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APRESENTAÇÃO

E
É

com grande satisfação que apresentamos o terceiro número da Revista do Observatório
do Milênio de Belo Horizonte, que tem por tema a Governança Metropolitana. Esta revista é resultado do esforço colaborativo das instituições que compõem o Observatório
do Milênio - rede de parceiros que objetiva produzir e disseminar informações sobre a
cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana.
Integram a rede do Observatório do Milênio a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura
de Contagem, o Governo do Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas
Gerais, a Fundação João Pinheiro, a Pontifícia Universidade Católica - PUC Minas, o
Grupo Ânima (Centro Universitário UNA e UNI-BH), a Universidade FUMEC e o
Sistema FIEMG.
A ampliação dos debates e estudos sobre este vasto tema é de significativa importância
para a troca e disseminação de nossas experiências locais com outras regiões do país
e do mundo. A Governança Metropolitana tornou-se ponto fundamental das agendas
governamentais em face da dinâmica de crescimento e do conjunto de necessidades
que resultam de cidades conurbadas. Tal cenário requer dos gestores disposição para
o estabelecimento de ações coordenadas, com vistas a assegurar a cooperação entre
municípios para a resolução de problemas que frequentemente extrapolam os limites
de cada cidade.
Por esta razão, estamos conscientes e imbuídos deste esforço para promover uma
Governança Metropolitana inovadora capaz de criar mecanismos efetivos de associação
e integração entre as cidades. O “Programa BH Metas e Resultados”, da atual administração municipal de Belo Horizonte, estabelece a integração metropolitana como uma
das 12 áreas de resultados. Esta proposta se preconiza no fomento à articulação entre
Belo Horizonte e os municípios da Região Metropolitana, por meio de diversos instrumentos de parcerias, com vistas a compartilhar recursos técnicos, políticos e financeiros. Tais instrumentos induzem ao desenvolvimento integrado da região.
Em 2009, foi criada a “REDE 10”, que reúne dez cidades conurbadas da RMBH, com
vistas ao desenvolvimento de ações conjuntas e ao intercâmbio de experiências. Já
foram assinados alguns importantes instrumentos de parceria nas áreas da saúde, arrecadação e tributação, inclusão digital, entre outros. Além disso, o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da RMBH, elaborado pela Agência de Desenvolvimento
Metropolitano, com a participação ativa de Belo Horizonte, identificou os principais
problemas regionais. Para isso, propôs políticas e programas que contribuirão para a
superação dos principais desafios, e a melhoria da qualidade de vida para o conjunto
da população metropolitana. Estamos seguros que, com estes instrumentos, e a consolidação de ações conjuntas e integradas, temos em mãos uma oportunidade singular de
avançar rumo ao desenvolvimento metropolitano mais solidário e eficiente.

Paulo Roberto Paixão Bretas
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

PRESENTATION

I

t is with great satisfaction that we present the third issue of Belo Horizonte’s Millennium
Observatory Journal on the theme of Metropolitan Governance. This Journal is
the result of a collaborative effort of the institutions that compose the Millennium
Observatory. The Observatory is a network of partnerships with the objective to
disseminate information on the City of Belo Horizonte and its metropolitan region.
Belo Horizonte’s Millennium Observatory is made up of the Municipalities of Belo
Horizonte and Contagem, the State Government of Minas Gerais, the Federal University
of Minas Gerais, João Pinheiro Foundation, Pontifical Catholic University of Minas
Gerais, the Ânima Group (UNA and UNI-BH University Centers), FUMEC University
and the FIEMG System.
Conducting research and amplifying the debate on this issue is of significant importance,
to be able to disseminate our local experiences with other regions in the country and
abroad. Metropolitan Governance has become a central issue on government agendas
in response to the growing dynamism and challenges produced by city-regions. Such
scenery requires from city managers the disposition to establish coordinated actions to
secure inter-municipal cooperation, to resolve issues that often extrapolate the limits of
each city.
For this reason, we consciously dedicate ourselves to promote an innovative form of
Metropolitan Governance, capable to create effective mechanisms of association and
integration amongst the cities that compose the region. The “BH Goals and Results
Program”, of Belo Horizonte’s current municipal administration, establishes metropolitan
integration as one of its 12 result areas. This proposal stems from creating meeting spaces
between Belo Horizonte and the region’s municipalities, through a series of partnership
instruments, to share technical, political and financial resources. Such instruments
induce the integrated development of the region.
The “Network 10” initiative was created in 2009, bringing together the metropolis’
ten central municipalities to stimulate the development of joint actions and exchange
experiences. Since then, important results were already achieved in the areas of health,
taxation systems, digital inclusion, amongst others. In addition, RMBH’s Integrated
Development Master Pan, created by the Metropolitan Development Agency with the
active participation of Belo Horizonte has identified the key regional problems and
strategies to overcome metropolitan challenges towards the continuous improvement of
the quality of life for the metropolitan population. We are certain that with the application
of these instruments and through the consolidation of integrated and share actions, we
have in our hands a singular opportunity to foster metropolitan development with more
solidarity and efficiency.

