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De favelados a criminosos ambientais e 
o desenvolvimento econômico e/ou sustentável 
em Uberlândia, Minas Gerais, Brasil1

De marginados a criminales ambientales y el desarrollo económico 
y/o sostenible en Uberlândia, Minas Gerais, Brasil

From excluded to environmental criminals and the economic and/
or sustainable development in Uberlândia, Minas Gerais, Brazil

LARISSA BRITO RIBEIRO2

Resumo

Desde a década de 1950 as margens urbanas dos córregos e do rio que corta a cidade de Uberlândia 
(Estado do Minas Gerais, Brasil) têm sido objeto de planos e projetos urbanos, cuja implantação 
esteve associada à remoção de moradores dessas áreas. Interessou-me entender a força das classifica-
ções destes moradores como favelados, invasores e criminosos ambientais pelo poder público em sua 
reivindicação destes territórios sob ideologia do desenvolvimento, em suas vertentes econômica e/ou 
sustentável. A consideração das dimensões semântica e pragmática da linguagem na mobilização de 
uma ideologia em uma determinada configuração social, proposta por Eric Wolf, permitiu perceber 
as interações, transformações e deslo camentos semânticos relativos às concepções de desenvolvimen-
to que referenciam a rei vindicação dessas áreas pelo poder público e sua eficácia em meio a disputas 
pela constitui ção de uma nova cosmografia urbana.

Palavras-chave: Antropologia, planejamento urbano, desenvolvimento sustentável.

Resumen

Desde la década de 1950 las riberas de los arroyos urbanos y del río que atraviesa la ciudad de 
Uberlândia (Estado de Minas Gerais, Brasil) han sido objeto de planes y proyectos urbanísti cos, 
cuya ejecución ha sido asociada a la eliminación de los habitantes de esta zona. Me interesa enten-

1 Este trabalho foi originalmente apresentado na IX Reunião de Antropologia do Mercosul, realizada em 
Curitiba, entre 10 a 13 de Julho de 2011, no Grupo de Trabalho Diversidades del Desarrollo, coordenado pela 
Profa. Dra. Noelia Carrasco Henríquez (UdeC) e Prof. Dr. Juan Carlos Gimeno Martin(UAM). Tem origem em 
minha dissertação de mestrado desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
da Universidade de Brasília, Brasil, sob orientação do Prof. Dr. Gustavo Lins Ribeiro. Ver Ribeiro (2010).

2 Mestre em Antropologia pela Universidade de Brasília. Professora Assistente do Departamento de Filosofia e 
Ciências Sociais da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Brasil. Email: lara_britto@yahoo.
com.br
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der la fuerza del etiquetaje de estos moradores como marginales (favelados), invasores y criminales 
ambientales, por parte del gobierno, en su afán de reivindicar estos territorios bajo la ideología del 
desarrollo en sus aspectos económicos y/o sostenibles. La consideración de la dimensión semántica 
y pragmática del lenguaje en la movilización de una ideología en una configuración social particular 
-propuesta de Eric Wolf- nos permitió notar las interacciones, transformaciones y desplazamientos 
semánticos asociados a las concepciones del desarrollo que dirigen la reivindicación de esta zona por 
parte del gobierno, y su eficacia en medio de las disputas por la constitución de una nueva cosmo-
grafía urbana.

Palabras clave: Antropología, planificación urbana, desarrollo sostenible.

Abstract

Since the 1950s, the riparian areas located at the urban margins in the city of Uberlandia (State of 
Minas Gerais, Brazil) have been the subject of local government plans and projects whose imple-
mentation supposed removing the people living in these areas. It raised my interest the strength of 
labels such as favelados (excluded), invaders, and environmental criminals given by the government, 
which claimed these territories under the ideology of development, both in its economic and/or 
sustainable components. In considering semantic and pragmatic aspects of the language used by 
groups involved to mobilize an ideology in a particular social configuration, as Eric Wolf puts it, I 
understood the possible interactions, changes and semantic shifts as for the development concep-
tions founding the government’s claim and its effectiveness in the midst of disputes over the forma-
tion of a new urban cosmography.

Keywords: Anthropology, urban planning, sustainable development.

Recibido: 08.08.11. Aceptado: 28.11.11.

1. Introdução

Desde a década de 1950 as margens urbanas dos córregos e do rio que corta a 
cidade de Uberlândia/MG têm sido objeto de planos e projetos urbanos, cuja 

implantação esteve associada à remoção de moradores dessas áreas: um Plano de 
Urbanização na década de 1950, que referenciou obras na cidade até por volta da 
década de 1980 com vistas ao desenvolvimento econômico da cidade, e um Projeto 
de um Parque Linear do Rio Uberabinha, proposto no Plano Diretor da cidade em 
1994, transformado em um Complexo de Parques Lineares3 na revisão do Plano 
Diretor em 2006, como uma das estratégias para viabilizar seu desenvolvimento 
sustentável.

