periferias, vilas e 

favelas. Ela inclui a si mesma e o Conjunto Paulo VI como parte desta lista. Há uma 

concordância geral e enfática com este ponto de vista, o que demonstra uma percepção 

de todos sobre a não neutralidade das escolhas de ação do Estado e sobre o fato de que 

aquelas decisões de caráter negativo tendem a ter as comunidades de baixa renda como 

primeiros destinatários. 

As crianças e os idosos são vistos como mais vulneráveis aos problemas 

ocasionados pelas mudanças climáticas, em especial, as doenças respiratórias. Além 

destes, há um entendimento de quem mais sofrerá com as mudanças do clima são 

aquelas pessoas que não possuem muitos recursos próprios e que moram em bairros 

distantes dos lugares com infraestrutura e rede de serviços adequados. 

Há uma percepção de que a saúde, especialmente dos mais velhos, que tomam 

remédios controlados, será afetada pelas mudanças do clima.  O  participante que 

expressa esta percepção, relaciona ainda a queda dos níveis de saúde da população com 

o desinvestimento público em políticas de caráter universal, que têm a população de 

baixa renda como principal público demandante – novamente, aparece a percepção da 

não-neutralidade das decisões do Estado e a priorização da população de baixa renda 

como alvo das decisões de caráter restritivo. 

Uma participante expressa sua percepção de que aqueles que, do ponto de vista 

individual, têm mais recursos poderão “comprar” coisas para amenizar sua própria 

situação e que, ao disporem desta condição, muitas vezes, não se importarão com 

aqueles que não vivem em condições similares. Esta percepção expressa uma 

compreensão sobre as relações desiguais dentro da sociedade e de como essas relações 

favorecem posturas individualistas e pouco empáticas. 

A Índia e na China são vistos como exemplos negativos, em termos globais, de 

uma grande evolução tecnológica sem sustentabilidade ambiental, resultando em altos 
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índices de poluição atmosférica e, no caso do último, na existência de “florestas 

artificiais”, conforme relata um participante do grupo focal. 

É destacada a ausência de áreas verdes em geral e de áreas verdes que sejam 

acessíveis ao uso pela população do bairro.  

Os participantes do grupo focal relacionam o desmatamento com a perda de 

biodiversidade local, lembrando que havia, até anos recentes, uma fauna diversa no 

bairro e em suas cercanias (Área Verde, Montes Claros e Tiradentes). Aproveitam para 

fazer uma nova crítica ao Poder Público, pela possibilidade que este teria de desmatar 

uma área inteira para assentar pessoas (menção ao bairro Montes Claros, ocupação de 

caráter mais recente) sem ter nenhum tipo de punição, enquanto um cidadão comum 

está submetido à legislação ambiental e, em caso do seu descumprimento, como ao 

suprimir um único indivíduo arbóreo, pode ser até preso. 

Eles expressam uma percepção da ocupação da Área Verde como algo que traz 

prejuízo ao bairro, tanto pelo desmatamento da vegetação que havia no local quanto 

pelas estratégias que os moradores da Área Verde utilizam para obter água, luz, esgoto 

(ligações clandestinas) e moradia (de caráter irregular e, em alguns casos, vinculado à 

atividade ilícita). A referência à Área Verde, leva à menção do processo de invasão, 

construção e venda de moradias que vem ocorrendo neste local. Há uma avaliação de 

que este processo deveria ser coibido, mas que, diante da ausência de segurança, não é 

possível às lideranças atuar denunciando esta questão às autoridades. Por outro lado, é 

ressaltado que os órgãos competentes do estado e do município “viram” o processo de 

ocupação da “Área Verde” ocorrer desde seu início, sem que fizessem nada para 

impedir esta situação. 

Tema: Vulnerabilidade climática  

Subtema: Vulnerabilidade climática hoje 

Subtema 2ºnível: Vulnerabilidade climática hoje - problemas enfrentados 

pela comunidade 

A saturação da capacidade de atendimento do Posto de Saúde do Conjunto Paulo 

VI é colocada como um problema. A estrutura física atual não comporta a ampliação 

das equipes de atendimento e a Prefeitura de Belo Horizonte diz não possuir verba para 

a ampliação da área, apesar de haver terreno existente para este fim. A saturação é 

creditada ao aumento da população atendida que, originalmente, restringia-se à 

população do Conjunto e que hoje inclui a população da “Área Verde”, do “Montes 

Claros”, do “Tiradentes” e de parte do bairro Paulo VI. 
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O lixo é visto como uma questão ambiental atual. Segundo os participantes do 

grupo focal e entrevistados, a razão seria o hábito das pessoas de depositarem o lixo fora 

do dia e horário da coleta e/ou locais inadequados, como, por exemplo, a calçada do 

posto de saúde do bairro. A periodicidade da coleta é vista como suficiente e adequada à 

demanda do bairro e o número de lixeiras, apesar de insuficiente, não é visto como um 

problema significativo. 

O hábito das pessoas de criar animais domésticos (cachorros) soltos na rua é 

visto também como problemático tanto em associação à deposição inadequada do lixo – 

os cachorros rasgam os sacos que acondicionam o lixo, espalhando seu conteúdo pelas 

calçadas e ruas – quanto pelo risco de contaminação por leishmaniose, já que é 

reportada a existência de animais doentes no bairro.  

É informado que, quando chove, desce água em grande volume e velocidade da 

parte alta para a parte baixa do bairro. O acúmulo de lixo nas bocas de lixo, causado 

pela deposição inadequada, é apontado como fator de risco de inundação na área da 

Beira Linha (parte que fica entre o Conjunto e o bairro Paulo VI e que os moradores do 

Conjunto não reconhecem como integrante do seu território).  

O acúmulo de lixo doméstico no interior das residências e dos quintais das 

moradias é visto como fator de risco para a presença de roedores, insetos peçonhentos e 

transmissores de doenças. 

É manifestado, por uma das pessoas participantes do grupo focal, o medo em 

relação às moradias precárias localizadas na encosta da “Área Verde”, principalmente 

após o deslizamento que houve no local em dezembro de 2018 e que ocasionou a morte 

de uma moradora. Segundo esta participante, há dificuldade das pessoas residentes no 

local e que se encontram em risco em perceber a necessidade de se tratar o problema 

como algo coletivo. Muitos deles não participam das reuniões chamadas pelos órgãos 

que estão atuando na contenção do risco geológico, se recusam a deixar suas casas e 

querem que seja dada uma solução que permita a permanência deles em uma área em 

que isso é inviável. 

Todos concordam que é preciso fazer algo em relação à situação da Área Verde 

e compartilham a visão de que a ocupação desta área é uma “invasão”. Uns entendem 

que é preciso ajudar os moradores do local, que vivem em condições muito ruins e que 

não dispõem de recursos; outros entendem que é preciso remover as pessoas do local e 

dar uso imediato ao terreno, plantando árvores, por exemplo, com vistas a evitar sua 

reocupação.  
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Para o participante do grupo focal que atua em um projeto voluntário de 

atendimento às crianças, adolescentes e jovens, a juventude está sem perspectivas e 

bastante vulnerável, com pouco acompanhamento ou participação das suas famílias. 

Este morador diz que as famílias são, em sua maioria, desestruturadas e as 

histórias/trajetórias complicadas dos membros adultos são tomadas pelos jovens como 

se fossem definidoras de quem eles são e de quem eles podem ser. Este desalento tem 

resultado em alguns quadros depressivos em pessoas muito jovens, de 12, 13 anos.  

Não há, segundo relatos, nenhum movimento comunitário no bairro que seja 

liderado por jovens. 

A área existente nas proximidades da EMEI Coqueiro Verde é vista como um 

exemplo negativo local por um dos participantes do grupo focal. Segundo ele, esta área 

que, anteriormente era uma mata, hoje é ocupada por escolas de ensino fundamental e 

médio, posto de saúde local e a própria EMEI. De acordo com este participante, todas 

estas estruturas são boas e necessárias à comunidade, mas, para ele, elas demonstram 

que o desenvolvimento local se fez às custas do meio ambiente. Segundo afirma, não 

deveria ter sido assim, pois é importante haver equilíbrio entre o desenvolvimento social 

e a sustentabilidade ambiental do bairro. 

A ausência de cobradores nos ônibus era vista como problema por um 

entrevistado (foi resolvido pela Prefeitura de Belo Horizonte, em nível municipal, após 

a entrevista). Após ser instado a falar, este entrevistado mencionou a demanda por 

ônibus suplementar para fazer a ligação entre as partes baixa e alta do bairro como algo 

que foi tentado, mas nunca resolvido formalmente. A solução informal, vigente há 27 

anos, é a existência da “carona” dada pelos motoristas aos moradores que utilizam a 

linha 815 (responsável pela ligação do bairro com a Estação MOVE São Gabriel) no 

trecho entre o ponto conhecido como “ponto da rodoviária” (início da parte baixa do 

bairro) até a EMEI Coqueiro Verde (final da parte alta do bairro) e vice-versa. 

Há uma crítica ao poder público municipal referente à relação estabelecida com 

os setores de representação comunitária nas instâncias de participação popular – os 

participantes do grupo focal que atuam nestas instâncias entendem que as condições 

oferecidas durante reuniões e conferências são propositadamente de baixa qualidade, 

visando a desestruturação e a inviabilização da participação popular. Outra crítica, ao 

que é percebido como um engessamento da capacidade de atuação dos representantes 

comunitários nas instâncias de participação popular, diz respeito aos servidores públicos 

que trabalham nestes espaços. Segundo a visão exposta, os servidores estão sempre “a 
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favor do governo” e conduzem os trabalhos de maneira que uma posição pré-definida, 

alinhada com os interesses governamentais, seja acatada por todos, ao mesmo tempo em 

que dificultam o acolhimento das demandas populares e criam condições adversas para 

a participação das representações comunitárias, inclusive com discriminação na forma 

de tratamento. Entendem que todas estas circunstâncias visam a desmobilização da 

população. Diante disso, afirmam que, para conseguir avançar, é preciso brigar, lutar 

por aquilo que a comunidade acredita ser necessário. É feita, ainda, uma crítica ao 

governo federal, que, de acordo com os participantes do grupo focal, prioriza as 

políticas voltadas para a população de baixa renda na hora de decidir sobre cortes 

orçamentários. 

A falta de união existente hoje entre os moradores do Conjunto Paulo VI é 

colocada pelos participantes do grupo focal e pelos entrevistados. Segundo uma das 

pessoas entrevistadas, esta desunião decorreria da mudança do perfil do bairro, com o 

aumento da presença de moradores sem vinculação com a história da sua criação. Para 

esta pessoa, uma frase que era proferida pelo Padre Décio, pessoa que foi muito 

importante na constituição do Conjunto, expressa exemplarmente a situação atual do 

bairro: “Todo mundo aqui é gato. Tem gato aqui que vai virar onça e vai comer os 

próprios gatos”. Segundo o entrevistado, essa frase faz referência ao fato de que há 

pessoas que, à medida que vão melhorando sua condição de vida, passam a ter uma 

visão individualista e egoísta, perdendo os sentimentos de solidariedade, cooperação e 

união. Para ele, com a elevação do padrão de vida dos moradores, se comparado aos 

primórdios do bairro, houve um processo de acomodação e de desinteresse pela 

coletividade. 