Paulo Roberto Paixão Bretas
Municipal Secretary of Planning, Budgets and Information
Municipality of Belo Horizonte
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CARO LEITOR,

A

governança metropolitana, tema desta edição da Revista do Observatório do Milênio de
Belo Horizonte, ainda é um tema controverso e suscetível a diversas percepções. Esta
controvérsia está ancorada na dependência da trajetória das regiões metropolitanas
que constantemente oscila entre a descentralização e centralização da gestão pública e
que, por sua vez, se reflete na forma como as políticas públicas são construídas, executadas e acompanhadas.
Ao considerarmos a pletora de interpretações sobre a temática metropolitana e de seu
papel na resolução das grandes questões sociais, econômicas, ambientais e político-culturais das principais aglomerações urbanas, podemos afirmar que o mesmo é um meta
território de conflitos e contradições. Assim sendo, precisamos divergir para expandir
os horizontes teóricos e conceituais que norteiam o cotidiano da gestão pública, antes
de nos precipitarmos a convergir no apogeu de um consenso sobre sistemas de planejamento que propiciam a “boa gestão” das metrópoles.
Talvez, o único consenso que tem papel crítico é o de que a agenda metropolitana
deveria alcançar maior centralidade na pauta de gestores públicos, acadêmicos e da
sociedade civil, nos três níveis federativos, para que se possa responder à complexidade
das dinâmicas urbanas brasileiras. Para tanto, se exige o exercício de um diálogo interinstitucional, que enfrente os impactos das forças transescalares orientadas à produção
global do espaço, pois as mesmas vêm transformando as nossas cidades em espetáculos
econômicos, culturais e esportivos, e ao mesmo tempo, nos principais territórios de pobreza, violência e exclusão.
Neste contexto deve-se entender que a construção de um modelo de governança metropolitana não é somente um processo de engenharia institucional capaz de promover o consenso sobre o rumo do desenvolvimento de uma espacialidade conurbada.
Certamente, a vertente do novo institucionalismo e sua concepção da “boa gestão” eficaz, eficiente e transparente - pode subsidiar a construção de processos colaborativos de governança, mas não assegura sua execução. Em função de sua intangibilidade,
decorrente da natureza paliativa dos resultados - quase invisíveis aos olhos dos cidadãos - e do alto grau de abstração conceitual - que inibe a participação - a governança
metropolitana deveria ser percebida como um desafio coletivo de aprendizagem para os
atores urbanos, institucionais e sociais.
A busca pela governança metropolitana colaborativa não pode ser desvinculada da
tradição brasileira inaugurada pela construção de políticas públicas inclusivas e participativas, principalmente em função dos altos custos de transação e longa maturação,
implícitos a esses processos. De fato, a trajetória histórica das nossas instituições públicas coloca em primeiro plano a dificuldade de abordar e sustentar temas que extrapolem a temporalidade de seus mandatos políticos. Em função disso, é preciso buscar
referencias nas iniciativas de políticas públicas que demonstram conquistas sociais universais. Seus fundamentos conceituais e processuais comprovam que a única forma de
combater o pragmatismo imediatista, a miopia da competitividade local e a exacerbada
departamentalização de nossas instituições públicas é a consolidação dos processos de
policy e polity na participação efetiva e deliberativa da sociedade civil organizada, de
forma dialógica com o poder do Estado. Na prática, a sustentação da governança metropolitana colaborativa, dentro do contexto federativo brasileiro, não depende - necessariamente - de um arcabouço institucional robusto e nem de uma normativa mandatória
ou subsidiária para a cooperação interinstitucional. Primordialmente, precisamos desenvolver a consciência da interdependência, da importância da inversão de prioridades e

da democratização da informação, para o enfretamento das assimetrias entre os atores
metropolitanos de tal forma a facilitar a realização de exercícios dialógicos, destinados
ao planejamento e à gestão compartilhada e colaborativa de sistemas complexos. Assim
poderemos fazer da governança metropolitana uma ferramenta de expressão da realidade do cidadão plurimunicipal, principalmente daquele excluído e marginalizado.
Nessa perspectiva, a iniciativa desse Observatório de vincular a discussão sobre a inclusão social e a erradicação da pobreza em todas suas manifestações com a governança
metropolitana é de suma importância. Pode-se dizer que este é o ponto de convergência
que ilumina a visão de uma metrópole justa e sustentável. Daí poder-se-á conceber um
processo que permita fundamentar a construção de uma visão da governança metropolitana colaborativa que promova e sustente o desenvolvimento social, superando os
limites jurisdicionais na execução de políticas públicas, capaz de responder aos grandes
desafios metropolitanos globais.
Quem sabe, um dia, esta iniciativa seja levada a cabo na Região Metropolitana de
Belo Horizonte e quiçá em outras regiões metropolitanas, colocando em pauta a
regionalização e/ou metropolização dos Objetivos do Milênio como norte capaz de
superar os localismos exacerbados e a fragmentação inter e intrainstitucional . A
partir desta visão, a iniciativa desse Observatório e das instituições que o compõem
contribui direta e indiretamente para avigorar o debate da governança metropolitana. Resta o desafio de compartilhar essas e outras ideias com os diversos segmentos
sociais, na perspectiva de inserir a pauta metropolitana nos espaços de participação
já existentes, com o objetivo de tornar os nossos territórios, em suas diversas escalas e níveis federativos, mais acessíveis ao exercício da cidadania na busca por uma
sociedade mais igualitária, sem pobreza e sem miséria.