3 Conjunto de parques interligados construídos às margens urbanas dos córregos e do rio Uberabinha. Tem 
como núcleo central o Parque Linear do Rio Uberabinha, que inclui áreas de lazer com ciclovias, “estação náutica”, 
“estação de cultura”, “estação ecológica”, “estação buritis”, oferecimento de serviços diversos como lanchonetes, 
lojas, venda e aluguel de caiaques, restaurante, teatro, salas de convenções, espaço de pesquisas, etc.
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Alem (1991) aponta que uma apropriação seletiva da terra na região do Triân-
gulo Mineiro marcou a expansão da cidade de Uberlândia, desde formação do po-
voado, por uma concentração de terras urbanas. Segundo o autor, é quando a cida-
de se torna centro de produção e acumulação econômica que o controle político e 
econômico sobre o solo urbano adquiriu importância ainda maior, expressando-se 
na diferenciação sócio-econômica e espacial da população do arraial, numa indica-
ção de que “deter o capital imobiliário é decisivo na composição das elites políticas 
locais, ao longo de toda a história de Uberlândia” (Alem, 1991: 87). 

Os grupos políticos que se conformaram na cidade desde a formação do arraial - 
Chimangos e Cascudos, posteriormente denominados cocões e coiós, e que durante 
a Ditadura Vargas estiveram organizados em torno dos partidos UDN e PSD, e na 
Ditadura Militar em torno da Arena 1 e Arena 2, respectivamente (Dantas, 2009) 
- buscaram formular no discurso, e projetar no espaço, elementos que denotassem 
princípios de civilidade, modernidade, progresso e desenvolvimento. Referiram-
-se não apenas ao espaço urbano concreto, mas também ao comportamento das 
pessoas, classificando-as como aquelas mais ou aquelas menos associáveis a esses 
princípios, retirando-as ou excluindo-as de uma espécie de espírito interior que 
congrega a diversidade de formas de uso e apropriação desse espaço.

Nas conversas que tive com os moradores das margens urbanas dos córregos e 
do rio Uberabinha, especialmente com dois que viveram em épocas distintas na 
área, Sr. Luís e Sra. Fatinha, alguns temas pareceram importantes para entender 
suas vidas naquele local. Nestas conversas, a remoção apareceu trazendo como tema 
recorrente as classificações que deles eram feitas à década de 1970 como favelados e 
acompanhadas de remoções à força pelo poder público local. Contemporaneamen-
te são tidos pelo poder público como invasores, por residirem em Área de Preser-
vação Permanente (APP) e estão sendo removidos mediante a instauração de um 
Inquérito Civil Público, pelo Ministério Público Estadual, com base na Lei de Cri-
mes Ambientais, paralelamente à implantação do Complexo de Parques Lineares.

Ao longo da pesquisa, interessou-me entender a força das classificações destes 
moradores como favelados, invasores e criminosos ambientais, em contextos histó-
ricos diferenciados, e da mobilização da ideologia do desenvolvimento em suas 
vertentes econômica e/ou sustentável, pelo poder público local, no processo de 
remoção destes moradores. Partindo do entendimento de que as transformações 
pretendidas com esses Planos e Projetos não se dão apenas no nível material e con-
creto de espaços urbanos, essas classificações e noções de desenvolvimento toma-
ram destaque em minha pesquisa na análise da disputa por estes territórios. Parti, 
então, da noção de cosmografia proposta por Little (1996), no sentido de que visões 
de mundo são inscritas em áreas geográficas específicas através de um sistema de 
conhecimento ambiental e ideologias ou cosmologias historicamente contingentes, 
usadas por um grupo social para estabelecer ou manter territórios.

Ideologia do desenvolvimento aqui é entendida tal como propõe Nisbet (1985), 
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como constitutiva da história do Ocidente e se propaga enquanto um discurso glo-
bal, como sugere Ribeiro (2007), uma cosmopolítica. Uma ideologia, no entanto, 
como aponta Wolf (1998; 1999), só existe porque tem conteúdo, trata de algo, 
tem funções e faz algo pelas pessoas, através de pessoas reais, concretas e que ocu-
pam posições diferenciais nas diferentes configurações sociais. Deste modo, tomo a 
ideologia no interior das cosmografias urbanas aqui estudadas a partir do princípio 
peirceano de que as razões para agir são sustentadas por crenças que se expressam 
por meio de signos através de uma consciência que se posiciona em relação à outra 
em face de um objeto, portanto, por meio da ação social (Peirce, 1955; 2008).

A eficácia da mobilização de uma ideologia tem, então, relação com as dimen-
sões semânticas e pragmáticas da linguagem que, como propõe Eric Wolf, apoiado 
em Austin (1962), é tomada como forma de ação, de atuação sobre o real. No en-
tanto, como nos lembra Wolf (op. cit.), inspirado em Pierre Bourdieu, sua eficácia 
está também relacionada à forma como os su jeitos de diferentes posições sociais 
entram em relação no interior das conformações so ciais e culturais atravessadas por 
demarcações de poder. Os processos comunicativos no interior dos quais a ideolo-
gia do desenvolvimento é mobilizada na constituição das cosmografias urbanas por 
parte do poder público local tornaram-se, então, ponto de partida para a compre-
ensão do processo de remoção dos moradores dessas áreas.

