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O programa Ação Integrada nos Bolsões de Pobreza Urbana é
desenvolvido no município de Ipatinga, que se situa na microrregião
siderúrgica de Minas Gerais. Comparado com a maioria dos municí-
pios brasileiros, Ipatinga goza de uma razoável qualidade de vida. Tem
uma população de 195.736 habitantes, sendo 194.313 na área urbana
e 1.423 na área rural e reúne os seguintes indicadores: 81% das vias
públicas são urbanizadas; 92% dos domicílios são servidos por água
potável; 90%, por esgoto sanitário; 97,2%, pela rede elétrica; 75%, por
sistema de drenagem urbana. Há coleta de lixo para 98% da população
e o aterro sanitário é modelo para o país. A meta para o ano 2000,
estabelecida no plano plurianual discutido no COMPOR -Congresso
Municipal de Prioridades Orçamentarias - Instância do Orçamento
Participativo, é estender até 100%  a cobertura dos referidos equipa-
mentos e serviços.

Contexto do projeto

Ação Integrada nos
Bolsões de
Pobreza Urbanos
IPATINGA (MG)

1. Graduada em Serviço

Social e Mestra em

Planejamento Urbano

pela EMPUR – UFRJ.

Atualmente desenvolve

atividades como

assessora do Núcleo de

Cidadania,  Políticas

Públicas e Gestão

Urbana da Fase –

Federação de Órgãos

para Assistência Social e

Educacional.

Grazia de Grazia1



60 Em 1964, o município conquistou sua autonomia de Coronel
Fabriciano a partir da implantação da USIMINAS - Usina Intendente
Câmara, que passou a ser a principal responsável por seu crescimento,
bem como a exercer um papel predominante nas relações econômicas,
sociais, culturais e políticas,  especialmente no espaço urbano.

A Prefeitura calcula que aproximadamente 12% da população ur-
bana (26.000 habitantes) vivam nos chamados “bolsões de pobreza”,
apesar de sua atuação contínua, nos últimos dez anos de gestão, em
urbanização de favelas, regularização fundiária e produção de moradi-
as populares.

Em 1989, articulou-se o movimento dos “sem-casas”, formando-
se a Associação Habitacional de Ipatinga - AHI, que realizou o primei-
ro mutirão autogestionário com recursos captados pelos esforços dos
associados.

Em 1991, a Prefeitura, com a preocupação de atuar nos “bolsões
de pobreza”, celebrou parceria com a AHI,  objetivando enfrentar o
déficit habitacional, então estimado em 3.000 moradias.

O público-alvo do programa compõe-se da população excluída de
quase todas as políticas federais e estaduais, estando compreendido na
faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos. Para ser atendido pelo progra-
ma, é necessário articular-se à Associação Habitacional de Ipatinga. A
metodologia de intervenção usada difere da adotada pela maioria dos
programas sociais de órgãos públicos: a administração de Ipatinga re-
passa os recursos para  AHI, uma organização não-governamental que,
além de articular o movimento dos “sem-casas”, articula também os
profissionais da área da construção civil, com a finalidade de assessorar
tecnicamente os mutirantes. A AHI organiza, projeta, administra e re-
aliza o mutirão autogestionário.

Neste formato de mutirão, os “sem-casas” constróem suas moradi-
as e, concomitantemente, aprendem uma profissão no ramo da cons-
trução civil. Conquistam o direito à moradia e a possibilidade de inser-
ção no mercado de trabalho. Paralelamente, são realizadas outras ativi-
dades visando a integração econômica, social e cultural do conjunto
das famílias.

De 1989 a 1997, foram organizados quatro mutirões e construídas



61808 unidades, de 30m2, 60m2 ou 70m2, conforme o tamanho das famí-
lias. Foram realizados, durante os três primeiros mutirões, cursos de
formação para 150 homens, em alvenaria, pré-moldados, leitura de
projetos, hidráulica e peças sanitárias.