Maciej John Wojciechowski
Mestre em Estudos Aplicados
em Meio Ambiente pela
University of Waterloo, Canadá

DEAR READER,

M

etropolitan governance, the theme of this current edition of Belo Horizonte’s Millennium
Observatory Journal, is still a fairly controversial subject, replete with different
meanings and perspectives. These controversies are anchored in the path dependence
of metropolitan regions, which constantly oscillate between the decentralized and
centralized approaches to public management, and as such, reflect the myriad of forms
and frameworks of building, implementing and evaluating public policies.
When we consider the plethora of interpretations on the metropolitan theme, and of
its role in resolving the major social, economic, environmental, cultural and political
questions of our main urban agglomerations, we can come to a conclusion that the
theme itself is a meta-territory of conflict and contradictions. As such, we still need
to diverge, to expand our theoretical and conceptual horizons that guide our daily
public management approaches, before precipitating into a converging plateau of
consensus about planning and managing systems that foster “good management” of
our metropolis.
Perhaps, the only and true consensus that we can admit to is that the metropolitan theme
should gain central attention on the working agenda of public managers, academia and
civil society, at all three federative levels, as a means of responding to the complexity
posed by Brazil’s urban dynamics. Giving more central attention to the metropolitan issue
translates into exercises of inter-institutional dialogue, able to counter the inter-scalar
forces oriented towards the global production of our territories. These are the exact forces
that have been transforming our cities in economic, cultural, and sporting spectacles, and
at the same time, into the main territories of exclusion, poverty and violence.
In this context, we need to understand that the constitution of metropolitan governance
models is not only a question of institutional engineering capable of promoting consensus
of the development path for a contiguous urban spatiality. Certainly, the theoretical
vertexes of new institutionalism and their conception of “good management” – efficient,
effective and transparent – can subsidize the emancipation of collaborative governance
processes, but they do not assure their true execution. In function of its intangible
nature, due partially to the palliative nature of the obtainable results – almost invisible
to the eyes of the general population – and the high degree of conceptual abstraction
– which inhibits participation – metropolitan governance, should be perceived first and
foremost as a collective learning challenge for urban, institutional and social actors alike.
The search for collaborative metropolitan governance cannot detach itself from the
Brazilian tradition inaugurated by the creation of inclusive and participatory public
policies, especially when we consider the high transactions costs and long maturation
cycles, implicit in these processes. Truly, the historical trajectory of our public
institutions emphasizes the challenge in embarking and sustaining public policies
that extrapolate the temporality of political mandates. As a result, it is necessary to
seek references and inspiration in public policies that have demonstrated universal
social advances. Their conceptual building blocks and processes prove that the only
way to reduce the immediate pragmatism, competitive short-vision, and exacerbated
departmentalization of our public institutions, is in consolidating policy and polity
processes on effective and deliberative participation of organized civil society in
dialogue with the powers of the State.
In practice, sustaining collaborative metropolitan governance, within Brazil’s federative
context, does not depend – necessarily – on a robust institutional framework, nor does

it exclusively rely on a normative regime (mandatory or subsidiary) that would foster
inter-institutional cooperation. Primarily, we need to learn to learn to develop our
awareness of interdependence, the importance of inverting priorities and democratizing
information, to be able to deal with the asymmetries among the various metropolitan
actors. This collaborative learning process can support our dialogical exercises for
shared and collaborative planning and management of the diverse complex systems that
are ever so present in our metropolitan territories. Collaborative learning can then be
understood as a wager to turn metropolitan governance into a tool of expression of our
pluri-municipal citizens, especially of those that are excluded and marginalized.
In this perspective, the initiative of this Observatory, to link the discussion of social
inclusion and the eradication of poverty, in all its manifestations, with metropolitan
governance is of explicit importance. We can say that this is a potential point of
convergence able to illuminate the vision of a more just and sustainable metropolis.
From this point we are able to conceive a process that allows us to build a vision
of collaborative metropolitan governance enabled in fostering and sustaining social
development, overcoming the jurisdictional limits in the execution of public policies,
and capable of responding to our pervasive and global metropolitan challenges.
Who knows, one day this initiative will be enrooted in Belo Horizonte’s Metropolitan
Region, and maybe even in other metropolitan regions, putting at the forefront the
regionalization and/or metropolization of the Millennium Development Goals, as a guiding
light capable of overcoming the exacerbated localisms and the persistent institutional
fragmentation. With this vision, this Observatory and the institutions that compose it
are directly and indirectly revigorating the metropolitan governance debate. What we
now have to do, is to face the challenge of sharing this and other ideas with the diverse
segments of society, as a means of inserting the metropolitan agenda in already existing
participatory arenas, with the objective of turning our territories, in their diverse scales
and federal levels, more accessible to the exercise of citizenry, in search of a more
equitable society, without poverty and misery.

Maciej John Wojciechowski
Masters in Applied Environmental
Studies, University of Waterloo, Canada
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RESUMO

O artigo apresenta a Governança Social como uma pedagogia de
vivências em locais periféricos de exclusão e de risco. Apresenta
a necessidade de se conectar as experiências de Governança
Social à formação de redes sociais mistas para se obter maior
efetividade. Demonstra, por meio de aplicação concreta, uma proposta de metodologia de governança utilizada em ambientes de
periferias sociais.
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Abstract