Para tanto, utili zei da abordagem dos eventos e rituais, sugerida por Peirano 
(2001; 2003; 2006) que, apoiada nas teorias da linguagem de Austin (1962), Jako-
bson (s/d) e Peirce (1955), apresenta-a como estraté gia analítica através da qual 
a idéia de ritual é tomada como modelo para analisar eventos sociais em sentido 
lato. Através desta abordagem, volto-me para o entendimento dos eventos comu-
nicativos registrados nas atas da Câmara Municipal em que os Planos e Projetos 
foram discutidos; em reportagens de jornais locais relacionadas à sua discussão, 
catalogadas em um Inventário Temático disponível no Centro de Documentação 
Histórica da Universidade Federal de Uberlândia (CDHIS) (Machado & Lopes, 
2008). Também foram analisados os eventos apreendidos nas audiências públicas 
de revisão do Plano Diretor, em 2006, de que participei; aqueles captados nos re-
gistros áudio-visuais obrigatórios para a composição do memorial do Projeto de Lei 
daquele Plano Diretor, assim como os eventos captados nas atas e registros áudio-
-visuais das sessões da Câmara Municipal em que estes Planos e Projetos foram 
discutidos. Associado a este material, foi realizada uma aná lise do In quérito Civil 
Público relacionado às definições da revisão do Plano Diretor de 2006, bem como 
o Inquérito contra os moradores. 

2. Cosmografias urbano-desenvolvimentistas

Em fins da década de 1940, no contexto de (re) estabelecimento dos poderes exe-
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cutivo e legislativo municipal após a derrubada de Getúlio Vargas da presidência do 
Estado Novo, novos arranjos entre os grupos políticos locais foram realizados num 
processo de disputas entre os cocões, organizados, à essa época, em torno da União 
Democrática Nacional (UDN), e coiós, organizados no Partido Social Democrático 
(PSD). Nesse contexto uma série de reivindicações de moradores surge na Câmara 
de vereadores via abaixo-assinados, solicitando obras em vários bairros da cidade, 
tendo por efeito a instauração de Comissões de Inquérito. 

No bojo desse processo, um conjunto de classificações é elaborado pelos cocões/
UDN em relação aos governos locais anteriores, vinculados a Vargas, para validar 
a proposição de um Plano de ação administrativa, estabelecido a partir dos abaixo-
-assinados dos moradores, que pretendeu realizar um marco de reconstrução em rela-
ção ao período anterior, tendo como objetivo reorganizar a casa após a noite trágica 
da ditadura Vargas. Em relação ao espaço urbano, estas Comissões resultaram em 
Plano de Urbanização, em 1954, que foi tomado como signo interpretante (Peirce, 
1955)4 principal para as obras públicas nele previstas, que preparariam a vinda do 
desenvolvimento econômico para a cidade; obras realizadas até por volta da década 
de 1980, dentre elas a canalização de alguns córregos, bem como uma obra para ser 
realizada nas margens do rio Uberabinha. 

É através do modo como os moradores entram em relação com o poder público 
que suas reivindicações nos abaixo-assinados ganham força ilocucionária (Austin, 
1962)5, tendo por efeito seu reconhecimento mediante a instauração das Comissões 
de Inquérito. Estas Comissões de Inquérito foram resultado de uma proposição inicial 
para a formação de uma Comissão Especial, por parte dos vereado res do PSD. Estes, 
atribuíam os problemas apontados nos abaixo-assinados à “situação excepcional a 
que Uberlândia atingiu”6, vinculada ao desenvolvimento já alcançado pela cidade 
durante o governo Vargas. No entanto, em discurso proferido na Câmara de verea-
dores, o presidente da Casa Jaci de Assis, elabora uma interpretação diferente, atri-
buindo à situação em que se encontrava o município as idéias de desmantelo e obs-
curidade advindas da era Vargas. Esta interpretação conferida pelo representante do 
partido contrário a Vargas, UDN, levou à proposição de especifi cação da Comissão 
Especial, encaminhada pelos vereadores do PSD, enquanto Comissões de Inquérito 
para investigar as causas dos problemas decorrentes dos governos anteriores, vincu-
lados a Vargas. Desenvolvimento, que então qualificava a causa dos problemas para 

4 “Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-
-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo 
assim criado denomino interpretante do primeiro signo” (Peirce, 2008:46). Em sua análise do signo interpretante, 
Walter-Bense (2000) nos propõe que o interpretante é a conexão sígnica na qual o intérprete compreende o signo.

5 Nos termos de Austin (1962) em que dizer algo é fazer algo, produzindo certos efeitos. 
6 Proposição dos vereadores Antônio Thomaz de Rezende e Afonso Campos Lima, de 16/12/1947. Processo 

nº. 15. Câmara Municipal de Uberlândia.
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os ve readores do PSD, para os quais a solução era o planejamento, passava, então, a 
ser uma condição futura, a qual também dependia de planejamento. 