A situação atual da associação comunitária, que se encontra inativa, é vista como 

uma grande dificuldade para o encaminhamento das demandas do bairro junto às 

autoridades competentes. Segundo os participantes do grupo focal e das entrevistas, o 

mandato formal dá poder às lideranças para falar institucionalmente em nome de toda 

comunidade. Há um entendimento geral de que a liderança informal fica “indefesa”: não 

pode assinar ofícios e nem realizar convênios que permitiriam o acesso a verbas para 

realização de obras e projetos para a comunidade.  

De acordo com os eles, a participação em uma associação comunitária é um 

trabalho voluntário que exige muito tempo e dedicação. Segundo conta uma 

entrevistada, ela precisou o trabalho na associação quando teve que responder 

integralmente pelos cuidados e sustento da sua família. Para ela, além de situações 
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similares a vivida por ela, a mudança de perfil do bairro contribuiu também para a 

inatividade da associação comunitária. Esta mudança de perfil decorreu tanto pela 

presença de novos moradores, portadores de outros pensamentos e valores e sem 

nenhuma ligação com o passado de luta que está na gênese do Conjunto Paulo VI; 

quanto pela presença dos filhos dos moradores originais que, quando crianças, foram 

mantidos distantes durante o período de luta e só chegaram ao bairro depois que este já 

estava consolidado. Assim, da mesma forma que os novos moradores, estes filhos não 

se reconheciam na história de formação do local. 

Há um entendimento não consensual de que a inatividade da associação favorece 

a atuação de políticos que passam a ocupar este lugar sem terem o perfil adequado para 

tal – segundo um entrevistado, a comunidade e as lideranças é que deveriam ser 

politizados (atuar politicamente) ao invés de ficarem a mercê de um político por 

“ausência de documentação”. 

Há discordância sobre a atuação do vereador, que é morador da região. Para, 

pelo menos, um entrevistado, este vereador nunca teria sido uma liderança real e atuaria 

sozinho, em contraste com as lideranças que sempre atuaram de forma cooperativa. 

Para, pelo menos, uma entrevistada, o vereador atuaria “abrindo as portas” para os 

moradores do bairro encaminharem suas demandas junto às autoridades competentes e, 

neste sentido, sua presença seria positiva. 

Segundo uma entrevistada, as pessoas que participaram do processo de luta que 

deu origem ao bairro _ “os guerreiros” - já estão quase todos “fora de combate”, mortos, 

velhos ou incapacitados por problemas de saúde. Ela diz que há ainda aqueles que 

venderam suas casas e outros que se acomodaram. Muitos estão cansados. Há uma 

percepção por parte desta entrevistada de que a história de luta vai morrer, pois as 

pessoas não se interessam por conhecê-la – segundo ela, quando é passado o filme com 

a história do bairro nas atividades comunitárias realizadas no Conjunto, as únicas 

pessoas interessadas em assisti-lo são aquelas que tomaram parte ou foram 

protagonistas desta história. 

 

 

 

 

 

Tema: Vulnerabilidade climática  
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Subtema: Vulnerabilidade climática hoje 

Subtema 2ºnível: Vulnerabilidade climática hoje – possíveis estratégias de 

enfrentamento 

Não há clareza sobre uma “solução” de caráter mais geral para as mudanças 

climáticas globais, mais há um entendimento de que a resposta depende da humanidade 

e de que é preciso “dar as mãos e arregaçar as mangas”. 

Uma participante do grupo focal diz que há uma interligação entre saúde, 

educação e meio-ambiente que deve ser considerada no enfrentamento às mudanças 

climáticas. Para ela, a melhora em uma das áreas (meio ambiente) reverbera 

positivamente nas demais. 

Há uma percepção geral da importância do papel da escola na difusão de 

informações e na promoção de discussões sobre mudanças climáticas. Para os 

participantes do grupo focal e entrevistados, a escola vem desempenhando bem este 

papel, em especial, os equipamentos escolares voltados ao ensino infantil e, como 

resultado, as crianças do bairro, muitos membros de suas famílias, demonstram ter mais  

conhecimento sobre o assunto e uma maior consciência ambiental que os adultos e a 

comunidade em geral. 

A informação difundida por meio da televisão é recorrente nas falas dos 

participantes do grupo focal e, por meio destas falas, é possível inferir que esta 

informação é complementada e aprofundada pelo conhecimento gerado por meio da 

participação comunitária. 

Uma participante do grupo focal diz que há pessoas que percebem as mudanças 

do clima como algo fora do controle e da governabilidade humana – seja por uma 

leitura religiosa da realidade, seja por uma percepção desta realidade como um 

“fenômeno natural” sobre o qual não há nada a ser feito. Ela afirma discordar desta 

percepção, dizendo ser preciso buscar orientação junto às pessoas que têm 

conhecimento sobre o assunto para municiar as ações de enfrentamento às mudanças do 

clima. 

A conscientização ambiental é colocada como fundamental para se fazer frente 

aos problemas e um dos participantes do grupo focal ressalta a necessidade de se 

conscientizar as pessoas sobre as consequências mais amplas de suas ações, cujos 

efeitos negativos não ficam restritos, na maior parte das vezes, aos perpetradores. Cita 

como exemplo o caso dos vasos de planta com água acumulada que contribuem para a 

proliferação da dengue  
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A união e a organização coletiva também são vistas como aspectos importantes 

na construção dos caminhos necessários à superação dos desafios colocados pelas 

mudanças do clima. 

Uma participante do grupo focal expressa preocupação com os jovens do bairro, 

dizendo haver necessidade de criação de um espaço que ofereça alternativas para a 

ociosidade em que eles se encontram. 

Outro participante fala sobre a importância das gerações mais velhas passarem 

para as gerações mais jovens a preocupação em relação ao equilíbrio 

desenvolvimento/sustentabilidade, reforçando a necessidade de transmissão 

intergeracional de conhecimento, com o reconhecimento da responsabilidade dos mais 

velhos no processo de educação e conscientização dos mais jovens. 

O participante do grupo focal que realiza trabalho voluntário com as crianças, 

adolescentes e jovens do bairro, sugere que seja feita uma atividade de conscientização 

climática voltada para este público e para aquelas crianças e adolescentes que estudam 

nas escolas de ensino infantil, fundamental e médio existentes no bairro. 

É reforçada a importância das escolas em geral das escolas de ensino infantil em 

particular na conscientização ambiental do seu público destinatário. É dada uma série de 

exemplos demonstrativos de como as crianças absorvem mais facilmente aquilo que é 

ensinado na escola do que o que é ensinado em casa. É destacado que a conscientização 

precoce gera adultos com consciência ambiental ampliada. 

Um participante do grupo focal informa sobre a luta recente e bem-sucedida da 

comunidade para tornar a área verde próxima à EMEI Coqueiro Verde (remanescente da 

antiga Fazenda Capitão Eduardo) em um parque ecológico agroflorestal, ao invés de 

“lixão” que seria sua destinação original. Essa luta é vista como um exemplo de uma 

ação possível para melhorar o clima (“trocar o verde pelo verde”) e, ao mesmo tempo, 

melhorar a qualidade de vida das pessoas do bairro por meio da oferta de alimentos de 

qualidade, produzidos sem uso de agrotóxicos. 

O reuso da água cinza, utilizada na máquina de lavar roupa, é apontado por outra 

participante do grupo focal como uma ação simples que pode ser viabilizada por meio 

da difusão da informação. Este caso é visto como um exemplo ilustrativo de como o 

aumento da consciência ambiental pode gerar a mudança de hábito das pessoas em 

favor de práticas mais sustentáveis. 
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Uma participante do grupo focal afirma a necessidade de banimento do uso de 

copos e garrafas de plástico, em razão do seu impacto negativo no meio ambiente, como 

estratégica para o enfrentamento das mudanças do clima. 

O distrito de Ravena, no município de Sabará, é visto por um participante do 

grupo focal como um exemplo ambiental positivo, por ser um lugar bastante arborizado, 

com uma economia agrícola de base familiar e que possui uma Área de Preservação 

Permanente/APP que, de fato, é protegida por todos. Como resultado, segundo este 

participante, o clima local seria agradável e o ar puro. 

A necessidade de formulação de estratégias para informar e educar as pessoas 

sobre as questões ambientais é ressaltado por vários participantes do grupo focal, que 

dão diferentes ideias sobre como isso poderia ser feito e qual público deveria ser 

privilegiado – alguns indicam as crianças e jovens, outros mencionam os idosos. Há 

diferentes opiniões também sobre quem caberia a responsabilidade por conduzir estes 

processos – escola, família, comunidade, universidade, etc.  

Uma entrevistada expressa sua crença na parceria entre comunidade, prefeitura e 

universidade, dizendo que nenhum destes entes teria a capacidade de fazer sozinho tudo 

que precisa ser feito. Ela acha que a comunidade ouve com mais atenção as informações 

de natureza técnica quando elas são passadas por representantes da prefeitura ou da 

universidade em uma linguagem que seja acessível a todos. Diz ser possível resgatar a 

capacidade perdida de organização da comunidade e reafirma a escola como um 

parceiro estratégico fundamental, ao mesmo tempo em que identifica o posto de saúde 

como outro parceiro importante. Finaliza dizendo que, por meio da parceria de todos – 

comunidade, prefeitura, universidade, escola, posto de saúde – é possível construir um 

caminho que permita reverter a situação de crescente vulnerabilidade climática do 

Conjunto. Completa dizendo que “no que depender de mim, eu estou aqui”. 

Tema: Vulnerabilidade climática 

Subtema: Diferenças existentes entre os moradores do bairro – ontem e hoje 

De acordo com uma das pessoas entrevistadas, a principal diferença, que marcou 

os processos que antecederam a formação do bairro e os anos iniciais de existência do 

Conjunto Paulo VI, era aquela existente entre homens e mulheres. Segundo ela, os 

homens eram mais voltados para os próprios interesses e buscavam se afirmar em seu 

papel tradicional de “macho”, enquanto as mulheres atuavam em prol da família e da 

coletividade. 
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A mesma pessoa diz que a grande diferença percebida hoje é aquela existente 

entre os moradores antigos, que participaram da luta de constituição do bairro, e os 

moradores que vieram depois e que adquiriram suas casas por meio de compra. Os 

moradores antigos, de acordo com ela, têm uma história de vida diferente, eles seriam 

“muito calejados” por terem sido “muito pisados e humilhados”. Ela afirma, ainda, que 

alguns moradores novos não reconhecem o valor da luta dos moradores originais do 

bairro e de tudo que eles conquistaram por meio dela, vendo-os como pessoas que 

“ganharam” suas casas. Além dos moradores mais recentes, esta diferença é percebida 

também em relação a alguns dos filhos de antigos moradores, já mortos ou 

incapacitados, que, por terem sido mantidos longe durante o período de luta, não 

comungam dos mesmos valores, nem têm o mesmo espírito de luta dos pais.  

Tema: Resiliência 

Apesar de já ter sido ouvido, o termo resiliência tem o seu sentido desconhecido 

pela maioria. A única pessoa que demonstrou ter algum conhecimento prévio do termo, 

confundiu-o com o sentido do termo sustentabilidade ao tentar explicá-lo aos demais. 

Esta mesma pessoa expressou sua percepção dos países europeus como resilientes - no 

sentido de países que têm avançado na implantação de práticas sustentáveis em todos os 

âmbitos da sociedade – demonstrando ter uma visão positiva deles como países que 

“estão cuidando do seu planeta” e que, por isso, “teriam saúde”, em contraste com o 

Brasil no qual ocorreria uma situação inversa. 