The article presents Social Governance as pedagogy of experiences
in peripheral locations of exclusion and of risk. It presents the need to
connect the experiences of social governance to the formation of mixed
social networks in order to gain greater effectiveness. It demonstrates
through practical application, a governance methodology proposal
used in social fringe environments.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O

termo efetividade tem sido utilizado em inúmeros
trabalhos das Ciências Sociais Aplicadas. Falta-lhe,
contudo, um conceito que permita uma conexão
mais direta com a esfera prática dos vários setores desse campo científico. Aqui se entenderá por
efetividade a correlação entre cumprimento de
objetivos pré-determinados - políticos ou jurídicos
- com as demandas e necessidades de determinados grupos sociais ou comunidades em situação de
exclusão ou de risco. O termo comunidade, da mesma forma, tem sido usado com uma conceituação
bastante genérica e imprecisa. Comunidade, muitas
vezes, tem sido considerada sinônimo de grandes
regiões urbanas, de grupamentos demográficos ou
de camadas sociais imprecisas (comunidades religiosas, de gênero, dentre outras). Para fundamentar melhor os argumentos que serão desenvolvidos
neste artigo, considerar-se-á como comunidade
grupos sociais que se estruturaram em torno de
certos interesses recíprocos e que promovem um
sentimento de solidariedade capaz de permitir o

surgimento de uma coesão interna com um potencial transformador em determinados momentos. Ou
seja, uma comunidade se constitui na história de
determinadas camadas sociais, mas não pode ser
considerada como correspondente a essa camada
em sua totalidade. Assim, uma comunidade pode
se constituir durante determinado período e, posteriormente se desfazer, ao se realizar o interesse
que lhe deu origem. Algumas outras, ao contrário se
perenizam por cultivarem interesses que têm natureza abrangente e mediata.
Alguns outros conceitos necessitam ser esclarecidos
antes de se iniciar uma argumentação mais substantiva sobre o tema. Primeiro, porque o tema será
relacionado a “periferias” e não de forma genérica.
Duas razões são explicativas dessa opção: uma delas
de cunho estrutural, a outra, ideológica. A atual crise do capitalismo financeiro internacional não deve
ser omitida. Por essa razão, deve-se abordar antes a
questão das periferias internacionais e não apenas

1. INITIAL CONSIDERATIONS

T

he term effectiveness is used in numerous works
of Applied Social Sciences. It lacks, however, a
concept that allows a more direct connection
with the practical sphere of the various sectors
of this scientific field. Here effectiveness will
be understood as the correlation between the
fulfillment of predetermined goals - political or legal
- and the demands and needs of particular social
groups or communities in situations of exclusion
or risk. The term community, likewise, is used as
a very generic and imprecise concept. Community
has often been regarded as a synonym of large
urban regions, of imprecise demographic groups or
social strata (religious communities, and of gender,
among others). To provide further arguments to
be developed in this article, community must be
considered as social groups which were structured
around certain mutual interests and which promote a
sense of solidarity capable of allowing the emergence
of internal cohesion with a transforming potential in
certain moments. In other words, a community is

established in the history of certain social strata,
but cannot be considered as corresponding to this
layer in its entirety. Thus, a community may be
constituted during a particular period of time and
subsequently dissolve, upon meeting the interest
which gave rise to it. On the other hand, other
communities may become perennial by cultivating
interests of a comprehensive and mediate nature.
Some other concepts must be clarified before
initiating a more substantive argument on the
subject. Firstly, the issue is related to “peripheries”
and not to a generic context. Two reasons are
explanatory of this option: one of structural imprint,
the other ideological. The current international
financial crisis of capitalism ought not to be
omitted. For this reason, the issue of international
peripheries and not only those peripheral sectors
that are located within the countries, especially
in Brazil, must be addressed first. The situation of
peripheral countries against the internationalization
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aqueles setores periféricos que se localizam no interior dos países, em especial do Brasil. A situação
de países periféricos frente à internacionalização
das relações não deve ser compreendida, no atual
momento, apenas como um processo econômicofinanceiro ou de comunicação ampliada, este último
propiciado pela expansão ilimitada da era digital. O
processo de internacionalização das relações será
aqui entendido como uma sucessão de mudanças
que geraram exclusões diversas: desde a exclusão
de grandes regiões geográficas e de nações, até a
constituição de grandes aglomerados de favelamento urbano e a exclusão de comunidades ou grupos
sociais com interesses específicos. Como afirmado
desde o início, comunidade, neste artigo, não terá
uma definição correspondente a um espaço político
ou geográfico determinado, mas a um conceito sociológico que se relaciona a determinadas relações
entre ou intragrupos sociais que concorrem para o
surgimento de interesses determinados e que, por
conseguinte, promovem uma coesão mais evidente.
Os padrões tecnológicos e econômicos prevalecentes até o atual momento e após a segunda metade
do século XX conduziram inúmeros grupos sociais
ao desemprego e subemprego, ao isolamento nas
cidades e a todo tipo de exclusão e de exploração.
Começou-se a pensar recorrentemente na possibilidade de se estabelecer políticas internas que pudessem minimizar, de alguma forma, esses efeitos
perniciosos dessa ordem sócio-econômica sobre
as camadas sociais mais fragilizadas. Gradualmente,
começou-se a discutir, no âmbito acadêmico-científico e em fóruns internacionais, sobre a necessidade imediata de políticas públicas que concretizassem modelos de governança social que permitissem
uma aproximação maior entre governo/sociedade
organizada. Os fundamentos teóricos dessas reflexões giravam em torno da suposição de que, em
condições adversas e de exclusão, quando as políticas públicas permitissem a geração de injustiças
sociais evidentes, tornar-se-ia inevitável uma nova
lógica que pudesse instituir efetivas reações locais
de proteção aos direitos fundamentais e humanos.
A apresentação dos parâmetros que devem fundamentar essa nova lógica de inclusão e de preservação dos direitos fundamentais e humanos é o núcleo temático primordial deste texto.
Antes,
meira
social.
social