Dentre as várias Comissões de Inquérito propostas encontra-se a Comissão de Ur-
banismo, com o objetivo de estudar todos os problemas da cidade e ainda “o Plano 
Diretor da Cidade e das vilas tendo em vista a sistematização, o embelezamento 
e a extensão da cidade”7. Como resultado é publicado um relatório que amplia e 
intensifica a força das reivindicações presentes nos abaixo-assinados, mas sob novas 
interpretações. Em um conjunto de redundâncias composto pelos signos verbais 
presentes nestes relatórios, estes documentos legitimam as investigações por meio 
da relação indivíduo-grupo-povo associando os moradores que reivindicam aos in-
tegrantes das Comissões, caracterizando a Planta Cadastral e o Plano Diretor como 
de necessidade pública. O movimento espiralar dessa caracterização faz com que a 
noção de interesse público seja deslocada das reivindicações dos moradores para ser 
associada às características pessoais e profissionais de representantes de determina-
dos grupos políticos e profissionais que compunham a Comissão de Urbanismo, 
denominados pelos jornais locais como dotados de espírito público, passando a se-
rem considerados representantes legítimos do interesse público.

A garantia do significado do Plano, transferida para um Terceiro, o engenheiro 
responsável pela sua elaboração, permite que este seja significado a partir da trans-
ferência de propriedades próprias do movimento City que nele realiza. No Plano, 
o engenheiro transfere-lhe propriedades associadas ao zoneamento da cidade para 
veiculação dos fluxos da produção com vistas ao desenvolvimento econômico e 
uma determinada idéia de coletividade à qual o Plano pretendia atender, possibi-
litada pela “conquista da opinião pública” através do “animador espírito do desen-
volvimento”. Assim, significado, o Plano torna-se expressão material orientadora 
do planejamento (Villaça, 1999), antecipando uma realidade material a partir de 
uma visão de mundo marcadamente desenvolvimentista que prevê a canalização 
de alguns córregos da cidade e a construção de uma via marginal ao rio. O plane-
jamento, por sua vez, ou seja, o processo (op. cit.), entra novamente em uma série 
de injunções nas quais os atores envolvidos defrontam-se a partir de caracterizações 
fundamentais nas disputas pelos territórios aos quais as obras previstas no Plano 
estavam destinadas, cuja implantação implicou na remoção forçada de moradores 
destas áreas.

Estas classificações a essa época giravam em torno do termo favelado. Favela e fa-
velados, nesse período estudado, entram em um jogo complexo em que ser favelado 
para os jornais locais e o poder público local implicava em por vezes ser marginal, 
afeito à bebida, à violência, à vadiagem, à deliquência, à mendicância, à especula-
ção ilegal ou indevida do espaço urbano, ou em ser pobre em razão das contingên-

7 Processo nº. 61. De 27.01.1948. Proposição apresentada pelo Presidente da Câmara, Jacy de Assis, em 
24.01.1948.
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cias da vida ou de limitações individuais. Nos eventos relacionados às disputas por 
estes territórios que captei nas Atas do Legislativo e na documentação contida no 
Inventário do CDHIS (Machado & Lopes, 2008), estas tipificações tomam como 
signos interpretantes (Peirce, 1955) ora uma psicologia ou uma moral do favelado, 
ora as condições estruturais da sociedade capitalista, crescentemente se concentran-
do em torno desse segundo interpretante, mas não excluindo o primeiro. 

A caracterização das remoções como violentas ou não aparecem nos discursos 
do poder público em torno da construção ou desconstrução da legitimidade do ato 
de remoção; discurso cuja força ilocucionária (Austin, 1962) tem estreita relação 
com a reivindicação da área a partir da idéia de interesse público atrelada aos interes-
ses da Administração e definida anteriormente no bojo do processo que levou à ela-
boração do Plano de Urbanização, associando interesse público ao desenvolvimento 
econômico da cidade por via de seu zoneamento. As noções de público em disputa 
nesse contexto indicam-nos aquilo que Fuks (2001: 79) propõem como compo-
nentes do interesse público, que engloba interesses públicos secundários e primários. 
Os primeiros estão relacionados ao “Estado como pessoa jurídica” que se expressa 
no modo como os órgãos da Administração vêem o interesse público. Interesse 
público primário se refere ao interesse social, ao interesse da sociedade. O interesse 
público secundário nem sempre estando associado aos interesses da sociedade. 

Ao longo dos eventos analisados na pesquisa percorremos o modo como o Pla-
no de Urbanização de 1954 tornou-se instrumento a partir do qual as áreas foram 
reivindicadas para o desenvolvimento da cidade. As disputas em torno da carac-
terização dos problemas da cidade que seriam resolvidos a partir do Plano de Ur-
banização ocorrem no interior de um conjunto de classificações e hierarquizações 
estreitamente associadas às relações de poder entre os sujeitos envolvidos. Estas dis-
putas resultam numa determinada e específica noção de interesse público e expressão 
da coletividade em torno do Plano, associadas aos interesses da Administração, que 
prevalece a partir da força dos atos de fala e da posição social dos sujeitos envol-
vidos. Desenvolvimento econômico e interesse público, dessa forma, constituem-se 
como signos a partir dos quais os grupos promotores das remoções reivindicavam 
esses territórios, constituindo-os enquanto uma cosmografia desenvolvimentista, 
marcada pelo ordenamento da cidade em torno da industrialização e fluxos de 
produção, dela excluindo signos que, em sua perspectiva, são antinômicos ao signo 
desenvolvimento, a exemplo das favelas localizadas nas margens urbanas dos córre-
gos e do rio que corta a cidade de Uberlândia. 