O papel da administração pública tem sido o de fazer o projeto
habitacional e urbano, acompanhar, fiscalizar, promover palestras de
educação para a saúde e participar dos debates promovidos pela AHI.
A partir de 1995, foram rearticuladas e redirecionadas as políticas soci-
ais do município para um novo programa, que se chama Pós-ocupa-
ção e complementa o anterior.

Os técnicos perceberam, após as primeiras experiências, que havia
outras demandas além da relativa à habitação, também prioritárias
para a intensificação de um processo de mudança na qualidade de
vida do público-alvo. Em 1995, ampliou-se o projeto, que passou a ser
chamado de “Ações Integradas nos Bolsões de Pobreza Urbana”. Além
do Pós-ocupação, desenvolveu-se um processo de discussão com a AHI,

no sentido de incorporar uma dimensão de trabalho social ampliado,
para o que a administração pública assumiu o compromisso de um
repasse extra de 2,5% sobre o orçamento global do mutirão.

O  Pós-ocupação, segunda fase do programa,   de responsabilidade
direta da administração, iniciou-se em novembro de 1996, com o obje-
tivo de implementar as seguintes ações articuladas horizontalmente:

1 -  regularização fundiária, através da aplicação do instrumento
da concessão de direito real de uso;

2 - controle do uso e ocupação do solo, com o objetivo de exercer o
controle de modificações e de novas construções não licenciadas
pelo Departamento de Habitação;

3 - implantação de creche comunitária, cujo funcionamento esta-
va previsto para janeiro de 1998;

4 - criação de cursos profissionalizantes para: a) mulheres: mani-
cure (23 alunas) e bordado (47 alunas); b) para homens (28),
cursos no ramo da construção civil, e c) para adolescentes, cur-
sos de informática2 .

 5 - reforço escolar - 83 crianças estão sendo favorecidas pelo Projeto
Desafio3  e,  para 1998, está prevista a conclusão de uma escola

2. F oi realizada uma

parceria com o Rotary

Clube para custear os

materiais necessários

aos cursos. Os

trabalhos realizados no

curso de bordado são

levados para uma

exposição e o dinheiro

arrecadado custeará o

próximo curso

3. O Projeto Desafio

teve início em 1995 em

duas escolas. Em 1997,

foi ampliado para dez

escolas, escolhidas

dentre as das regiões

mais pobres. O projeto

constitui-se no

atendimento especial

de alunos de primeira a

quarta série, que, por

serem repetentes, são

forçados a conviver

com crianças menores

e, assim, recebem

tratamento infantilizado,

inadequado a seu

processo de

desenvolvimento.

Através da agregação

por experiências

escolares e idades, em

conjunto com

metodologia

interdisciplinar, o

projeto dá

oportunidade a esses

alunos de, em no

máximo dois anos,

alcançarem a série que

corresponde à sua

idade. Em apenas um

ano de experiência as

duas escolas

conseguiram reduzir

mais de 50% dos casos

de repetência e ao

mesmo tempo

alcançaram nas escolas

imensas

transformações

estruturais e

pedagógicas.



62 municipal construída pela AHI, para atender 300 crianças;
 6 - promoção e proteção da saúde, objetivando a prevenção de do-

enças e agravos e a ampliação e difusão da Farmácia Verde 4 , esti-
mulando a participação efetiva da população nos cuidados relati-
vos à saúde e na formulação do Plano Municipal de Saúde.

O caráter inovador
O projeto inova, em primeiro lugar, por reproduzir e aprofundar a

experiência dos anos setenta, denominada de mutirão autogestionário,
originária das cooperativas de ajuda-mútua do Uruguai. Esta reprodu-
ção é feita de forma bem adaptada à cultura e aos elementos existentes
na região. Coloca-se nesta concepção a necessidade de a população
organizada gerir e planejar o uso dos recursos públicos, para garantir
direitos e condições de inovar em políticas tradicionais, marcadas por
práticas segregadoras e corruptas. No Brasil, tornou-se conhecida a

experiência do Programa Funaps-Comunitário, inspirada na mesma
concepção e realizada em São Paulo entre 1989 e 1992, durante a ges-
tão da prefeita Luíza Erundina, do Partido dos Trabalhadores.