porém, torna-se indispensável uma priaproximação ao conceito de governança
Define-se, neste artigo, como governança
algumas formas criativas de atribuição de

of relations must not be understood, at the present
time, only as an economic and financial process or of
broadened communication, the latter fueled by the
unlimited expansion of the digital era. The process
of international relations must be understood here
as a succession of changes that have generated
several exclusions, from the exclusion of large
geographic regions and nations to the formation of
large clusters of urban slums and exclusion of social
groups with specific interests or communities. As
stated from the beginning, community, in this
article does not have a definition corresponding
to a particular geographical or political area, but
to a sociological concept that relates to specific
relationships between or inside social groups
contributing to the emergence of certain interests
and thus promoting a more evident cohesion.
The technological and economic patterns prevailing
until the present moment and after the second half
of the 20th century have led many social groups to
unemployment and underemployment, to isolation
in the cities and to all kinds of exclusion and
exploitation. We began to repeatedly think of the
possibility of establishing internal policies which
could somehow minimize these pernicious effects
of this socio-economic order on the more fragile
social strata. Gradually, we began to discuss, in
the academic-scientific realm and in international
forums, the immediate need for public policies to
materialize social governance models which would
allow a closer contact between the government and
organized civil society. The theoretical foundations
of these thoughts revolved around the assumption
that in adverse conditions and those of exclusion,
when public policies enable the generation of
evident social injustices, a new logic that could
establish effective local responses of protection
of fundamental and human rights would be
inevitable. The presentation of the parameters that
must substantiate this new logic of inclusion and
preservation of fundamental and human rights is
the primary core theme of this text.
Before that, however, a first approach to the
concept of social governance is essential. Social
governance is defined in this article as a creative
way of allocating competencies for organizations
working directly with populations or segments
of society who need to capacitate themselves in
order to solve specific needs or demands. Social
governance teams must seek to build relations
between groups or organizations of civil society

competência às organizações que trabalham diretamente com populações ou segmentos sociais que
necessitam se capacitar para resolverem necessidades ou demandas específicas. As equipes de governança social devem buscar a articulação entre
grupos ou organizações da sociedade civil com esferas administrativas estatais para uma atuação que
permita a otimização de ações. Para que isto ocorra
são indispensáveis iniciativas formadoras que construam novas formas de conceber a atuação conjunta desses dois segmentos. A governança social deve
ser uma pedagogia de vivências e de experiências
no sentido de um aprendizado das organizações
de base das formas de atuação social que tenham
como produto uma ação com efetividade. Por essas
razões, propõe-se que a governança social quando
voltada para comunidades fragilizadas pela pobreza
e pela exclusão sócio-cultural deve assumir, como
estratégia prioritária, o incentivo à constituição de
capital social e humano e a ação por meio de redes sociais mistas ou, até mesmo, de configuração
informal. Isto se deve dar muito especialmente nas
regiões de maior depauperamento e em situação
de incapacidade de sobrevivência com bem-estar.
Essa ação pode ser direta, a partir de suas próprias
organizações de base, ou indireta, por meio da ação
do Estado. Nessas duas formas será indispensável
uma atuação a partir de levantamentos sistemáticos
e de intervenções que permitam o fortalecimento
das ações dessas organizações (governamentais
ou não-governamentais). Daí porque a constituição
de redes permitirá maior fortalecimento desses locais onde a governança social é acompanhada da
constituição de capital social e humano. Essas redes sociais conectadas com a constituição de capital social e humano poderão permitir uma atuação
emancipada e que suponham a transformação de
condutas tradicionais que possuam um conteúdo
de subalternidade desses grupos ou comunidades.

with the State administrative spheres through an
interaction capable of allowing the optimization of
actions. For this to happen, initiatives that form and
build new ways of conceiving the joint action of
these two segments are essential. Governance must
be understood as a social pedagogy of experiences
towards fostering learning about the forms of
social action on the part of the base organizations,
resulting in effective action. For these reasons, it
is proposed that social governance, when dealing
with communities weakened by poverty and sociocultural exclusion, must adopt, as a primal strategy,
the encouragement of social and human capital
formation, acting through mixed social networks
or even those of informal conformation. This must
be specially carried out in the regions of greater
depletion and in situations where survival with
well-being is unfeasible.
This action may be direct, arising from the
community’s own grassroots organizations, or
indirectly, through State action. Either way, an action
based on systematic surveys and interventions
which allow the strengthening of the actions of these
organizations (governmental or nongovernmental) is
indispensable. That is why the formation of networks
will allow greater strengthening of these places where
social governance is accompanied by the formation
of social and human capital. These social networks
connected with the constitution of social and human
capital may allow an emancipated role capable of
fostering the transformation of traditional behaviors
that brought along with them a context of exclusion
for part of these groups or communities.
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2. O QUE MUDAR E EM QUAL DIREÇÃO?