Em relação à resiliência do bairro, os participantes do grupo focal, após 

avançarem na compreensão do sentido do termo por meio da discussão coletiva, 

passaram a associá-la com a capacidade das pessoas de se unir e, de forma organizada, 

atuar de forma coletiva em favor da comunidade. Mais uma vez, os participantes 

pontuaram que, quando o bairro foi formado, essa era a forma por meio da qual as 

pessoas lidavam com os problemas, creditando à forte união, então existente, o sucesso 

alcançado nos anos iniciais do Conjunto. Em contraste, dizem que, atualmente, as 

pessoas não se dispõem a atuar em prol do coletivo, estando todas voltadas à sua própria 

rotina de vida. Novamente, colocam como uma possível causa desta mudança de 

postura, a acomodação das pessoas que, uma vez alcançado certo patamar de qualidade 

de vida, não se disporiam mais a lutar por novas melhorias; outra possível causa, 

também já largamente mencionada, seria a alteração do perfil dos moradores do bairro.  

A organização, a união e o trabalho coletivo são considerados como base do 

processo de formação do bairro e premissa para o enfrentamento bem-sucedido das 
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dificuldades. A organização da comunidade é vista como fundamental. De acordo com 

uma pessoa entrevistada, se houver esta organização, uma comunidade “pode tudo”. 

Para esta mesma entrevistada, há questões que são de competência do governo, mas este 

“está lá” e a comunidade “está aqui” e é preciso criar pontes, é preciso pressionar 

repetidamente até que as demandas sejam acolhidas e, para isso, é preciso haver uma 

comunidade unida, estruturada e organizada. 

Ela informa sobre a mudança de perfil socioeconômico do bairro, dizendo que “a 

vida das pessoas melhorou muito nos últimos anos e que, praticamente, não há mais 

pessoas em situação de miséria e necessidade extrema”. Segundo ela, a mudança de 

perfil socioeconômico não se deve aos novos moradores, mas ao progresso de vida dos 

moradores antigos. De acordo com ela, aqueles moradores que não conseguiram 

progredir, venderam suas casas, saíram do bairro e muitos voltaram depois, ocupando 

irregularmente a “Área Verde”. Esta entrevistada expressa uma visão de que os 

moradores que não progrediram não teriam lutado da mesma forma que aqueles que 

progrediram e teriam disposto de um bem precioso – a casa própria – por uma situação 

que era contornável – o desemprego momentâneo, por exemplo. Ela diz, ainda, que a 

manutenção de uma casa no bairro não traz despesas significativas, uma vez que os 

moradores não pagam IPTU. Deste modo, para ela, é possível, se a pessoa quiser, 

melhorar as condições de vida por meio da luta e disposição para o trabalho, seja 

formal, quando este é possível, seja informal ou a combinação de ambos. Ela informa, 

ainda, que há uma percepção geral no bairro de que “as coisas” melhoraram muito a 

partir do governo Lula. Para ela, as ações deste governo funcionaram como uma mola 

que impulsionou as pessoas que estavam dispostas à luta e que estas “pegaram voo e 

agora não tem ninguém que derruba”. 

Há um entendimento majoritário de que, apesar de necessária, a atuação da 

Prefeitura não é suficiente para resolver todas as questões do bairro diante das 

mudanças do clima. A presença das lideranças nas instâncias de participação popular é 

colocada como um recurso atual para lidar com os problemas existentes. O CRAS, 

construído no local em que, antigamente, havia um “buracão”, e que é resultado de 

intensa mobilização popular, é visto como um espaço de referência, que tem funcionado 

muito bem em termos da relação da equipe que o gerencia com a comunidade local. 

Dada a relação existente, o CRAS é tido como um lugar estratégico. Os participantes do 

grupo focal e os entrevistados afirmam que, a partir das reuniões mensais da Comissão 

Local de Assistência Social/CLAS realizadas no CRAS, é possível propor as ações 
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necessárias e, depois, difundi-las para os demais espaços do bairro como escola, igreja, 

centro de saúde; etc. 

A atuação em outras instâncias como a Comissão Regional de Transporte e 

Trânsito/CRTT, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência 

Social/CMAS, as conferências municipais de políticas públicas (assistência social, 

educação e saúde) e a pressão junto à Regional também são destacados, assim como, o 

uso do “156” - telefone da Prefeitura de Belo Horizonte para os cidadãos solicitarem 

serviços ou reclamarem e relatarem problemas. Em relação a este último, é informada a 

estratégia utilizada para obtenção de resultado positivo: um número significativo de 

moradores “liga” ao mesmo tempo, fazendo a mesma solicitação ou reclamando do 

mesmo problema, o que cria na PBH a percepção de gravidade do problema e de 

urgência na sua solução. A atuação positiva dos agentes de saúde da família, das escolas 

e das igrejas no combate à dengue é mencionado, assim como, o trabalho da URBEL 

com as crianças da Escola Municipal Sobral Pinto de educação para prevenção do risco 

geológico (iniciado após a ocorrência de deslizamento na Área Verde em dezembro de 

2018). Não foram feitas menções aos NUDEC (apesar da existência de um núcleo no 

Conjunto e de outro núcleo na Beira Linha) ou aos Núcleos de Alerta de Chuvas/NAC. 

Apesar de não ser consensual, a existência de um vereador, que é morador da 

região e que “abre as portas” junto às autoridades competentes, é vista como um recurso 

estratégico importante no combate às mudanças climáticas e aumento da resiliência do 

Conjunto.  

A realização um trabalho com as crianças e jovens usando uma dinâmica similar 

àquela utilizada nas sessões do grupo focal, de modo a conscientizá-los sobre o que está 

acontecendo e do perigo a que o Conjunto está sujeito de se tornar ainda mais 

vulnerável às mudanças do clima, é sugerida pelos participantes que a vêm como meio 

possível para tornar o Conjunto Paulo VI mais resiliente. 

7.3. Discussão dos resultados 

A pesquisa de campo, realizada no Conjunto Paulo VI, envolveu um grupo 

pequeno e bastante específico de moradores do bairro – pessoas comuns e que atuaram 

ou seguem atuando como lideranças comunitárias, que participaram do processo que 

deu origem ao bairro e que moram nele deste o seu início. Por um lado, a escolha feita 

permitiu cotejar a experiência pregressa de vulnerabilidade - relacionada com a luta por 

moradia e a ocupação de um terreno sem quaisquer benfeitorias – com a situação atual 

de vulnerabilidade relativa às alterações do clima em conexão com o perfil 
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socioeconômico da população residente no Conjunto Paulo VI e com as condições de 

infraestrutura do próprio bairro e de suas cercanias. Por outro lado, esta mesma escolha, 

ao focalizar o olhar em um único e específico grupo de moradores, não permite 

extrapolar os resultados alcançados, generalizando-os ao conjunto do bairro ou às 

demais populações residentes em territórios considerados como especialmente 

vulneráveis às mudanças climáticas. Considerado este limite, é possível dizer que a 

pesquisa trouxe à baila elementos importantes que podem municiar a modelagem de 

ações voltadas ao aumento de resiliência deste território e que apontam caminhos 

promissores para futuras pesquisas sobre vulnerabilidade climática e relações de gênero 

em espaços urbanos do Sul Global e, em especial, da América Latina e do Brasil. 

Para melhor compreender os resultados da pesquisa de campo, faz-se mister 

voltar os olhos para os objetivos que nortearam o trabalho. Tomados como perguntas, 

eles permitem verificar: (a) em que medida os conteúdos tratados nos temas e subtemas 

trazem respostas a estas perguntas, (b) quais são estas respostas, (c) o que permanece 

sem resposta e (d) quais novas questões emergiram durante as sessões do grupo focal e 

as entrevistas.   

A questão central era a compreensão sobre a experiência concreta de 

vulnerabilidade dos moradores residentes em territórios considerados especialmente 

expostos aos riscos climáticos e que, desde sua origem, conviveram com a precariedade 

da infraestrutura e da prestação de serviços públicos. Algo que restou bastante evidente 

é que, para este grupo específico de moradores do Conjunto Paulo VI, a percepção do 

risco climático atual é amainada na comparação com as experiências anteriores de 

adversidade, recursos limitados e inexistência ou insuficiência de infraestrutura e 

serviços urbanos. Durante as sessões do grupo focal era comum ouvir expressões no 

qual o bairro era descrito como “muito rico” e a situação atual era descrita como “muito 

boa” ou “maravilhosa”. A percepção negativa imediata era relacionada enfaticamente à 

dissolução dos laços comunitários, da união e da solidariedade que caracterizariam 

tempos pregressos.  

A menção aos riscos ambientais, relacionados aos impactos climáticos onda de 

calor, deslizamento, inundação e dengue, decorreu tanto da exibição do vídeo 

“Mudanças Climáticas” (INPE, 2011) quanto da apresentação “Estudo sobre a 

vulnerabilidade climática de Belo Horizonte e o Conjunto Paulo VI: um breve olhar” 

(UFMG, 2019c). O aumento da densidade construtiva, a supressão de área verde e a 

ocorrência de queimadas em áreas vizinhas foram associados ao aumento do calor e à 
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piora da qualidade do ar. Houve menção à existência de risco geológico associado à 

forma de ocupação da Área Verde: desmatamento, habitações precárias em área de 

encosta e saturação do terreno em razão das ligações clandestinas nos sistemas de água 

e esgoto. Apesar da menção ao alto volume e velocidade das chuvas no deslocamento 

destas entre a parte alta e a parte baixa do bairro, não houve menção espontânea a 

questões relacionadas ao escoamento de águas pluviais e ocorrência de inundações. A 

menção ao entupimento de bocas de lobo por disposição inadequada do lixo, sempre 

que ocorreu, surgiu a partir de provocações do moderador, no grupo focal, e da 

pesquisadora, durante as entrevistas. A única menção espontânea de risco ambiental 

que, de alguma forma se relaciona com a vulnerabilidade climática deste território, foi a 

menção à deposição inadequada do lixo e a manutenção do lixo no interior das 

residências em condições propícias à ocorrência de doenças como a dengue. Mas, em 

geral, os comentários relacionados ao lixo revelavam um incômodo relativo a uma 

eventual falta de educação dos moradores e ao risco à higiene dos espaços públicos e, 

por consequência, à saúde de todos – o fato de haver deposição inadequada defronte ao 

posto de saúde foi muitas vezes ressaltada, assim como, o risco dos sacos serem 

rasgados e do lixo ser espalhado por animais domésticos criados soltos na rua. 