3. Em busca de uma cosmografia urbano-ambiental

As margens urbanas do rio Uberabinha e dos córregos da cidade seguiram sendo al-
ternativa de habitação para famílias que se instalaram nestas áreas a partir da década 
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de 1990, sendo algumas remanescentes de um projeto de “desfavelamento” realiza-
do no início da década de 1980. Em face destas ocupações, estas áreas continuaram 
sendo reivindicadas pelo poder público local para a construção de um Complexo 
de Parques Lineares para a recuperação ambiental destas áreas, assim como por um 
novo ator, o Ministério Público Estadual, mediante a instauração de um Inquérito 
Civil Público para averiguar “risco a moradores ribeirinhos e intervenção em Área 
de Preservação Permanente”8.

Das propostas apresentadas no Plano de Urbanização de 1954, de canalização 
de alguns córregos e construção de vias marginais ao longo do rio para veiculação 
do zoneamento da cidade, em 1994 surgiu a proposta de implantação de um “Par-
que Linear do Rio Uberabinha” no Plano Diretor aprovado naquele ano, agora sob 
a perspectiva da preocupação ambiental, tendo por objetivo a recuperação das mar-
gens do rio e sua transformação em “grande eixo de lazer”. Qualquer intervenção 
em Áreas de APP no Brasil passou a partir do ano de 2001, a requerer autorização 
de órgão ambiental competente, a depender do âmbito de atuação da intervenção, 
sob pena de punição mediante a Lei Federal 9.605/98 – Lei de Crimes Ambien-
tais. Após a aprovação da Medida Provisória nº 2.166, no ano de 2001, e da Re-
solução CONAMA 369/06, intervenção em áreas de APP urbanas passou a estar 
condicionada à utilidade pública e interesse social, à aprovação de órgão ambiental 
competente e à aprovação do Plano Diretor. Deste modo, nas reivindicações destas 
áreas estava em questão a construção do interesse público associado ao Plano Dire-
tor (de cuja aprovação dependeria a aprovação do Conselho de Desenvolvimento 
Ambiental para a implantação do Parque) e à reivindicação pelo Ministério Público 
em torno da área. 

Como balizador das ações relacionadas ao que é público, o diálogo direto ou 
indireto com a lei espreita quase todas as situações envolvidas no processo de im-
plantação do Parque, o que me levou à análise dos contextos em que os Parques Li-
neares surgem nas discussões do Plano Diretor, bem como a constituição deste em 
torno da noção de interesse público, fundamentando a aprovação do Parque Linear.

3.1. O Plano Diretor de 2006

A partir da aprovação da Lei federal 10.257/01 – Estatuto das Cidades - a elabo-
ração de Planos Diretores passou a ser obrigatória para os municípios com mais 
de 20.000 habitantes. O Estatuto das Cidades condensa uma série de disputas 
nacionais em torno das definições da política urbana, abrindo uma perspectiva de 
cidadania preconizada e reivindicada por diferentes movimentos sociais quando 

8 Inquérito Civil Público nº. MPMG-0702.08.001913-7. 
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da Assembléia Nacional Constituinte na década de 1980. A regulamentação, pelo 
Estatuto das Cidades, da participação da população na formulação, execução e 
acompanhamento dos Planos Diretores, entretanto, não afasta as determinações 
das configurações locais em torno das definições da participação e, portanto da 
cidadania e da constituição do interesse público, na elaboração e revisão do Plano 
Diretor. A noção de cidadania presente no Estatuto gira em torno da participação 
direta de indivíduos, grupos, associações de segmentos da população, na defesa 
do direito à cidade para o estabelecimento da cidade sustentável, definida como o 
“direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura ur-
bana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações” (Brasil, 2001).

Esta concepção de cidadania associada à participação direta fornece localmente 
os elos argumentativos para atuação individual e direta de moradores de Uberlân-
dia na elaboração do Plano Diretor, ou para associações de grupos como o Instituto 
Cidade Futura, Comissão Popular para o Plano Diretor ou Fórum do Orçamento 
Participativo. No entanto, ela estaria sujeita ao modo como esses grupos entram em 
relação com o poder público local e à felicidade (Austin, 1962) deles na reivindi-
cação das definições dos termos em questão. Em torno da definição do código que 
regula os termos da participação popular estava em questão a efetiva representati-
vidade do interesse público reivindicada por esses diferentes atores a qual também 
estava sujeita aos modos como as reuniões e audiências eram conduzidas pelo poder 
público local.