A

o se referir, neste texto, a regiões de depauperamento social não se pensa apenas nas estatísticas econômicas em relação às taxas de pobreza/
indigência superiores a 40%, considerada tão só
a renda familiar. Essas regiões apresentam outros
fatores sociais e ambientais que tornam mais severa essa condição. A sobrevivência em aglomerações
domiciliares, em geral de favelamento, a ausência
de serviços básicos como o acesso a esgotos sanitários, à água potável, à coleta de lixo, ao fornecimento de luz elétrica nos domicílios e nas vias públicas,
a exposição a altos níveis de violência e a falta de
segurança pública, tornam mais severos os índices
de pobreza, segundo a renda.
A fragilidade da recuperação econômica brasileira tem sido evidente. Desde a década de 1990 a
renda per capita da população ficou praticamente estacionária. Nas maiores cidades, as estatísticas demonstram que a concentração de renda
intensifica-se ou permanece sem alterações. O

desenvolvimento autossustentado brasileiro tem
sido tema recorrente.
Tem-se acompanhado as tendências internacionais
e alimentado o caráter financeiro de valorização
da riqueza no país com uma contração de gastos
públicos, muito especialmente em setores de manutenção de bem-estar e de desenvolvimento sustentável de comunidades. São incentivados programas assistencialistas que, de certa forma, encobrem
as reais necessidades e demandas das populações
mais empobrecidas.
Não se deve esquecer que as chamadas necessidades fundamentais relacionam-se, de forma direta,
ao princípio da igualdade material. Sendo assim, as
políticas públicas, em especial quando consideram
a possibilidade de governança social, deveriam definir como imperativo humano de primeira ordem a
capacidade de igual acesso a bens e serviços. Sem a
realização das necessidades humanas mínimas não

2. WHAT TO CHANGE AND IN WHAT DIRECTION?

W

hen referring, in this text, to the regions of social
exclusion one must not merely think of economic
statistics in relation to rates of poverty/deprivation
(above 40%), by only considering family income.
These regions have other social and environmental
factors that make this a more severe condition.
The survival in household clusters, generally in
slums, the lack of basic services such as access to
sewage, drinking water, garbage collection, supply
of electricity in households and public roads,
exposure to high levels of violence and lack of
public security, make these poverty rates, according
to income, more severe.
The fragility of the Brazilian economic recovery
has been evident. Since the late 90’s the income
per capita of the population has been practically
stationary. In larger cities, statistics show that
income concentration has either intensified or

remained unchanged. Self-sustained development
in Brazil has been a recurring theme.
It has followed international trends and fed the
financial character of valuing wealth in the country
with a contraction of public spending, especially
in the sectors of maintenance of well-being and
sustainable development of underprivileged
communities. Welfare programs which, somehow,
disguise the actual needs and demands of the
impoverished population are encouraged.
One should not forget that the so-called basic needs
are directly related to the principle of material equity.
Thus, public policies, especially when considering
the possibility of social governance, should define
as a first-order human imperative the capacity to
equally access goods and services. Without fulfilling
minimum human needs, not only are fundamental

só estão descumpridos os direitos fundamentais e
humanos, bem como estão sendo diminuídas todas as possibilidades de uma sociedade que possa
distribuir os bens disponíveis àqueles que mais os
necessitam. Na atual crise do capitalismo financeiro internacional, isto será, por certo, reivindicado
mais fortemente. Não há como evitar o repensamento das diretrizes da economia internacional e
das alternativas mais viáveis para minimizar efeitos
altamente perversos para todos. Essas alternativas
serão, sem dúvida, localizadas. Não serão mais possíveis “fórmulas” genéricas e baixamente inclusivas.
É bastante visível que há nos países periféricos,
como o Brasil, uma apatia em relação às mudanças
efetivas que possam recompor o bem-estar social e
atribuir maior dignidade humana às alternativas de
desenvolvimento social. Essa desesperança abala
a eticidade de um propalado acordo político entre
Estado e sociedade e, com ela, também se deteriora
a manutenção das relações democráticas e solidárias para um razoável funcionamento da economia
e a sustentação da governabilidade. Esse é um desafio que pressupõe administrações modernas que
possam selecionar, com lucidez política, aquelas
ações sociais que sejam prioritárias para um desenvolvimento sustentável e participativo. O velho
modelo de políticas sociais assistencialistas já se
exauriu. Da mesma forma, as pregações quanto a
um Estado mínimo.
Pelas demonstrações, razões e conceitos expostos
até o momento, é que se acredita, neste artigo, que
uma metodologia efetiva de constituição de capital
social e humano para a minimização de exclusões,
dentre estas aquela derivada da situação de pobreza e de indigência, poderia gradualmente reverter,
em parte, esse quadro de desenvolvimento social
negativo. Esta metodologia poderá estar conectada
à formação de redes sociais para o fortalecimento
desse tipo de política pública. Assistencialismos, populismos de toda espécie e distanciamento dos problemas sócio-culturais mais sérios são formas governamentais de ocultamento da realidade de nossa
atual sociedade.

and human rights breached, but also, the possibilities
are drastically reduced of forming a society which
can equally deliver the available goods to those who
need them most. These challenges will be raised
evermore as a result of capitalism’s international
financial crisis. There is no way to avoid rethinking
the guidelines of the international economy and the
most viable alternatives to minimize highly perverse
effects for all. These alternatives are undoubtedly
of a location-based nature. Generic social inclusion
“formulas” will no longer be possible.
It is quite apparent that in peripheral countries
such as Brazil, there is apathy in relation to effective
changes that can restore social welfare and foster
greater human dignity through alternatives of social
development. This hopelessness undermines the
morality of a vaunted political agreement between
the State and society, thereby deteriorating the
maintenance of democratic relations and solidarity
with respect to the reasonable functioning of a
sustainable economy and governance structure.
This is a challenge which requires modern
administrations capable of selecting, with political
lucidity, the social actions which are priorities for
sustainable and participatory development. The old
model of social welfare policies has been exhausted,
along with the preaching about a minimal State.
Through the demonstrations, reasons and concepts
so far exposed, it is believed that a methodology
for the establishment of effective social and human
capital, to reduce social exclusion (including that
which is derived from poverty and indigence),
may gradually reverse in part the negative social
development of this scenario. This methodology
can be connected to the formation of social
networks to strengthen this type of public policy.
Welfare policies alongside a wide array of populist
strategies and detachment from the more serious
socio-cultural problems are governmental ways of
hiding the reality of our present society.
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3. GOVERNANÇA SOCIAL E CAPITAL
SOCIAL E HUMANO COMO ALTERNATIVAS DE
INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA.