Contudo, ainda que os riscos climáticos não tenham surgido de forma 

espontânea nas falas, uma vez estimulados, os moradores fizeram colocações bastante 

interessantes e alinhadas com as discussões teóricas sobre o tema. Eles demonstraram 

clareza sobre a correlação entre vulnerabilidade climática e vulnerabilidade 

socioeconômica, bem como, sobre a contribuição do balanço desigual de poder e da 

não-neutralidade das decisões dos governos para a maior vulnerabilidade daqueles que 

detém menos recursos como indivíduos e como coletividade. A partir do discurso dos 

participantes, é possível inferir que esta clareza é decorrente de suas experiências 

concretas de vida. (WILBANKS et al, 2007; BENDLIN, 2014)  

A percepção de que aqueles que detém menos recursos, bem como, crianças e 

idosos são mais vulneráveis às mudanças do clima, presente na fala destes, coaduna 

com as discussões acadêmicas sobre o assunto. Assim como, a menção ao impacto 

negativo para a saúde daqueles idosos que têm doenças crônicas (“fazem uso de 

medicamento controlado”) e a sobrecarga do sistema de saúde pelo aumento de 

demandas relacionadas às alterações do clima (.SATTERTHWAITE, 2007, PBMC, 

2016, IPCC, 2018). 
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Outro aspecto importante a se ressaltar é a percepção do tema “mudanças 

climáticas” como algo transversal, que precisa ser tratado por diferentes políticas – 

educação, saúde, meio ambiente, assistência social, etc. – e atores – comunidade, 

universidade, poder público – com diferentes enfoques – mitigação das causas e 

adaptação às suas consequências – e usos de diferentes recursos – tecnologia, educação, 

etc. A necessidade de coordenação de esforços; a importância da organização, 

mobilização e participação comunitária e a importância do conhecimento científico para 

o embasamento das ações são outras questões tratadas nas sessões do grupo focal e nas 

entrevistas que fazem eco ao que a teoria aborda. (GIDDENS, 2010; MARTINS, 2011; 

REVI et al., 2014; SATHLER, 2014; DODMAN; ARCHER; SATTERTHWAITE, 

2019). 

Em relação à vulnerabilidade pregressa, faz-se mister ressaltar a importância das 

redes de apoio (família, amigos, comunidade) para minorar as situações adversas e 

contribuir para o aumento da resiliência coletiva (AGARWAL, 1992): os mutirões, o 

compartilhamento de recursos de diversas ordens, as estratégias comunitárias para a 

resolução de problemas, provendo serviços e pressionando autoridades para respostas 

mais rápidas, são elucidativas a este respeito. É especialmente impressionante, se 

assumirmos os relatos como expressão dos fatos, como a capacidade de organização 

coletiva, os laços de solidariedade entre os membros da comunidade e a força de 

mobilização do grupo permitiram avanços significativos em períodos extremamente 

curtos, como foi o caso do fornecimento de energia elétrica, água e esgoto ao bairro que, 

de acordo com uma entrevistada, ocorreu em menos de dois anos de existência do 

mesmo. 

 Cabe observar o papel das características identitárias na experiência concreta de 

vulnerabilidade dos moradores do Conjunto Paulo VI. O gênero coloca-se como uma 

característica identitária marcante no discurso de uma entrevistada, ao discorrer sobre a 

fase inicial do bairro. Em seu discurso, ela explicita a forte solidariedade e capacidade 

organizativa, de mobilização e operacional das mulheres diante de um cenário bastante 

adverso, hostil e desconhecido. Por outro lado, o discurso também revela a percepção da 

entrevistada acerca da dificuldade dos homens em conciliador as expectativas relativas 

ao seu papel social tradicional em circunstâncias que são adversas e bastante dinâmicas 

em sua mutação – o elevado número de homens desempregados e alcoólicos; as 

posturas agressivas e de assédio em relação às mulheres podem ser vistos como 

expressão desta dificuldade. O outro entrevistado, por sua vez, reforça a necessidade de 
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cumprimento do papel de provedor como explicação para a impossibilidade de atuação 

masculina no âmbito comunitário, tarefa que era, por esta razão delegada às mulheres e 

às crianças. De uma forma ou de outra, resta evidente nos discursos a necessidade das 

mulheres de se unir, elaborar e implantar estratégias para mitigar e superar a 

vulnerabilidade diante de um cenário hostil. Importa ainda que, em conformidade com 

os relatos e dada a natureza dos arranjos familiares, as proles destas mulheres eram 

participantes ativas na operacionalização de várias estratégias individuais e comunais 

femininas de enfrentamento das adversidades.  

É importante destacar que, de acordo com uma entrevistada, as mulheres 

constituíam redes de apoio que davam suporte àqueles, entre os moradores, que, por 

disporem de menos recursos, face ao desemprego, à velhice, à deficiência ou às 

doenças, estavam mais expostos aos riscos existentes e, neste sentido, mais vulneráveis.  

Assim, é possível perceber, especialmente por meio deste depoimento, que 

outras características identitárias, além do gênero, contribuíam para as diferentes e 

desiguais experiências de vulnerabilidade. Contudo, não foi possível inferir, pelos 

depoimentos, a constituição de experiências específicas de vulnerabilidade - diferentes e 

desiguais entre si – conformadas pelos diferentes eixos identitários. Neste sentido, não é 

possível afirmar, para o caso em estudo e a partir do material obtido pelo trabalho de 

campo, que as mulheres de cor e mais pobres entre os pobres experimentaram uma 

maior vulnerabilidade em comparação com outros grupos e indivíduos. Neste sentido a 

intersecção dos eixos identitários gênero, raça e renda não se mostrou um elemento 

relevante ao contrário daquilo que vem sido discutido na literatura sobre mudanças 

climáticas e gênero (KAIJSER, KRONSELL, 2013; OSBORNE, 2015).  

Por outro lado, é possível afirmar, para este mesmo caso e a partir do mesmo 

material, que as experiências de vulnerabilidade são positivamente impactadas pela 

existência de redes de apoio e de estratégias solidárias da comunidade. De fato, tanto 

umas quanto as outras tiveram a capacidade de reconfigurar e transformar as 

experiências individuais e coletivas que, em outras circunstâncias, poderiam ser bem 

mais penosas.  

A experiência pretérita dos moradores do Conjunto Paulo VI na luta por moradia 

e pelo fornecimento de infraestrutura e serviços urbanos e as lutas atuais para 

construção do CEU no lugar onde antes existia o “buracão” e para conversão do terreno 

próximo à EMEI Coqueiro Verde, que seria destinado a um aterro sanitário, em uma 
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agroflorestal comunitária, podem ser vista como lutas urbanas por justiça ambiental nos 

termos discutidos por Martinez-Alier e Anguelovski (2014).  

Diante do exposto, é possível afirmar que, ainda que o aspecto interseccional das 

relações de gênero não tenha se colocado como algo substantivo, os resultados obtidos 

por meio da pesquisa de campo estão bastante alinhados com as discussões trazidas na 

revisão da literatura. Neste sentido, cabe destacar as contribuições de autores críticos às 

abordagens de mercado no tratamento das questões ambientais e climáticas 

(MARTINEZ-ALIER, 1992; ROMERO LANKAO, 2007; DODMAN; ARCHER; 

SATTERTHWAITE, 2019) e de autores que percebem as experiências de 

vulnerabilidade como contextualizadas pelas realidades materiais específicas e pelos 

diferentes recursos de poder que mediam  as relações entre os diferentes atores, sem, 

contudo desconsiderar a capacidade de agência daqueles que têm menos recursos e 

detém menos poder para desafiar, negociar e transformar estas experiências 

(AGARWAL, 1992, SKINNER, 2011; KAIJSER, KRONSELL, 2013; SULTANA, 

2014).  

III Parte – Considerações Finais 

8. Considerações Finais 

Como vimos, o atual processo de aquecimento da Terra e as mudanças do clima 

decorrentes deste aquecimento são creditados, de forma majoritária, às atividades 

humanas emissoras de gases de efeito estufa. Estas atividades se tornaram mais intensas 

a partir da Revolução Industrial e têm se acelerado em decorrência da globalização e da 

tendência atual de urbanização do planeta.   

Até recentemente, as mudanças climáticas eram vistas como algo abstrato, 

localizado em um futuro não definido e distante da realidade da maioria das pessoas 

(GIDDENS, 2010). Contudo, recentemente, após a publicação do “Special Report on 

Global Warming of 1, 5” (IPCC, 2018) e durante todo o ano de 2019, a comunidade 

científica internacional passou a soar o alarme acerca da urgência da situação e a grande 

mídia e setores da sociedade, especialmente de países do Norte Global e daquelas 

nações que já estão sofrendo de forma severa os impactos das alterações do clima, 

passaram a assumir os termos “emergência climática” ou “crise climática” para tratar 

das mudanças climáticas globais. A pressão sobre governos nacionais para produção de 

respostas adequadas ao enfrentamento da “crise climática” aumentou de maneira 

significativa. Ativistas e movimentos climáticos como Greta Thunberg e Extinction 

Rebellion emergiram no cenário internacional e ganharam projeção global. E, de forma 
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inédita, 11.000 mil cientistas publicaram um manifesto em que abandonaram, pela 

primeira vez, a linguagem probabilística, usualmente utilizada para apresentar os 

cenários climáticos, para afirmar categoricamente os riscos climáticos imediatos e 

futuros e indicar as ações necessárias para o seu enfrentamento (RIPPLE et al., 2019).  

Ao mesmo tempo, em muitos países, partidos de extrema-direita, baseados em 

uma pauta nacionalista, xenófoba, anti-imigração, anti-ambientalista e anti-direitos 

humanos, ascenderam aos governos, ou, no mínimo, se tornaram relevantes na arena 

política local, enquanto o número de conflitos ambientais e de assassinatos dos 

“defensores ambientais” aumentou em todo o mundo (BUTT et al., 2019). O setor de 

energias renováveis é, atualmente, o terceiro maior em número de ameaças contra 

defensores do meio ambiente e dos direitos humanos, ficando apenas atrás da mineração 

e do agronegócio. Os conflitos relacionados à expansão dos projetos de energia 

renovável, os quais tendem a impactar negativa e desproporcionalmente os povos 

indígenas, se referem principalmente à disputa por terra, já que estes projetos exigem 

grandes extensões para a implantação das suas instalações (KENNEDY, 2019). 

O aumento nas últimas duas décadas da ocorrência de conflitos ecológicos 

distributivos, relacionados às mudanças climáticas e outras questões ambientais, 

evidencia a aceleração do metabolismo social das nações do Norte Global, o qual 

funciona como motor da expansão das fronteiras extrativistas. Os impactos 

exponencialmente crescentes e negativos desta expansão se dão sobre populações rurais 

e povos tradicionais, mas também sobre nações do Sul Global e pobres urbanos, que se 

organizam em movimentos ambientalistas populares na defesa das condições materiais 

de sua existência e dos aspectos simbólicos de identidade e representação associados à 

esta base material  (MARTINEZ-ALIER, 2006; MARTINEZ-ALIER, 

ANGUELOVSKI, 2014). 

O Conjunto Paulo VI é parte de um grupo de bairros da regional nordeste da 

cidade de Belo Horizonte que tiveram sua origem nos movimentos de luta por moradia 

e que surgiram como ocupações urbanas. Estas lutas e ocupações se contrapõem às 

marcantes desigualdades socioeconômicas da sociedade brasileira que, manifestadas no 

espaço urbano, resultam em  segregação socioespacial. No mesmo sentido, elas 

contestam o processo de formação de Belo Horizonte como cidade planejada pela 

racionalidade positivista republicana, e sua expansão como uma metrópole desigual e 

excludente. Por fim, elas desafiam a lógica capitalista de tratamento da terra como 

mercadoria, cujas transações visam a maximização do lucro e que condicionam o acesso 
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a bens e serviços públicos à capacidade financeira daqueles que podem arcar com os 

custos de aquisição das terras mais bem localizadas (CORREA, 2002). Como 

contraponto, as lutas por moradia e as ocupações urbanas reivindicam  o direito de estar, 

viver e usufruir a cidade (LEFEBVRE, 2011). Neste sentido, elas podem ser entendidas 

como movimentos ambientalistas populares que, como outros movimentos deste tipo 

existentes na América Latina, sofreram e sofrem forte influência da Teologia da 

Libertação e dos ensinamentos de Paulo Freire (MARTINEZ-ALIER, 

ANGUELOVSKI, 2014). 