A tecnologia aplicada à construção das casas em Ipatinga é resul-
tante de pesquisas realizadas para o aproveitamento da escória dos
altos-fornos da USIMINAS, como material de produção de blocos de
alvenaria. Após estudos e debates com a AHI, a empresa Pedreira Um
Valemix desenvolveu um bloco à base de argila, cimento e escória, que
se caracteriza por uma porosidade inferior à dos blocos de concreto,
pela alta resistência e pela redução do uso do cimento, e que dispensa
acabamentos e o uso de formas de madeira, além de prever toda a
tubulação embutida. O uso deste bloco reduz os custos de construção
e diminui o desperdício de material na obra, requerendo, em
contrapartida, mão-de-obra especializada.

A incidência de 80% de mulheres nos mutirões obrigou tanto a
Prefeitura quanto a AHI a pensar em novos atributos para o projeto.
Percebeu-se a necessidade de desenvolver atividades que produzissem
capacitação profissional para gerar renda para uma mão-de-obra dis-
criminada pela sociedade.

4. A Secretaria de

Saúde, através de

um intenso método

de pesquisa, está

produzindo no

viveiro da cidade

remédios naturais,

que já estão sendo

distribuídos nos

postos de saúde e

policlínicas

vinculadas ao SUS.

Conta atualmente

com 100 espécies

de plantas

medicinais e a

perspectiva é

ampliar o número

de espécies e a

produção dos

remédios.



63A parceria entre a Prefeitura e a AHI, formulando, planejando e
executando um projeto social que articula direitos, qualidade de vida
e políticas municipais de forma vertical e horizontal, é uma grande
inovação, que realmente contribui para a ampliação da cidadania e da
co-responsabilidade na gestão pública.

A própria Prefeitura iniciou, em 1989, o programa dos mutirões
de forma setorial, sem integrá-lo ao conjunto de outros programas e
políticas, pela conhecida razão da estrutura compartimentada do po-
der público. Foi, porém, a partir da própria implantação de projetos
setoriais junto à população de baixa renda que os técnicos desperta-
ram para a necessidade de se implementar programas integrados de
enfrentamento das raízes da desigualdade e da pobreza.

Objetivos, metas e impactos
Diminuir a desigualdade no acesso aos serviços e equipamentos

urbanos, promover a função social da propriedade, promover o acesso
à moradia, regularizar e legalizar a cidade informal são objetivos de
longo prazo do programa de Ação Integrada nos Bolsões de Pobreza
Urbana, que estão em pleno desenvolvimento.

Objetivos mais específicos  -  como os de fomentar o espírito comu-
nitário, envolver a população nos processos de construção das moradias,
promover, a baixos custos, a autoconstrução assistida de moradias de
qualidade, regularizar e legalizar a propriedade nos conjuntos residenciais,
gerar empregos, renda, capacitação profissional do homem e da mulher
e fomentar a criação de micro-empresas de prestação de serviços na área
da construção civil - atingiram resultados concretos e com condições de
serem avaliados. A dimensão dos resultados nas diversas áreas (moradi-
as construídas, profissionais formados, crianças assistidas etc.) é de cer-
ta forma coerente com o tamanho do município, com o orçamento
municipal de cerca de R$ 120 milhões/ano e com as prioridades levanta-
das a partir do processo do Orçamento Participativo.

As metas, no entanto, não foram claramente objetivadas e
quantificadas para possibilitar uma avaliação mais efetiva. Elas estão
formuladas no âmbito dos objetivos mais gerais, a saber: redução do



64 grau de pobreza do município, redução do déficit habitacional e pro-
moção do desenvolvimento humano das comunidades, através da
implementação de projetos sociais integrados.