A participação de jornais locais no contexto de revisão do Plano Diretor em 
2006 tem por efeito instaurar um campo semântico em torno da revisão do Plano 
Diretor, centrado na obrigatoriedade de revisão do Plano pelos municípios e nos 
prazos para tal, sob pena de improbidade administrativa para o Prefeito e verea-
dores. A instauração deste campo semântico coloca em curso um debate em torno 
dos argumentos jurídico-políticos a respeito da adequação das ações dos grupos 
envolvidos. O poder executivo local ocupa espaço nas reportagens argumentando, 
por meio de recursos metafóricos de transferência de sentido às suas ações, o “cum-
primento do Estatuto das Cidades, seguindo orientações da cartilha publicada pelo 
Ministério das Cidades”, e a “instituição de uma comissão para tratar do assunto9”.

A Comissão mencionada pelo Secretário foi instaurada por meio de Decreto 
municipal10, que teve por efeito uma ampliação do campo semântico em torno 

9 Paranhos, Rick. Sociedade discute os rumos de Uberlândia. Jornal Correio de Uberlândia. Uberlândia, 30 
dez. 2005. Disponível em: < http://www.correiodeuberlandia.com.br/texto/2005/10/30/13598/sociedade_discu-
te_os uberl.ht ml>.

10 Uberlândia. Prefeitura Municipal de Uberlândia. Decreto 10.096, de 30.11.2006. Disponível em <http://
www.uberlandia.mg.gov.br/midia/documentos/procuradoria/2320.pdf> e Uberlândia. Prefeitura Municipal de 
Uberlândia. Decreto nº 10.173, de 20.01.2006. Disponível em <http://www.uberlandia.mg.gov .br/midia/docu-
mentos/procuradoria/2357.pdf>
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das disputas a respeito da participação da sociedade. Se, por um lado, o poder 
executivo reivindicava o “cumprimento do Estatuto das Cidades”, a publicação do 
Decreto Municipal tem por efeito novos questionamentos por parte do Instituto 
Cidade Futura11 sobre o cumprimento dos preceitos do Estatuto e do Conselho das 
Cidades12, questionando a constituição da Comissão de Revisão do Plano Diretor 
pro meio de uma representação junto ao Ministério Público. 

Para o Instituto, a Comissão de Revisão do Plano Diretor, tendo sido consti-
tuída, no Decreto, por um Núcleo Gestor composto por uma Equipe de Coorde-
nação (técnicos de diversos setores da Administração da Prefeitura, profissionais 
especialistas e empresa consultora) e uma Equipe de Acompanhamento (vereadores, 
CODEMA, COMPHAC, IAB, OAB, ACIUB, CDL, SINDUSCON, SECOVI, 
e ASSENG, Ministério Público e registradores de Cartório), não contemplava o 
disposto na Resolução nº 25 do Conselho das Cidades, uma vez que esta prevê 
a coordenação compartilhada entre o poder executivo, os cidadãos e instituições 
da sociedade civil. De acordo com o Instituto Cidade Futura, a coordenação da 
revisão do Plano Diretor, nos termos do Decreto, estava centralizada nos órgãos da 
Administração e delegada à empresa consultora contratada, restringindo a partici-
pação da sociedade na condução dos trabalhos, e inclusive do Ministério Público, 
no acompanhamento das atividades. A partir desta Representação o campo semân-
tico em torno da disputa circula privilegiadamente em torno da função metalin-
güística, através da qual os diferentes atores buscam estabelecer o código a partir do 
qual a adequação legal de suas ações em relação à revisão do Plano Diretor pudesse 
ser alcançada, tendo o Ministério Público Estadual em suas instâncias estadual e 
municipal como garantidor último das negociações entre os agentes locais.

A realização da primeira Audiência Pública de revisão do Plano segue com uma 
contestação na imprensa de um integrante do “Fórum Permanente do Orçamento 
Participativo”, a partir de preceitos interpretativos diferentes daqueles apresentados 
pelo poder público local, de cumprimento da Resolução do Conselho das Cidades. 

11 Atualmente o Instituto Cidade Futura é denominado Movimento Cidade Futura. Em entrevista realizada 
com o diretor executivo do Movimento, Frank Barroso, mencionou que a denominação Instituto veio a substituir 
a denominação inicial de ONG em razão da multiplicidade de atuações das ONGs no Brasil e no mundo, algumas 
delas distanciadas da noção de movimento social. Em reunião realizada com os integrantes da instituição optou-se 
pela denominação de movimento que se adequaria melhor à sua atuação. Em seu site institucional, o Movimen-
to Cidade Futura é definido como “articulado pelo Instituto Pro Cidade Futura, uma organização autônoma e 
independente, de atuação nacional constituída como associação civil sem fins lucrativos, apartidária e pluralista. 
Fundada em 1990, em Brasília,  a entidade trabalha pela função social da cidade e atua no campo das políticas pú-
blicas e do desenvolvimento local”. In: <http://www.cidadefutura.net.br/index.php/2008080919/institucional/
projetos/joquem-somos.html>.