Os relatos existentes sobre a constituição do Conjunto Paulo VI corroboram esta 

afirmação na medida em que revelam a vinculação da eclosão do Movimento dos Sem 

Casa com a Campanha da Fraternidade de 1986 – “Terra de Deus, Terra de Irmãos” –  

destacam o papel desempenhado pelas pastorais na organização do movimento,  a 

importância da fé para sustentação das pessoas no enfrentamento das adversidades e o 

caráter comunal das missas como momentos de encontro, rememoração da trajetória e 

dos desafios vencidos e afirmação coletiva de disposição de luta. 

A organização, a união e a solidariedade emergem como aspectos importantes 

para o sucesso do movimento dos Sem Casa e para o rápido processo de urbanização do 

Conjunto Paulo VI 

A presença e o protagonismo feminino nas lutas ambientalistas populares em 

geral e nos movimentos por justiça ambiental, de caráter urbano, em particular podem 

ser vistos como a expressão de um vínculo especial entre as mulheres (SALEHI et al, 

2015) e a natureza ou, em maior medida, como a resultante da divisão social do 

trabalho, que faz com que as mulheres respondam primariamente pelas sustentação 

material de suas famílias. Neste sentido, elas tanto dependem como contribuem para a 

construção das redes de apoio que permeiam as comunidades e que auxiliam os 

indivíduos e as famílias em situações adversas (AGARWAL, 1992).   

Em relação ao Conjunto Paulo VI, os relatos permitem afirmar a preponderância 

da participação feminina no movimento que antecedeu a existência do bairro e nos 

processos formais e informais de sua gestão no primeiro decênio.  

Por outro lado, estes relatos não permitem afirmar as desigualdades de gênero 

como contribuintes para uma maior exposição ao risco e uma maior vulnerabilidade das 

mulheres e meninas, residentes no Conjunto, à degradação ambiental em geral e à 

manifestação local das mudanças do clima em particular. Outrossim, é possível afirmar, 

a partir dos relatos, que, no período de formação do bairro, determinados indivíduos 
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eram mais vulneráveis às condições adversas existentes e que esta vulnerabilidade 

estava associada à faixa etária – crianças e idosos – às condições socioeconômicas – 

desempregados e aposentados – e às limitações físicas – pessoas com deficiência física, 

doentes ou com dificuldades de locomoção.  

Os relatos sobre os primeiros anos do bairro permitem afirmar que, naquela 

situação específica, face às condições materiais existentes e à forma de estruturação das 

relações familiares e sociais, as mulheres ficaram expostas e sofreram constrangimentos 

e ameaças de sua contraparte masculina, ao mesmo tempo em que recaíram sobre elas e 

sobre as crianças (de ambos os sexos) o peso relativo à lida diária com um ambiente 

hostil e a responsabilidade por prover soluções que permitissem não apenas a 

sobrevivência dos familiares e comunidade, mas a superação das condições existentes. 

Apesar de não se configurar em uma situação de vulnerabilidade climática stricto sensu, 

as circunstâncias de injustiça ambiental vivenciadas pela participantes da luta por 

moradia e a forma como tais circunstâncias impactaram a experiência cotidiana das 

mulheres alinha-se com a afirmação, majoritária nas discussões acadêmicas sobre 

“mudanças climáticas e gênero”, de que as alterações climáticas podem acirrar 

condições anteriores de desigualdade, atribuir uma responsabilidade desproporcional às 

mulheres no tratamento das questões comunitárias e contribuir para violência de gênero.   

Atualmente, o Conjunto Paulo VI é um bairro consolidado, que é visto por seus 

moradores como bastante desenvolvido, se comparado com suas condições originais. 

Apesar da “Análise de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas do Município de Belo 

Horizonte” (WAYCARBON, 2016) indicar o risco de uma rápida degradação da 

situação climática do bairro que, caso seja mantida a atual trajetória, deverá integrar a 

lista dos 10 territórios da cidade mais vulneráveis aos impactos climáticos, não há uma 

percepção imediata de risco climático por parte da comunidade. Entre os impactos 

levantados pelo estudo da WayCarbon (2016), as ondas de calor emergem no discurso 

dos  moradores, quando instados, sendo associadas à perda da cobertura verde e 

aumento da densidade construtiva ocorridas ao longo dos anos. Outro impacto, a 

dengue, surge associado à deposição inadequada do lixo por parte de pessoas do bairro. 

O risco de inundação também é associado ao lixo, pelo entupimento das bocas de lobo, 

à declividade do terreno entre a parte alta e a parte baixa do bairro e ao volume e 

velocidade das águas pluviais ao fazerem este trajeto em direção à área da Beira Linha. 

O risco de aumento de deslizamento surge relacionado à ocorrência na ‘Área Verde” em 

2018.  
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É interessante observar a forma como os moradores do Conjunto Paulo VI vêm e 

lidam com a ocupação da Área Verde. Há um entendimento de que se trata de uma 

“invasão”, com claros prejuízos ambientais para o bairro, já que o trecho ocupado é uma 

Área de Preservação Permanente que vem sendo desmatada e cujas nascentes 

encontram-se em risco. Por isso e pelo tipo de ocupação, com residências precárias e 

ligações clandestinas de água, esgoto e eletricidade, há um discurso majoritário em 

favor da remoção da população da Área Verde e do uso do terreno com algo que tenha 

valor ambiental, que possa contribuir para o lazer dos moradores do Conjunto e que 

impeça novas “invasões”. Os moradores afirmam, ainda, não haver laços comunitários 

entre eles e os residentes da Área Verde, apesar destes utilizarem os serviços públicos 

do bairro – CRAS, Creches, EMEI, escolas de ensino fundamental e médio e posto de 

saúde (UFMG, 2018). Por outro lado, informam que parte destes residentes são antigos 

moradores do Conjunto que teriam vendido suas casas, saído do bairro e depois 

retornado por meio desta “invasão”. Há alguns depoimentos que creditam a 

incapacidade de permanência na parte formal do bairro a uma “indisposição para a 

luta”, em contraposição àqueles que permaneceram e prosperaram em razão da 

“capacidade de lutar e crescer”. De fato, parece haver uma significativa diferença entre 

as condições socioeconômicas daqueles que se encontram no bairro formal e daqueles 

que ocupam a Área Verde. Pelo que foi possível apurar em conversas com os gerentes 

do CRAS e do Posto de Saúde durante às visitas ao Conjunto Paulo VI e participação 

em reuniões, a parcela de moradores que aparecem no Censo do IBGE como vivendo na 

pobreza e na extrema pobreza residem, em sua maioria, na Área Verde, na Beira Linha 

(área que também não é vista pelos moradores como parte do bairro) ou nas ocupações 

Montes Claros e Tiradentes, que são vizinhas ao Conjunto e que, como a Área Verde, 

fazem uso dos serviços públicos do bairro. Os moradores do Conjunto Paulo VI 

parecem repetir com os residentes destas ocupações a mesma postura que os moradores 

dos bairros Paulo VI e Ribeiro de Abreu mantiveram consigo quanto eles chegaram ao 

bairro e se instalaram em barracas de lona. 

Pelo que foi possível observar, da mesma maneira que os residentes da Área 

Verde são mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, eles também parecem 

estar mais expostos aos riscos climáticos que os demais moradores do Conjunto Paulo 

VI, notadamente naquilo que se refere à ocorrência de deslizamentos de encostas ou 

escorregamento de terra, em decorrência das características do terreno e de sua 

ocupação; dengue, dadas as condições sanitárias e, pelas características construtivas das 
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habitações, ondas de calor. Da mesma forma, eles parecem ter menos recursos e menor 

capacidade de organização para vocalizar suas preferências e se adaptar adequadamente 

aos riscos existentes. Contudo, para compreender a vulnerabilidade climática dos 

residentes da Área Verde - como ela se manifesta e é experienciada pelos diferentes 

indivíduos e grupos familiares; quais são os aspectos que contribuem negativamente 

para o seu acirramento e quais são aqueles, se existentes, que favorecem sua mitigação – 

faz-se mister conduzir pesquisa que seja voltada ou que inclua moradores do local.  

Outro aspecto que chamou a atenção na pesquisa de campo no Conjunto Paulo 

VI foi o processo de acomodação vivenciado pela comunidade após a consolidação do 

bairro. Esta acomodação, vista como resultante da presença de novos moradores, sem 

vinculação com a história pregressa de luta,  se expressa em apatia, baixa capacidade de 

mobilização e, segundo relatos dos gerentes do CRAS e do posto de saúde, em uma 

postura passiva e clientelista de parte da população na relação com os serviços públicos 

locais. A compreensão sobre as razões e os meios que favoreceram a organização, a 

união e a disposição dos antigos moradores para lutar por seus direitos pode ajudar na 

elaboração de novas estratégias que permitam o engajamento desta maioria dispersa e 

apática. A aproximação das parcelas mais jovens pode ajudar a perceber se, de fato, há 

uma ausência de organização e engajamento ou se existem novas formas de luta, com 

objetivos distintos  e, talvez, mais pontuais e individualistas do que aqueles que 

moveram os participantes do Movimento dos Sem Casa.  
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ANEXO 1 – Pontos principais do capítulo 8 do 5º Relatório IPCC 

O quadro a seguir apresenta os principais pontos do Capítulo 8, conforme 

informações do sumário executivo constante no mesmo (REVI et al., 2014, p.538-540). 

Pontos principais do capítulo 8 do 5º Relatório IPCC 

Adaptação climática urbana pode construir resiliência e fomentar o 

desenvolvimento sustentável 

Ação urbana como aspecto fundamental da 

adaptação climática global 

As cidades concentram mais da 

metade da população mundial, 

bem como, a maioria dos ativos e 

atividades econômicas. Além 

disso, uma grande proporção de 

populações e atividades 

econômicas que estão sob risco 

devido às mudanças climáticas se 

localizam em espaços urbanos. 

Uma grande parte dos gases de 

efeito estufa emitidos são gerados 

por atividades baseadas no meio 

urbano e por populações urbanas. 

Número significativo de riscos climáticos 

globais emergentes e estratégicos concentrados 

em áreas urbanas  

Os processos acelerados de 

urbanização e o rápido aumento 

da existência de grandes cidades 

em países com média e baixa 

renda têm sido acompanhados do 

rápido crescimento de populações 

urbanas extremamente 

vulneráveis vivendo em 

assentamentos informais, dos 

quais muitos se localizam em 

áreas expostas ao risco de eventos 
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extremos 

Cidades formadas por sistemas interdependentes 

complexos que podem ser aproveitados pelos 

governos locais, apoiados por governança 

cooperativa multinível, para a adaptação 

climática urbana.    

Possibilidade de sinergias no 

investimento e manutenção de 

infraestruturas, gestão do uso da 

terra, criação de meios de 

subsistência e proteção de 

serviços ecossistêmicos. 