P

ode-se deduzir, pelo exposto, que o desenvolvimento econômico não deve estar desconectado de
sua organização social e de suas formas culturais
de mudanças e de seu próprio modo de entender
e de realizar essas transformações. Ou seja, o desenvolvimento econômico não pode se realizar por
si, como um ente sobrenatural que dita as regras e
normas de uma sociedade, e sim como um dos elementos de parceria para o desenvolvimento dessa
sociedade como um todo.
O documento final da “Conferência Regional sobre
Capital Social y Pobreza”, realizada em Santiago do
Chile, na sede da CEPAL, em 2001, traz indicações
importantes sobre a relação capital social e pobreza que merecem ser analisadas. Apresentar-se-á, a
seguir, uma metodologia de capital social e humano,

núcleo principal deste artigo e cuja proposta surgiu da experiência de campo dos vários projetos
do Programa “Polos de Cidadania“, da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.
Um dos produtos da Conferência foi a discussão
sobre o melhor conceito de capital social. De início,
sustentou-se que o conceito deveria surgir de campos disciplinares diferenciados, como uma aproximação das conexões entre as relações econômicas e
as relações sociais em um único sistema e identificar,
segundo esse marco, as forças sociais que interagem
com os processos de desenvolvimento.
O referido documento trabalha com sinergias entre
as relações econômicas e sociais entendendo-se
que seus efeitos poderão contribuir para melhorar

3. SOCIAL GOVERNANCE AND SOCIAL AND
HUMAN CAPITAL AS ALTERNATIVES OF
SOCIAL AND ECONOMIC INCLUSION.

W

e can infer from the above, that economic
development should not be disconnected from the
community’s social organization and from its cultural
forms of changing its own way of understanding
and performing these transformations. That is,
economic development cannot happen by itself,
as a supernatural being that dictates the rules and
norms of a society, but as an element of partnership
for the development of society as a whole.
The final document of the “Regional Conference
on Social Capital and Poverty”, held in Santiago,
Chile, at the ECLAC headquarters in 2001, brings
important information on the relationship between
social capital and poverty, which is worthy of further
analyses. A methodology of social and human
capital, the core topic of this article, and whose

proposal arose from the field experience of several
projects of the “Poles of Citizenship” Program of the
Federal University of Minas Gerais Law School will
be presented below.
One of the products of the Conference was the
discussion on the best concept of social capital.
Initially, it was argued that the concept should come
from different disciplines, as an approximation of the
connections between economic relations and social
relations in a single system and to identify, according
to this milestone, the social forces that interact with
developmental processes.
The alluded document works with the synergy
between social and economic relations with the
understanding that their effects may contribute

as políticas contra a pobreza. O conceito final de
capital social foi sintetizado nos seguintes termos:
“Capital social é o conjunto de normas, instituições
e organizações que promovem a confiança e a cooperação entre as pessoas, as comunidades e a sociedade em seu conjunto”.

to improve policies against poverty. The final
concept of social capital was synthesized in the
following terms: “Social capital is the set of rules,
institutions and organizations that promote trust
and cooperation between people, communities
and society as a whole.”

Deve-se ressaltar que os integrantes da Conferência
concluíram que capital social é um paradigma que
não se restringe ao capital social tradicionalmente
conceituado. Refere-se, porém, ao sistema complexo
da sociedade humana, desde uma comunidade de
interesses local, um bairro, uma região ou, até mesmo, a uma sociedade nacional.

It should be noted that the members of the
Conference concluded that social capital is a
paradigm which is not restricted to traditionally
conceptualized social capital. It refers, however, to
the complex system of human society, ranging from
a community of local interest, to a neighborhood, a
region or even a national society.

O documento conclui que, em primeiro lugar, tornase crucial investir na capacidade organizativa dos
pobres. E isto deve-se dar em dois níveis: no micro,
em que se investe na criação de associações e, no
macro, atuando na mudança de regulamentos e leis
para o apoio e sustentação da atividade associativa.

The document concludes that, firstly, it is critical to
invest in the organizational capacity of the poor. And
this should be made in two levels: the micro level,
which invests in the creation of associations and, the
macro level, working on changing regulations and
laws to support and maintain the associative activity.

Sobre a utilidade do capital social o documento
demonstra que uma das causas da pobreza é justamente a destruição ou perda de redes de apoio
das pessoas e das famílias. Não devendo ser entendido, entretanto, que o capital social seja patrimônio
dos pobres. O documento reitera a necessidade de
se potencializar as capacidades dos pobres para a
formação de seu capital social, sem paternalismos.
É indispensável entender que a aplicação de um
conceito de capital social e humano adequadamente
formulado ajuda na compreensão da reprodução das
desigualdades sociais, ou melhor, o desempenho de
papéis que tradicionalmente foram descurados, tais
como: o papel da educação, das relações sociais e
familiares, do estímulo à solidariedade e à amizade,
dentre outros.