12 De acordo com o Decreto nº 5.031, de 2 de Abril de 2004, trata-se de órgão colegiado de natureza delibe-
rativa e consultiva, integrante da estrutura do Ministério das Cidades brasileiro, cujo objetivo é a proposição de 
diretrizes para a formulação e implementação da política nacional de desenvolvimento urbano, bem como acom-
panhar e avaliar sua execução, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.
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Com eles, busca validar a reivindicação da participação popular a partir do reco-
nhecimento da atuação dos movimentos populares na cidade, diferenciando, deste 
modo, os “interesses da sociedade” dos “interesses da Administração Municipal”. 
Segundo o representante do Fórum, a Administração Municipal “insistentemente 
se esconde na tecnocracia numa tentativa de prevalecer na revisão do Plano os in-
teresses da Administração Municipal e não os da sociedade”13.

No entanto, as enunciações desses grupos não alcançam o efeito pretendido 
em razão do contexto circunstancial de suas ações. A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio apoiando-se em termos referenciais à Portaria que publica os integrantes 
das equipes, reivindica o “cumprimento de seu papel” e, portanto, do Estatuto 
das Cidades, apresentando ao Ministério Público como evidências da participação 
da sociedade, “independentemente da ‘facção’ política”, o questionário entregue 
à população para elaboração do diagnóstico para a elaboração do Plano, a Porta-
ria publicada que criava a Comissão de Revisão do Plano e a agenda de reuniões 
setoriais e audiências públicas, tendo tido como resposta do Ministério Público a 
não identificação do descumprimento da lei por via da presença de integrantes da 
sociedade na primeira audiências pública: 

O promotor F. G., que é curador do Meio Ambiente, alegou que neste primei-
ro momento não tem nenhuma crítica quanto à participação popular e lembrou 
da abertura da primeira audiência pública, quando o prefeito O. L. agradeceu a 
presença de representantes de várias entidades de classe e associações. “Não tenho 
nenhuma informação de que alguma instituição interessada foi proibida de integrar 
os trabalhos que ainda estão no começo”, diz. F. G. esclareceu que, por enquanto, 
não vai tomar nenhum tipo de medida porque o momento é de organização do 
trabalho e não de propostas, quando então sim a participação popular deverá ser 
obrigatória. “Estou acompanhando bem de perto tudo isso e ainda não vi prejuízo 
nenhum porque as comissões técnicas estão fazendo parte”, ressaltou o promotor14.

As reuniões setoriais transcorrem na semana posterior à resposta da Procura-
doria Geral do Município, sendo uma para cada setor da cidade. Cada uma das 
reuniões, foram divididas em três momentos que conjugavam todas as suas ações: 
entrega de cartilhas elaboradas pela Prefeitura sobre o Plano Diretor, entrega e 
preenchimento dos questionários que comporiam o diagnóstico da cidade, coleta 
de sugestões e assinaturas das atas e, por fim, apresentação da síntese das propostas.

13 Ferrar, Marcílio Marquesini. Desorganizando o consenso. Jornal Correio de Uberlândia. Uberlândia, 31 
mar. 2006. Disponível em: <http://www.correiodeuberlandia.com.br/texto/2006/02/04/15974/plano_diretor_
precisa_ ser_implantado.html>

14 Castro, Margareth. Começa a Revisão do Plano Diretor. Jornal Correio de Uberlândia. Uberlândia, 09 
abr. 2006. Disponível em: <http://www.correiodeuberlandia.com.br/texto/2006/04/09/17418/comeca_a_revi-
sao_do_ plano_diretor.html>
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A forma centralizada e direcionada de condução das reuniões do Plano Diretor 
pelo poder público continuaram sendo foco da argumentação em torno das condi-
ções da participação da sociedade na revisão do mesmo. A centralização da condu-
ção implicava na ausência de tempo hábil para discussões que possibilitassem um 
acordo para o estabelecimento do código da interpretação correta entre a sugestão 
falada pelos moradores nas reuniões e audiências e a sugestão anotada por aqueles 
que as conduziam para a elaboração de um diagnóstico que comporia o Projeto 
de lei do Plano Diretor. Para o morador E. P., em sua fala na segunda audiência 
pública, realizada após as reuniões setoriais, as reuniões e audiências estavam sendo 
conduzidas como espaço de “tomada de sugestões” ou “pesquisa de opinião” e não 
propriamente discussões que implicariam efetivamente em participação direta da 
sociedade15. 

No que diz respeito às áreas aqui estudadas, as margens urbanas dos córregos e 
do rio Uberabinha tendo sido significadas à década de 1970 a partir de disputas en-
tre o interesse do povo e da Administração e que resultaram numa noção de interes-
se público associada à segunda, foram apresentadas no diagnóstico do Plano Diretor 
de 2006 como representando simultaneamente os interesses da Administração e da 
sociedade (Fuks, 2001). A forma centralizada de condução das discussões do Plano 
Diretor possibilitou, dessa forma, condições para que o Parque Linear proposto 
pela Administração fosse alçado à demanda pública de preservação ambiental no 
Plano Diretor, criando condições para a aprovação de seu projeto pelo Conselho de 
Desenvolvimento Ambiental.