 
 

Ação climática urbana que combine co-

benefícios de mitigação de emissões é um meio 

poderoso para o enfrentamento das mudanças 

climáticas, bem como, para atender os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável/ODS 

 

Os riscos, vulnerabilidades e impactos urbanos decorrentes das mudanças 

climáticas estão crescendo através do globo, atingindo cidades de todos os 

tamanhos, condições econômicas e características locais 

Os riscos urbanos relacionados às mudanças 

climáticas estão aumentando com ampliação dos 

impactos negativos sobre as populações, sobre as 

economias locais e nacionais e sobre os 

ecossistemas 

Os riscos são amplificados para 

aqueles que vivem em 

assentamentos informais e áreas 

de risco, tenham elas insuficiência 

de infraestrutura e serviços 

essenciais ou provisão inadequada 

para adaptação 

As mudanças climáticas terão impacto profundo 

em um amplo espectro de sistemas de 

infraestrutura, serviços, ambiente construído e 

serviços ecossistêmicos 

Esses interagem com outros 

estressores sociais, econômicos e 

ambientais, conjugando e 

exacerbando os riscos para o bem 

estar de indivíduos e famílias.      

Cidades e regiões urbanas tem escala espacial e 

densidade suficientes para influenciar o 

microclima local  

As mudanças climáticas irão 

interagir com essas condições em 

uma variedade de modos e alguns 

deles irão exacerbar o nível do 

risco climático dessas cidades e 

regiões. 

Adaptação climática urbana provê oportunidades tanto para o desenvolvimento 

incremental quanto para o desenvolvimento transformativo 

Oportunidades para ajustamentos nas trajetórias 

de desenvolvimento em direção ao 

desenvolvimento sustentável e resiliente por 

meio de governança multinível eficaz para o 

risco urbano, alinhamento de políticas e 

incentivos, fortalecimento da capacidade de 

adaptação do governo local e da comunidade, 

sinergias com o setor privado e desenvolvimento 

institucional e financiamento apropriados. 

As oportunidades para isso são 

bastante elevadas nas cidades em 

rápido crescimento, cujas 

infraestruturas e instituições são 

evidências da limitada realização 

desses ajustamentos na prática.  

Adaptação urbana pode evidenciar vantagens 

econômicas comparativas, reduzir riscos para 

empreendimentos, famílias e comunidades 
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Gestão de risco de desastre baseada em cidade 

com foco central na redução de risco é um 

fundamento forte para abordagem da exposição e 

vulnerabilidades crescentes e, desta forma, para 

a construção da adaptação. 

A integração acentuada da gestão 

de risco de desastre com a 

adaptação às mudanças climáticas 

junto com a incorporação de 

ambos nas políticas locais, 

subnacionais, nacionais e 

internacionais de 

desenvolvimento pode gerar 

benefício em todas as escalas. 

Adaptação baseada em ecossistemas é um 

contribuinte estratégico para a resiliência urbana 
 

Segurança alimentar urbana eficaz relacionada 

com medidas de adaptação pode reduzir a 

vulnerabilidade climática, especialmente para os 

cidadãos de baixa renda 

 

Residências de boa qualidade, acessíveis, com 

localização adequada, proporcionam uma base 

forte para uma adaptação às mudanças climáticas 

em todo o espaço urbano, minimizando a 

exposição já existente e as perdas decorrentes. 

As possibilidades de adaptação do 

estoque de construção da cidade 

são de responsabilidade dos 

proprietários em conjunto com 

setores público e privado e 

organizações da sociedade civil. 

A redução do déficit no provimento de serviços 

básicos e a construção de sistemas de 

infraestruturas resilientes pode reduzir de modo 

significativo a exposição a riscos e a 

vulnerabilidade às mudanças climáticas, 

especialmente para aqueles em situação de maior 

risco ou vulnerabilidade  

 

Para a maioria das mudanças climáticas mais 

significativas associadas a riscos em áreas 

urbanas, há uma tendência de elevação do nível 

do risco da situação presente (com as formas 

correntes de adaptação) para o médio prazo; mas 

elevados níveis de adaptação podem reduzir esse 

nível de risco de modo significativo. Contudo, 

haverá mais dificuldade para fazê-lo no longo 

prazo, especialmente em uma situação de 

aumento médio da temperatura global de 4ºC 

 

Implementar adaptação urbana eficaz é possível e pode ser acelerada 

Governos locais são o cerne do sucesso da 

adaptação urbana climática porque a adaptação 

depende, em grande parte, das análises locais e 

da integração da adaptação com os 

investimentos, políticas e padrões regulatórios 

locais. 

 

Cidades bem governadas, com provisão 

universal de infraestruturas e serviços, têm uma 

base forte para a construção da resiliência 

climática se os processos de planejamento, 

desenho e alocação de capital humano e recursos 
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materiais forem adequados para responder aos 

riscos climáticos emergentes 

Construção de capacidade humana e institucional 

para adaptação nos governos locais, com a 

inclusão da possibilidade de reflexão sobre os 

caminhos transformadores de adaptação, acelera 

a implementação e melhora os resultados da 

adaptação 

 

Apoio coordenado, vindo dos altos níveis de 

governo, do setor privado e da sociedade civil, e 

aprendizagem horizontal, derivada das redes de 

cidades e daqueles que estão em uma atuação 

prática, beneficiam a adaptação urbana 

 

Apoios coordenados, vindo dos altos níveis de 

governo, com a liderança dos governos locais, e 

também através de todas as escalas, são 

importantes na condução da adaptação bem-

sucedida e na promoção e sustentação de uma 

ampla base de suporte à agenda de adaptação 

urbana 

 

Abordagem de interesses políticos, mobilização 

de suporte institucional para a adaptação 

climática e a garantia de voz e influência 

daqueles que se encontram em posição de maior 

vulnerabilidade são importantes e estratégicas 

considerações para a adaptação climática urbana  

 

Fomento da capacidade de grupos de baixa renda 

e de comunidades vulneráveis e sua parceria com 

governos locais podem ser eficazes como 

estratégia de adaptação urbana 

 

Centros urbanos ao redor do mundo lidam com 

constrangimentos severos para o levantamento e 

alocação de recursos para implementação de 

medidas de adaptação climática urbana 

Na maioria das cidades 

localizadas em países de renda 

média e baixa, atrasos na 

infraestrutura, ausência de 

mandatos apropriados, assim 

como, de recursos humanos e 

financeiros, restringem 

enormemente a capacidade de 

adaptação. Os centros urbanos 

menores carecem, 

frequentemente, de economia de 

escala para investimento em 

adaptação e de capacidade local 

de ação, dados os perfis nacional 

e internacional relativamente 

baixos que possuem. 

Instituições financeiras internacionais provêm 

um limitado suporte no financiamento de ações 

de adaptação em áreas urbanas 

Os diferentes níveis de governo e 

agências internacionais têm, 

atualmente, um limitado 

compromisso no financiamento da 
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adaptação urbana. 

Evidências baseadas na ciência para cada um dos 

centros urbanos é essencial para a eficácia das 

ações de adaptação 

Isto inclui análises de 

vulnerabilidade e risco local e 

dados que considerem os riscos 

presentes e futuros e as opções de 

adaptação e desenvolvimento.  

Capacidade de lidar com as incertezas associadas 

às projeções de mudanças climáticas e o 

balanceamento destas com ações voltadas para o 

enfrentamento das vulnerabilidades existentes e 

para os custos de adaptação auxiliam a 

implementação em áreas urbanas  

 

Fonte: REVI et al., 2014, p.538-540 – livre tradução do texto e elaboração do quadro pela 

autora 

 

 

 

 

 

Anexo 2 - Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e de Confidencialidade 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Grupo Focal 

Eu, Ana Maria Caetano Pereira, mestranda do Programa de Pós-graduação em Ambiente 

Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura e Design da Universidade 

Federal de Minas Gerais – PACPS/EA/UFMG, estou convidando você a participar, na qualidade 

de colaborador, do processo de pesquisa sobre a percepção concreta e cotidiana da 

vulnerabilidade por parte de pessoas moradoras de áreas que, desde a sua origem, estão 

expostas a diferentes riscos ambientais, têm infraestrutura urbana precária e acesso 

insuficiente aos serviços urbanos e que, em conforme estudos recentes, são territórios 

especialmente vulneráveis aos impactos das mudanças do clima.   

A sua colaboração se dará por meio de debates realizados em dois encontros ou sessões de 

grupo focal e os dados e informações resultantes contribuirão a composição do Estudo de Caso 

do Conjunto Paulo VI, parte integrante da pesquisa de mestrado cujo título provisório é 

“Mudanças climáticas e gênero: um olhar crítico sobre a ação climática urbana em territórios 

vulneráveis” e que está vinculada ao Programa COMpasso UFMG.  

A orientação dos trabalhos de mestrado está sob a responsabilidade das Professoras Doutoras 

Eleonora Sad de Assis, orientadora, e Rejane Magiag Loura, co-orientadora. A dissertação de 
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mestrado deverá ser defendida em evento aberto ao público na primeira semana de dezembro 

de 2019 na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Para facilitar a coleta de dados e de informações e garantir a fidedignidade na transcrição 

deles, peço sua autorização para filmagem (áudio e imagem) da sua participação nas sessões 

do grupo focal.  Aproveito para informar que, após a publicação da dissertação, o conteúdo 

das filmagens será eliminado. Os documentos que forem mantidos – como o registro da 

transcrição – estão cobertos pelo Termo de Confidencialidade, do qual você terá uma via 

original assinada e datada.  

Autorização para filmagem:  

( ) Sim, eu autorizo a filmagem e posterior transcrição das informações contidas, garantida a 

confidencialidade da minha participação;  

( ) Não, eu não autorizo a filmagem.  

 

Eu, 

_____________________________________________________________________________

tendo sido adequadamente informado (a) sobre os objetivos da realização das sessões do 

grupo focal e do seu registro filmado, aceito participar delas, em acordo com o conteúdo desse 

termo.  

Belo Horizonte, ____ de _________________2019 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Entrevista 

Eu, Ana Maria Caetano Pereira, mestranda do Programa de Pós-graduação em Ambiente 

Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura e Design da Universidade 

Federal de Minas Gerais – PACPS/EA/UFMG, estou convidando você a participar, na qualidade 

de entrevistado, do processo de pesquisa sobre a percepção concreta e cotidiana da 

vulnerabilidade por parte de pessoas moradoras de áreas que, desde a sua origem, estão 

expostas a diferentes riscos ambientais, têm infraestrutura urbana precária e acesso 

insuficiente aos serviços urbanos e que, em conforme estudos recentes, são territórios 

especialmente vulneráveis aos impactos das mudanças do clima.   

A sua colaboração se dará por meio de concessão de entrevista e os dados e informações 

resultantes contribuirão a composição do Estudo de Caso do Conjunto Paulo VI, parte 

integrante da pesquisa de mestrado cujo título provisório é “Mudanças climáticas e gênero: 

um olhar crítico sobre a ação climática urbana em territórios vulneráveis” e que está vinculada 

ao Programa COMpasso UFMG.  

A orientação dos trabalhos de mestrado está sob a responsabilidade das Professoras Doutoras 

Eleonora Sad de Assis, orientadora, e Rejane Magiag Loura, co-orientadora. A dissertação de 

mestrado deverá ser defendida em evento aberto ao público na primeira semana de dezembro 

de 2019 na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. 
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Para facilitar a coleta de dados e de informações e garantir a fidedignidade na transcrição 

deles, peço sua autorização para gravação da entrevista.  Aproveito para informar que, após a 

publicação da dissertação, o conteúdo das gravações será eliminado. Os documentos que 

forem mantidos – como o registro da transcrição – estão cobertos pelo Termo de 

Confidencialidade, do qual você terá uma via original assinada e datada.  