O impacto do trabalho pode ser avaliado, em primeiro lugar, a par-
tir da grande diferença dos custos de uma moradia de qualidade,
construída através de mutirão, calculados em R$ 114,88/m2, e os cus-
tos de construção semelhante por uma empreiteira, estimados em R$
208,00/m2. Comparado ao sistema convencional, o mutirão de Ipatinga
garante a produção de moradias a um custo quase 50% menor.

A faixa de população que ganha de 0 a 3 salários mínimos não está
incluída em nenhum programa habitacional oficial, não tendo acesso
a recursos do Sistema Financeiro da Habitação.

O envolvimento que cada família tem com sua casa tem funciona-
do como estímulo para a realização de cursos de capacitação profissio-
nal no âmbito do próprio processo de produção da moradia e, por ou-
tro lado, uma vez a moradia concluída, tem contribuído para reforçar a

tendência de se procurar trabalho no limite da região próxima a resi-
dência. Os índices de venda das casas a terceiros são muito baixos. Das
808 unidades construídas pelo regime de mutirão, somente 20 haviam
sido vendidas até junho de 1997. As pessoas tornam-se mais
participativas em sua comunidade e começam a interessar-se pelos ru-
mos de sua cidade. Esta afirmação está sendo constatada na motiva-
ção e disputa de representantes dos mutirões para participar das ins-
tâncias do Orçamento Participativo.

O material e a tecnologia dos blocos de alvenaria de Ipatinga já
estão sendo usados por Belo Horizonte e Contagem e, aos poucos, po-
derão tornar-se uma referência regional. Para tanto, é necessária a
multiplicação de mão-de-obra especializada. Vários alunos formados
nos cursos profissionalizantes dos mutirões de Ipatinga já criaram suas
próprias empreiteiras e muitos dos mais capacitados estão dando cur-
sos e treinamentos em outros municípios.

O entendimento de que a pobreza só pode ser enfrentada de for-
ma global e integrada provoca impactos na própria administração pú-
blica, que se vê obrigada, diante das novas demandas, a realizar mu-
danças significativas em sua máquina e a superar sua compartimenta-



65ção. O planejamento em Ipatinga, a partir de 1995, está sendo realiza-
do de forma articulada entre as secretarias e os diversos programas.
Equipes multidisciplinares de sociólogos, pedagogos, psicólogos, artis-
tas plásticos, técnicos em comunicação, profissionais da saúde substi-
tuem tanto a formulação como a execução dos projetos tradicionais. A
Secretaria de Planejamento, no início de 1997, assinou um convênio
de cooperação técnica com uma ONG italiana para treinamento de 30
técnicos nas áreas de planejamento, habitação, ação social, serviços
urbanos, educação e saúde. O objetivo é capacitá-los para desenvolver
programas multisetoriais de combate à pobreza urbana.

Em conseqüência, a população adquire novos hábitos frente a
questões de preservação da saúde, do meio ambiente e do patrimô-
nio adquirido.

Estrutura e gestão do programa
O programa estrutura-se e é gerido a partir de convênios assinados

entre a Prefeitura e a AHI. Através desses convênios, a Prefeitura repassa
recursos financeiros à AHI, que é obrigada a relatar mensalmente suas
atividades, delas prestando as devidas contas à Prefeitura. Novos recur-
sos são repassados AHI somente após a prestação de contas. Para a reali-
zação dos mutirões, a AHI conta com as seguintes instâncias:

• Assembléia Geral,  realizada mensalmente para a tomada das
decisões gerais e gestão de recursos, com a presença fundamen-
tal de todos os mutirantes;