Aprovado o Projeto, estão criadas as condições para sua apresentação pela Pre-
feitura local ao Ministério Público num Inquérito Civil em que é notificada para 
averiguação de riscos aos moradores dessas áreas e intervenções nas APPs. O In-
quérito Civil é composto por um complexo jogo dialógico em que se encontram, 
como representado, o Município de Uberlândia e, como representante, o Ministé-
rio Público do Estado de Minas Gerais. No centro se encontram os moradores que 
são retratados como estando sob ameaça de risco em razão de possíveis inundações, 
ou suspeita de crime ambiental, nos termos da Lei Federal nº. 9.605/98 – Lei de 
Crimes Ambientais – por residirem às margens do rio. O transcorrer do Inquérito 
coloca os moradores sob um instável processo de tipificação, de cujo resultado 
dependia suas condições de permanência na área e as possibilidades de construção 
do Parque Linear.

Como nos lembra Peirce (1955), um signo pode significar a partir de aspectos 

15 Falas captadas em registro áudio-visual da segunda audiência pública de Revisão do Plano Diretor de 2006, 
elaborado para composição do Memorial do Processo apensado ao Projeto de Lei 071/2006 de Revisão do Plano 
Diretor.
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variados e de preceitos explicativos diversos adquirindo a face de índice, símbolo 
ou ícone16. O Terceiro, como garantidor do significado, no caso aqui o Ministério 
Público, ao longo de um processo de caracterizações das ações da Prefeitura e mo-
radores transforma o signo de índice em símbolo, referindo-se à lei, um modo tido 
como universal de interpretação das ações dos sujeitos, por sua convencionalidade, 
neutralidade e independência do contexto imediato. O somatório do fluxo de tipi-
ficações tomadas pela Promotoria de Meio Ambiente, enquanto Terceiro legítimo 
para mediar as relações entre os sujeitos, resulta em crime ambiental por parte dos 
moradores, notificados para desocuparem a área. Caracterizada a área como objeto 
de recuperação ambiental pela Prefeitura ao apresentar à Promotoria o Projeto do 
Parque Linear do Rio Uberabinha, incluído no Plano Diretor e aprovado pelo 
Conselho de Desenvolvimento Ambiental , o Inquérito Civil público é feliz, nos 
termos de Austin (1962), em seus objetivos ao proceder à remoção, tendo por efei-
to o início dos trabalhos de construção do Parque Linear. 

(In) conclusões

As áreas das margens urbanas dos córregos e do rio Uberabinha foram disputadas 
pelo poder público desde a década de 1970. O interesse público associado aos in-
teresses da Administração que, nesse contexto, ganhou força sob a reivindicação 
do atendimento aos interesses do povo - aqueles definidos pelos “legítimos repre-
sentantes do interesse público porque dotados de espírito público” quando dos 
trabalhos da Comissão de Urbanização - contemporaneamente é apresentado no 
diagnóstico do Plano Diretor de 2006 como representando simultaneamente os 
interesses da Administração e da sociedade, num tenso processo de definição dos 
termos da participação popular na definição do interesse público associado ao Plano 
Diretor. Uma noção que, portanto, está imersa em um tenso processo de disputas 
em sua definição, no qual grupos distintos, com visões de mundo diferenciadas, 
com lugares sociais próprios e com discursos específicos se enfrentam diante de 
propostas de intervenção no território urbano.

16 No contexto da ação social, os signos apresentam-se sob três formas. Tomo a liberdade de trazer a definição 
que Peirano (2006:146) nos apresenta por ser geral e bastante representativa das construções elaboradas por Peirce 
(1955): “Ícones são signos que representam um objeto por similaridade ou identidade parcial, imagens que esti-
mulam mentalmente sua idéia [...]. Índices são signos que se referem a seu objeto não tanto por similaridade ou 
analogia, mas em razão da conexão dinâmica, da contigüidade entre o objeto individual e os sentidos ou memória 
de quem ou do que ele é signo [...]. Símbolo refere-se ao modo universal, convencional, neutro e independente de 
contexto imediato que é caracterizado pela generalidade, pela lei, pelo pensamento abstrato. [...] signos combinam 
os três componentes, isto é, em todos os signos há um liame de ícone, índice e símbolo – um domina, determina 
ou é enfatizado, porém os demais estão presentes. [...] estão englobados na tríade acima dimensões semânticas e 
pragmáticas simultâneas”..
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O cumprimento da função sócio-ambiental da cidade reivindicado pela Pre-
feitura no interior do Inquérito Civil contra o Município ao apresentar o Projeto 
do Parque Linear coloca, dessa forma, as margens dos córregos e do rio Uberabi-
nha como associadas a uma cosmografia urbano-ambiental que expressa interesses 
originários do âmbito Administrativo da cidade. Uma cosmografia que, para o 
poder público local, designa sustentabilidade como sinônimo de desenvolvimento, 
a partir de critérios estéticos, paisagísticos e políticos associados à preservação am-
biental, definidos no interior de num processo no qual o modo como os sujeitos 
entram em relação entre si e com essas noções está imerso nas conformações sociais 
e culturais atravessadas por demarcações de poder. Cosmografia cujos sujeitos a 
ela considerados adequados transmuta daqueles que tomam esses territórios como 
lugar de moradia a um sujeito diverso, mas indeterminado, associado à noção de 
interesse público definida no bojo desse processo.
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