Autorização para filmagem:  

( ) Sim, eu autorizo a gravação e posterior transcrição das informações contidas, garantida a 

confidencialidade da minha participação;  

( ) Não, eu não autorizo a gravação.  

 

Eu,___________________________________________________________________________

tendo sido adequadamente informado (a) sobre os objetivos da entrevista, aceito concedê-la à 

mestranda do PACPS/EA/UFMG, acima nominada, em acordo com o conteúdo desse termo.  

Belo Horizonte, ____ de _________________2019 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
Grupo Focal 

 
(DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM AMBIENTE CONSTRUÍDO E PATRIMÔNIO SUSTENTÁVEL – 

TRABALHO DE CAMPO – LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO 
ESTUDO DE CASO DO CONJUNTO PAULO VI)  

 
 

A mestranda do Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais – 
PACPS/EA/UFMG, abaixo firmada, assegura que o caráter anônimo do colaborador, 
participante das sessões de grupo focal, será mantido e que sua identidade será protegida.  
A ficha de transcrição da participação do colaborador e outros documentos, se houver, não 
serão identificados pelo nome, mas por um código.  
A mestranda manterá um registro do colaborador de maneira sigilosa, contendo código, nome 
e outros dados biográficos para uso próprio, e o formulário de Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido assinado pelo participante será mantido por ela em confidência estrita, juntos 
em um único arquivo.  
Asseguro que o colaborador receberá uma via original do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido assinada.  
 
 
 
 

Ana Maria Caetano Pereira 
Mestranda do PACPS/EA/UFMG 

Belo Horizonte, ___ de_______________ 2019 
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
Entrevista 

 
(DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM AMBIENTE CONSTRUÍDO E PATRIMÔNIO SUSTENTÁVEL – 

TRABALHO DE CAMPO – LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO 
ESTUDO DE CASO DO CONJUNTO PAULO VI)  

 
 

A mestranda do Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio 
Sustentável da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais – 
PACPS/EA/UFMG, abaixo firmada, assegura que o caráter anônimo do entrevistado será 
mantido e que sua identidade será protegida.  
A ficha de transcrição da entrevista e outros documentos, se houver, não serão identificados 
pelo nome, mas por um código.  
A mestranda manterá um registro do entrevistado de maneira sigilosa, contendo código, nome 
e outros dados biográficos para uso próprio, e o formulário de Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido assinado pelo entrevistado será mantido por ela em confidência estrita, juntos 
em um único arquivo.  
Asseguro que o entrevistado receberá uma via original do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido assinada.  
 
 
 
 

Ana Maria Caetano Pereira 
Mestranda do PACPS/EA/UFMG 

Belo Horizonte, ___ de_______________ 2019 
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Anexo 3 – GLOSSÁRIO DOS CONCEITOS-CHAVE DA PESQUISA 

Adaptação: O processo de adaptação ao clima real ou esperado e os seus 

efeitos. Nos sistemas humanos, a adaptação visa moderar ou evitar danos ou explorar 

oportunidades benéficas.  

Bairro: O bairro é uma unidade territorial, uma escala intermediária entre a 

escala da rua e a da cidade, com forma e tamanho, essencial para a existência da 

realidade urbana. É dotado de limite que o circunscreve político-administrativamente e 

uma carga histórico-social ligada àquele suporte físico que o encerra (BARROS, 2004) 

Comunidade: Para efeitos desta pesquisa, o termo representa uma possibilidade 

de transformação sociocultural para os excluídos pelo processo de urbanização, que 

buscam, principalmente na solidariedade e na ajuda mútua compartilhadas numa 

experiência local, maneiras de sobreviver. Está necessariamente vinculada a um 

território, ao sentimento de pertencimento e de compromisso com o lugar.  

Exposição: A presença de pessoas, meios de subsistência, espécies ou 

ecossistemas, funções ambientais, serviços e recursos, infraestruturas ou bens 

econômicos, sociais ou culturais em locais e cenários que podem ser afetados 

adversamente pelos impactos das mudanças do clima. 

Impactos: Efeitos nos sistemas naturais e humanos. Para fins desta pesquisa, o 

termo é utilizado para fazer referência aos efeitos das condições climáticas e eventos 

climáticos extremos e das alterações climáticas nos sistemas natural e humano. 
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Geralmente, os impactos referem-se a efeitos nas vidas, meios de subsistência, saúde, 

ecossistemas, economias, sociedades, culturas, serviços e infraestruturas devido à 

interação de mudanças climáticas ou eventos climáticos perigosos que ocorram num 

período de tempo específico e a vulnerabilidade de uma sociedade ou sistemas expostos. 

Os impactos também são referidos como consequências e resultados. Os impactos das 

mudanças climáticas nos sistemas geofísicos, incluindo inundações e deslizamentos, são 

um subconjunto de impactos designados como impactos físicos. 

Meio ambiente: De acordo com a ISO 14001:2004 e para fins desta pesquisa, o 

termo refere-se à circunvizinhança em que um ente (pessoa/comunidade) opera, 

incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora fauna, seres humanos e suas inter-

relações. 

Mudanças climáticas: a Convenção Quadro das Nações Unidas para as 

Mudanças Climáticas (UNFCCC), no seu Artigo 1, define mudanças climáticas como: 

“uma mudança no clima que é atribuída, direta ou indiretamente, à atividade humana 

que altera a composição da atmosfera global e que é, além da variabilidade natural do 

clima, observada ao longo de períodos comparáveis.”  

Perigo: A ocorrência potencial de um evento físico ou o efeito de uma tendência 

natural ou induzida pelas atividades humanas ou impactos físicos que possam causar 

perda de vidas, ferimentos ou outros impactos para a saúde, bem como perdas e danos 

nas propriedades, infraestruturas, meios de subsistência, prestação de serviços, 

ecossistemas e recursos ambientais. Para efeito desta pesquisa, o termo refere-se a 

eventos físicos ou ao efeito de tendências relacionadas com o clima ou com os seus 

impactos físicos. 

Risco: probabilidade de ocorrência de eventos ou tendências perigosas que é 

multiplicada pelos impactos, se estes eventos ocorrerem ou essas tendências existirem. 

O risco resulta da interação da vulnerabilidade, exposição e perigos. Para efeitos desta 

pesquisa, o termo é utilizado para fazer referência aos riscos dos impactos relacionados 

com as mudanças climáticas. 

Resiliência: A capacidade dos sistemas sociais, econômicos e ambientais de 

lidar com eventos perigosos ou tendências ou perturbações, respondendo ou 

reorganizando-se de forma que mantenham a sua função, identidade e estrutura 

essenciais, enquanto também mantêm a capacidade de adaptação, aprendizagem e 

transformação. 
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Vulnerabilidade: A propensão ou predisposição para ser afetado 

negativamente. Para efeitos da pesquisa, considera-se vulnerabilidade como a resultante 

da equação “exposição a riscos climáticos” e “menor capacidade de adaptação”, 

vinculando-a necessariamente às condições preexistentes - riscos ambientais, 

infraestrutura precária e acesso insuficiente aos serviços urbanos. Desta forma, no que 

se refere à vulnerabilidade dos moradores do Conjunto Paulo VI, estes aspectos, que 

compõem as “condições preexistentes”, são variáveis a serem consideradas em 

conjugação com aquelas específicas aos impactos climáticos na escala local: ondas de 

calor, dengue, deslizamento e inundação. 

Transformação: Uma mudança nos atributos fundamentais dos sistemas 

humanos e naturais. No âmbito desta pesquisa, diz respeito ao reforço, alteração ou 

alinhamento de paradigmas, objetivos ou valores, visando à promoção da adaptação 

para o desenvolvimento sustentável, incluindo a redução da pobreza. 

 

 

 

Anexo 4 – Roteiro de atividades das sessões do grupo focal 

Trabalho de campo – planejamento e organização das sessões do grupo focal 

Tema do grupo focal: “Nosso meio ambiente – ontem, hoje, amanhã” 

1ª Sessão – construção coletiva de uma linguagem comum 

Objetivo: construir, de maneira dialógica, um entendimento comum do vocabulário importante 

para a pesquisa, compreendendo que o compartilhamento de uma linguagem comum é condição 

essencial para evitar ruídos de comunicação e interpretações equivocadas de parte a parte durante 

os debates no grupo focal e na aplicação das entrevistas.  

No processo de construção de uma linguagem comum, é importante fazer uso de técnicas que 

promovam a capacidade de reflexão dos participantes, de maneira que estes construam suas 

próprias respostas/entendimentos sobre quais termos interessam e sobre o significado de cada um 

deles e, por meio do diálogo assessorado pelo moderador e pela pesquisadora, cheguem a um 

vocabulário comum, que servirá de base para o debate na 2ª sessão do grupo focal, para as 

conversas na aplicação das entrevistas e para as análises dos resultados decorrentes destes dois 

processos.   

Participantes: 08 moradores do Conjunto Paulo VI (04 lideranças e 04 pessoas “comuns”, todos 

moradores desde o início do bairro), 01 Moderador e 01 Observadora (pesquisadora). 

Data de realização: 19.09.19 

Local: sala do 2º andar do CRAS Conjunto Paulo VI 

Horário: 14:30 às 17:00 

Cronograma de atividades proposto: 
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14:30 – Convidar todos os presentes para assentarem-se nas cadeiras dispostas em um semi-

círculo. Pedir que todos se apresentem de forma breve. 

14:45 – Apresentar a proposta de trabalho, explicar as razões e solicitar que todos os 

moradores/participantes da sessão assinem termos de autorização de filmagem e de 

confidencialidade dos dados. Iniciar a gravação. 

15:15 – Assistir um vídeo de curta-metragem sobre mudanças climáticas. Mostrar o Mapa do 

Estudo de Vulnerabilidade Climática de Belo Horizonte. Falar brevemente sobre o estudo. Destacar 

as diferenças (visualizáveis no mapa) entre 2016 e 2030. 

15:30 – Pedir às pessoas que escrevam em um mural de papel kraft (colado em uma das paredes) 

palavras e frases relacionadas ao que viram. Ler com as pessoas as palavras e frases e, a partir 

delas, buscar construir coletivamente uma linguagem comum. Ir registrando os “acordos e 

“consensos” em outra folha de papel kraft. 

16:30 – Finalização das atividades: síntese do trabalho e combinados para a próxima sessão. 

16:45 – lanche de confraternização. 

17:00 – Encerramento das atividades do dia. 

 

 

 

Revisão do planejamento da 2ª Sessão do grupo focal: debate sobre o meio ambiente local desde 

a fundação do bairro - a partir da análise dos resultados da 1ª sessão ocorrida em 19.09.2019 

Tema do grupo focal: “Nosso meio ambiente – ontem, hoje, amanhã”   

Objetivo: obter uma visão de longo prazo tanto no que se refere aos problemas ambientais do 

bairro quanto no que diz respeito às formas e meios que os moradores utilizaram/utilizam para 

lidar com estes problemas e as dificuldades e constrangimentos existentes à ação individual e 

comunitária. As perguntas a serem utilizadas pelo moderador como guias para o debate deverão 

ser capazes de relacionar o tema ambiental – mais geral – com as questões pertinentes à 

vulnerabilidade climática – presente e futura – do Conjunto Paulo VI. 