• Coordenação Geral da Obra,   realizada quinzenalmente, com a
participação dos coordenadores das equipes de trabalho, dos
membros da diretoria da AHI e dos integrantes das coordena-
ções administrativa, social e da obra civil, objetivando a discus-
são e a tomada de decisões acerca do andamento da obra;

• Comissão Executiva, que se reúne semanalmente e é compos-
ta por representantes das coordenações administrativa, social e
técnico-fisico e por representantes da diretoria da AHI. Sua
função é executiva e consiste no acompanhamento direto do
trabalho desenvolvido no mutirão;



66 • Equipes de Trabalho, nas quais se organizam os mutirantes, para
construir as casas nos finais de semana e feriados, sob a coorde-
nação de um líder. Formam-se também comissões especificas,
como as de fomento, meio ambiente, comunicação, lazer, cozi-
nha, creche etc.;

• Coordenações Administrativa, Social e da Obra Civil, desem-
penhadas por profissionais das áreas de engenharia, arquitetura,
administração e social contratados pela AHI.

O mutirante participa conforme sua capacidade física. É impor-
tante que todos os membros da família colaborem. Para as crianças, a
comissão encarregada da creche realiza atividades, enquanto os pais
estão no mutirão. Em todos os mutirões é grande o número de mulhe-
res participantes em quase todas as atividades5 .

A administração pública elabora o projeto habitacional e urbano,
ouvindo a AHI, acompanha e fiscaliza a obra, promove palestras de
educação em saúde, participa dos debates promovidos pela AHI, e, a

partir de 1995 promove ações integradas na área social e atividades de
geração de emprego e renda, o Pós-ocupação.

A associação de moradores, formada em cada mutirão, participa
do processo do Orçamento Participativo, ajudando a definir priorida-
des para a cidade.

A dimensão de gênero
A relação homem-mulher sofre embates permanentes. Em primei-

ro lugar, é a mulher que acredita na conquista de uma moradia, o que
fica patente com o índice de 80% de participação feminina nos mutirões.
A expressiva participação feminina nos mutirões confirma a realidade
de pobreza e exclusão vivida pela mulher, como conseqüência do atual
modelo econômico e político. Este fato, por sua dimensão e gravidade,
pressionou mudanças na concepção da proposta originariamente
delineada, para possibilitar não só a capacitação profissional do ho-
mem, mas também a da mulher, através da organização de cursos
profissionalizantes específicos; campanhas para a prevenção de doen-
ças, e implantação de creches.

5.  A única exceção é

na construção das

paredes



67O embate entre homem e mulher está presente na escolha do mo-
delo da casa. Em um dos mutirões de Ipatinga, por exemplo, as mu-
lheres manifestaram-se a favor da cozinha perto da sala, modificando
o projeto apresentado. Já em outros conjuntos, os homens não aceita-
ram essa modificação. A proposta das mulheres só foi vitoriosa no as-
sentamento em que eram maioria e, portanto, tinham o poder de  de-
cisão. Embora a casa não seja muito valorizada pelo homem, é claro
que seu projeto é pensado em conformidade a uma cultura machista,
desenvolvida secularmente, que não leva em conta que a mulher é
estimulada por essa mesma cultura a usar a casa durante a maior parte
do dia, para concretizar o papel social que a ela foi indicado.

A participação democrática no projeto de Ipatinga tende a possibili-
tar mudanças na formulação e execução de uma política pública, bem
como a estimular o embate cultural entre homens e mulheres naquela
comunidade. A administração, apesar de não ter colocado explicitamente
em seus objetivos o de alcançar modificações nas relações de gênero,

obtém esses resultados através da criação dos mecanismos que estimu-
lam o diálogo e o combate à desigualdade e à discriminação.