Participantes: 08 moradores do Conjunto Paulo VI (os mesmos que participaram da 1ª sessão), 01 

Moderador e 01 Observadora (pesquisadora).  Todos devem ter participado da 1ª sessão. 

Debate sem uso de estímulos para ativação da memória (exceto pela linha do tempo da história do 

Conjunto Paulo VI que já se encontra afixada na parede de fundo do auditório desde a realização 

da Feira Julina em 13.07.19). 

Data de realização: 26.09. 19  

Local: auditório do CRAS Conjunto Paulo VI 

Horário: 14:30 às  

Cronograma de atividades proposto: 

14:30 – Boas-vindas aos participantes, síntese das atividades desenvolvidas na 1ª sessão e breve 

explanação sobre o Estudo de Vulnerabilidade focalizando a situação do Conjunto Paulo VI. 

15:00 – Convidar a todos para assentar nas cadeiras dispostas em um círculo. 
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- Mediar com as perguntas gerais do bloco 1 (ver abaixo).  

Bloco (1) compreender como a vulnerabilidade pregressa se articula com os desafios colocados 

pelas mudanças do clima no nível do território: 

- Quais são as vulnerabilidades que vocês identificam no passado, quando vieram morar no 

Conjunto Paulo VI? 

- Quais são as vulnerabilidades que vocês identificam hoje em dia?  

Após as pessoas identificarem o que tem importância para elas, deve ser verificada a possibilidade 

de introdução de perguntas relativas a aspectos específicos - gestão de água, energia, áreas verdes, 

riscos geológicos e resíduos – buscando compreender se, segundo o entendimento dos moradores, 

eles também eram/são aspectos de vulnerabilidade. Segue exemplos de possíveis perguntas: Como 

era a situação com a água – como vocês faziam para beber água, tomar banho, preparar comida? 

Como era a situação com a energia – como vocês faziam para preparar comida, ter luz? Como era a 

situação com a chuva – na sua casa tinha goteira? Tinha deslizamento no bairro? Onde? Tinha 

enxurrada nas ruas? Como era transitar pelo bairro e para fora do bairro com chuva? Como era a 

situação do lixo? Tinha áreas verdes no bairro? Onde? Vocês utilizavam essas áreas? Como? Para 

quê? 

15:30 – Bloco (2) de perguntas 

Objetivo: compreender quais aspectos podem exacerbar as percepções individuais e coletivas de 

vulnerabilidade: 

- Como cada um de vocês lidou com as vulnerabilidades identificadas no passado? Que estratégias 

você utilizou? Quem ajudou? Como? 

- E no presente? Como você lida com as vulnerabilidades identificadas? Quais estratégias você 

utiliza? Quem ajuda? Como? 

- Em cada um desses momentos, houve também uma ação comunitária?  

- Em qual desses momentos do tempo foi mais difícil lidar com as vulnerabilidades identificadas? 

Por quê?  

- Que diferenças cada um de vocês observa do passado para o presente? (Por exemplo, em termos 

de autonomia, solidariedade, recursos econômicos/materiais etc.) 

- Que diferenças vocês percebem entre si? Elas são importantes? Por quê? 

16:00 – Mediar com as perguntas do bloco 3 (ver abaixo) 

Bloco (3) compreender quais aspectos contribuem para que indivíduos e comunidade sejam mais 

resilientes ao longo do tempo aos riscos a que estão expostos. 

 - Em que medida as soluções dadas por cada um às vulnerabilidades identificadas resolveram os 

problemas?  

-Em que medida as ações comunitárias (se ocorreram) contribuíram para a resolução das 

vulnerabilidades identificadas? 

Como cada um vê seu papel (e até onde vai) como morador do bairro? 

- Como vê o papel de instituições não-governamentais no bairro?  

- E como vê o papel do poder público municipal (e até onde vai) no bairro? 
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16:30 – abrir espaço para as colocações dos participantes 

- Há algo mais que vocês queiram comentar? Algo que é importante e sobre o qual não falamos? 

16:45 – Agradecimento a todos os participantes e lanche de confraternização. Aproveitar e 

combinar com 01 liderança e 01 morador “comum” as datas, horário e local para realização das 

entrevistas.  

17:00 – Encerramento das atividades do grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Roteiro da entrevista semiestruturada 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

LEGITIMAÇÃO 
DA 
ENTREVISTA 

OBJETIVO QUESTÕES/TÓPICOS OBSERVAÇÕES 

Legitimar a entrevista 
 
Informar sobre o 
âmbito do trabalho que 
conduziu à realização 
da entrevista 

Sou do Grupo COMpasso UFMG 
e estou fazendo Mestrado em 
Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável na 
Escola de Arquitetura da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais com um trabalho sobre 
as relações entre mudanças 
climáticas e gênero, consistindo 
em uma revisão da literatura e 
de uma pesquisa de campo com 
as pessoas moradoras de 
território considerado 
vulnerável aos impactos 
climáticos no município de Belo 
Horizonte, no caso, o Conjunto 
Paulo VI, localizado na região 
nordeste do município. A 
entrevista que faremos é parte 
da pesquisa de campo, 

Frisar que se trata de uma pesquisa que 
resultará em uma dissertação de mestrado. 
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desenvolvida no Conjunto Paulo 
VI.  

Motivar o entrevistado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informar sobre a 
importância da 
participação do 
entrevistado 
 
Utilização dos dados 
recolhidos 

Necessito da sua colaboração 
para compreender a relação do 
Conjunto Paulo VI com o meu 
objeto de estudo – como as 
pessoas que moram no bairro 
percebem os impactos das 
mudanças climáticas sobre suas 
vidas e se há, de acordo com a 
percepção delas, relação com as 
condições preexistentes de vida, 
tanto individuais como 
coletivas.  
 
Esta entrevista é importante 
para ajudar o Grupo COMPasso 
UFMG e a comunidade a 
compreenderem melhor as 
questões relacionadas às 
mudanças do clima no Conjunto 
Paulo VI e, a partir disso, 
contribuir para que, de modo 
participativo, universidade e 
comunidade, possam propor 
soluções e buscar meios para 
tornar essas soluções reais. 
 
Além disso, esta entrevista pode 
auxiliar a confirmar e, 
eventualmente, aprofundar a 
literatura existente sobre 
mudanças climáticas e gênero.  
 
É importante saber que não tem 
resposta certa ou errada. O 
fundamental é que você se sinta 
à vontade para falar do modo 
mais sincero, sem nenhum tipo 
de preocupação. Por isso, 
afirmo aqui que não farei 
nenhum tipo de juízo de valor. E 
reafirmo que os 
dados/informações serão 
tratados de forma a garantir a 
confidencialidade e anonimato 
do entrevistado. 

Esclarecer: 
-Objetivo da entrevista. 
 
-Que não há respostas corretas ou erradas. 
 
Garantir a confidencialidade e anonimato do 
sujeito, a sua proteção e a não difusão dos 
registros. 
 
Solicitar o uso de maior sinceridade, sem 
qualquer tipo de preocupação com juízos de 
valor. 

DADOS 
BIOGRÁFICOS 
DO 
ENTREVISTADO 

QUESTÕES TÓPICOS  

Características do 
Entrevistado 

Nome, Sexo, Idade, Profissão  

Possível relação entre Instituição a qual está vinculado.  
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respostas e itens 
descritos 

Atuação comunitária. 
Movimento pelo qual atua 

BLOCO DE PERGUNTAS CENTRAIS 

DADOS DO 
CASO EM 
ESTUDO 

OBJETIVO QUESTÕES TÓPICOS 

Compreensão do 
contexto específico  
 

Vc poderia me falar um pouco 
sobre o Conjunto Paulo VI? 
 
 
 
 
 
 

 Conhecimento geral e específico do 
bairro a partir da vivência do 
entrevistado. 

Compreensão de como 
a vulnerabilidade 
pregressa se articula 
com os desafios 
colocados pelas 
mudanças do clima no 
nível do território 

Quais são as vulnerabilidades 

que você identifica no passado, 

quando veio morar no Conjunto 

Paulo VI? 

Quais são as vulnerabilidades 

que você identifica hoje em dia?  

 

Formação inicial do bairro e atualidade: 
reflexão e comparação das dificuldades 
vivenciadas relacionadas:  

 a acesso, uso e gestão de água e de 
energia; 

  gestão de resíduos (saneamento 
básico, lixo doméstico, etc); 

  existência e uso de áreas verdes; 

  existência de riscos geológicos e 
outros riscos ambientais (vento, 
tempestades, inundação). 

Compreensão de quais 

aspectos podem 

exacerbar as 

percepções individuais 

e coletivas de 

vulnerabilidade: 

 

Como você lidou com as 
vulnerabilidades identificadas 
no passado? Que estratégias 
você utilizou? Quem ajudou? 
Como? 
- E no presente? Como você lida 
com as vulnerabilidades 
identificadas? Quais estratégias 
que você utiliza? Quem ajuda? 
Como? 
- Em cada um desses 
momentos, houve também uma 
ação comunitária?  
- Em qual desses momentos do 
tempo foi mais difícil lidar com 
as vulnerabilidades 
identificadas? Por quê?  
- Que diferenças você observa 
do passado para o presente? 
(Por exemplo, em termos de 
autonomia, solidariedade, 
recursos econômicos/materiais 
etc.) 
- Que diferenças você percebe 
entre os moradores do bairro? 
Elas são importantes? Por quê?  
- Como você vê seu papel (e até 
onde vai) como morador do 
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bairro? 
- Como vê o papel de 
instituições não-governamentais 
no bairro?  
- E como vê o papel do poder 
público municipal (e até onde 
vai) no bairro? 

 Compreensão sobre 

quais aspectos 

contribuem para que 

indivíduos e 

comunidade sejam 

mais resilientes ao 

longo do tempo aos 

riscos a que estão 

expostos. 

 

- Em que medida as soluções 

dadas individualmente às 

vulnerabilidades identificadas 

resolveram os problemas?  

-Em que medida as ações 

comunitárias (se ocorreram) 

contribuíram para a resolução 

das vulnerabilidades 

identificadas? 

- Há iniciativas/soluções que 

apenas os indivíduos/famílias 

puderam/podem tomar?  

-Há iniciativas/soluções que só a 

comunidade pôde/pode tomar? 

- Há iniciativas/soluções que 

couberam/cabem 

exclusivamente ao poder 

público? 

 

 

PASSOS SUBSEQUENTES À REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA  

VERIFICAÇÃO 
DOS 
REQUISITOS 
DOS DADOS 

- Validade: Comparação 
com outros dados 
externos de 
importância. 
- Relevância: 
importância em relação 
aos objetivos 
propostos. 
- Clareza: referência a 
datas, profissão, idade, 
nome dos locais do 
evento. 

  

TRATAMENTO 
DOS DADOS 

Análise das respostas 
às questões: 
- Transcrição da 
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entrevista. 
- Análise de conteúdo 
da entrevista escrita. 

ELABORAÇÃO 
DE RELATÓRIO 

- Explicitar 
metodologia. 
- Descrever recolha e 
tratamento de dados. 
- Apresentar a análise 
dos dados. 
- Realizar as 
conclusões. 

  

 

 

 

 

 