Conclusões
São excepcionais os resultados do programa ora analisado, a saber:

o desenvolvimento de processos que combinam participação popular,
estímulo à solidariedade e trabalho em coletividade com qualidade e
baixo custo na construção de moradias, baixíssimo desperdício de
material, diversidade de soluções arquitetônicas, aproveitamento de
elementos naturais, capacitação profissional de homens e mulheres,
políticas de desenvolvimento humano, comprometimento das pesso-
as na gestão dos recursos públicos possibilitadores da efetivação do
direito à moradia e na obtenção de melhor qualidade de vida.

O interesse por um teto e por condições melhores de vida faz com
que as pessoas se organizem, mobilizando seu potencial humano e mo-
dificando seus valores. Neste processo exercita-se a solidariedade, bus-
cando-se ao mesmo tempo o controle de políticas e recursos públicos. O
programa possibilita as condições para a existência de movimentos soci-



68 ais inseridos em realidades concretas que, a partir da experiência, se po-
litizam e se multiplicam para  municípios vizinhos até alcançarem abran-
gência nacional, demandando políticas e recursos em função do acesso a
uma habitação digna e adequada, em cidades mais justas e humanas.
Apesar da crise existente na maioria dos movimentos sociais, a AHI faz
parte da articulação nacional da União Nacional dos Movimentos de
Moradia, que vem atuando nas lutas urbanas mais significativas.

A continuidade da ação administrativa desde 1991, reunindo três
administrações, é um fato quase inédito, haja vista a tão difundida
descontinuidade administrativa, que causa prejuízos aos cofres públi-
cos e não contribui para a solução dos problemas sociais e econômicos
da população.

A ampliação do trabalho social durante o mutirão e a pós-ocupa-
ção foram atributos essencias para a sustentabilidade do projeto, no
sentido de possibilitar de forma integrada e articulada, a concretização
dos objetivos de redução da pobreza. O projeto de Ipatinga - ao con-

trário das  políticas assistencialistas e corruptas que causam a depen-
dência do Estado e das pessoas e contribuem para a reprodução da
pobreza - desenvolve a cidadania, possibilitando a autonomia e a ge-
rência de cada individualidade, de sua comunidade, da cidade em
que vive... O indivíduo torna-se responsável pelos rumos das políti-
cas e dos recursos públicos. É a forma política e histórica de combate
à exclusão e à desigualdade.

O potencial de universalização do projeto é grande e poderá ser
usado por qualquer governo, inclusive na reurbanização de áreas dete-
rioradas ou de favelas. Em São Paulo, o Governo Estadual está repas-
sando recursos para os mutirões reconstruírem prédios antigos e de-
gradados, que são ocupados por cortiços no centro da cidade. No en-
tanto, em São Paulo, não existem políticas sociais em continuidade,
que propiciem condições para que os moradores desses conjuntos
habitacionais enfrentem seus problemas de saúde, emprego e educa-
ção. Ipatinga, além da proposta política mais avançada, possui uma
nova tecnologia e um novo bloco de alvenaria, testado e aprovado.

Projetos como este, que desenvolve a cidadania, deixam plantadas
as sementes da democracia, modificando as relações entre governos e



69população, e ampliando a visão dos dirigentes das entidades da socie-
dade civil. Por outro lado, a experiência em si não basta para garantir
que os valores atuais continuem referenciando o trabalho. O praticismo
também empobrece as práticas sociais, burocratizando-as e
despolitizando-as. Novos processos de discussão, participação e
capacitação necessitam ser implementados, para se continuar enfren-
tando a redução da mobilização na etapa de pós-ocupação e compor-
tamentos  imediatistas,  autoritários  e  corruptos  em  permanente
desenvolvimento.

Outra barreira a ser superada é a defasagem da legislação federal
sobre parcelamento, uso e ocupação do solo em relação a processos
municipais mais avançados, dificultando a legalização dos assentamen-
tos e o processo de comercialização das unidades habitacionais. O Pro-
jeto de Lei de Desenvolvimento Urbano, aprovado no Senado em 1991,
está “engavetado” na Câmara dos Deputados, respondendo aos inte-
resses dos setores imobiliários.