About the usefulness of social capital, the
document shows that one of the causes of poverty
is exactly the destruction or loss of support
networks of individuals and families. It should not
be understood, however, that social capital is the
exclusive patrimony of the poor. The document
reiterates the need to enhance the capabilities of
the poor to form their own social capital, without
paternalism. It is essential to understand that the
application of a properly formulated concept of
social and human capital helps to understand the
reproduction of social inequalities, or rather, the
performance of roles that have traditionally been
overlooked, such as: the role of education, social
relations, family, and encouragement of solidarity
and friendship, among others.

Ao final do documento, afirma-se ser importante o
debate sobre capital social por ser uma alternativa
de intervenção social que permite a compreensão
das razões porque alguns programas antipobreza
tiveram êxito e outros fracassaram.

At the end of the document it is stated to be
important to debate on social capital because it
is a social intervention alternative which enables
the understanding of the reasons why some antipoverty programs have been successful and others
have failed.
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4. UMA METODOLOGIA DE CONSTITUIÇÃO
DE CAPITAL SOCIAL E HUMANO.

A

internacionalização de relações ao mesmo tempo em
que inclui camadas intelectuais e as elites política e
econômica, além das camadas médias das sociedades, é, também, um fenômeno que acarreta grandes
exclusões e que distancia, de forma cada vez mais
evidente, as camadas mais pobres das sociedades de
seus demais setores. No atual momento internacional, ter acesso à informática e a todos os mecanismos
da era digital é um privilégio de alguns e que marginaliza inúmeros segmentos sociais que passam a ser
excedentes.
Esse fenômeno, na atualidade, não se restringe
aos países periféricos, também os desenvolvidos
foram afetados pela ampliação do crédito, do desemprego e pela flexibilização crescente das relações de trabalho. Porém, ainda são os países periféricos, ou do chamado Terceiro Mundo, que mais
sofrem os impactos dessas relações, quer por não
estarem preparados para a efetivação de políticas
sociais mais proativas, quer por terem acumulado,

historicamente, enormes segmentos sociais de pobreza e de indigência.
Em nosso país, o aprofundamento das necessidades
básicas é evidente, ou seja, há uma incapacidade de
acesso à moradia sustentável (domicílio dotado de
acesso a água potável, luz elétrica e esgoto sanitário, e regularização da propriedade); uma inviabilidade de se inserir em ambiente também sustentável
(ruas calçadas e ajardinadas, córregos urbanos preservados, casas com distâncias dos vizinhos segundo a legislação, etc.); uma desarticulação crescente
do acesso a bens e serviços (transporte coletivo nos
bairros de maior pobreza, coleta de lixo, serviços de
educação e de saúde de qualidade, áreas de esporte e lazer, dentre outros).
Todos esses fatores colocam em situação de risco
grandes segmentos sociais urbanos de menor potencial de geração de renda e de altas taxas de desemprego ou de subemprego. Além dos riscos e dos

4. A METHODOLOGY OF FORMATION OF
SOCIAL AND HUMAN CAPITAL.

T

he internationalization of relationships, while
encompassing layers of the intellectual, political, and
economic elites and the middle classes of society,
is also a phenomenon which causes significant
exclusions and which distances, ever more so
evidently, the poorest layers of society from the
other sectors. At the current international moment,
having access to computers and all mechanisms
of the digital era is a privilege of some, but it also
marginalizes many neglected segments of society.
This current phenomenon is not restricted to the
peripheral countries; the developed countries
have also been affected by the expansion of credit,
unemployment, and the increasing flexibility
of labor relations. However, it is the peripheral
countries, of the so-called Third World, who

are suffering the impact of these relationships,
either because they are not prepared for the
effectiveness of more proactive social policies, or
because they have accumulated, historically, large
social segments of poverty and indigence.
In our country, the deepening of basic needs is
evident, i.e., there is a lack of access to housing
development (households provided with access to
potable water, electricity and sewage, and regularized
property); In addition there is also an impossibility
to be inserted into a sustainable environment
(sidewalks and landscaped streets, preserved
urban streams, houses with legal distance from
neighboring houses, etc.), a growing disarticulation
of access to goods and services (public transport
in the neighborhoods of greater poverty, garbage

danos em razão do aprofundamento das necessidades básicas ocorrem, ainda, uma multiplicidade de
violências intra e extradomiciliares.
Todos esses fatores de degradação humana foram vivenciados na prática pelos integrantes do
Programa “Polos de Cidadania“, da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais,
que atuam há mais de quatorze anos nas áreas ou
aglomerados de favelamentos da cidade de Belo
Horizonte. As áreas em que o Programa atua ou
atuou (Aglomerado Santa Lúcia, Aglomerado da
Serra, Jardim Felicidade, Vila Acaba Mundo e cidades do Médio Vale do Jequitinhonha) representam
em torno de 190.000 moradores.
Todos os problemas e necessidades fundamentais
dessas populações de extrema pobreza levaram o
Programa a procurar alternativas para a minimização ou superação dos riscos e danos que acometem
esses segmentos sociais diuturnamente. O desemprego e deteriorações de vida de todos os tipos, os
domicílios em locais de desabamentos iminentes, a
exploração sexual de crianças e adolescentes, a fome
ou a falta de nutrientes mínimos para uma sobrevivência sadia são riscos e danos que interferem nas
condições de realização de cidadania e de dignidade
dos moradores dessas localidades.
O Programa Polos tem procurado diversas alternativas de desenvolvimento sócio-econômico e de inclusão desses grupos empobrecidos e, no momento,
atua com a proposta de constituição de capital social
e humano e de formação de redes sociais mistas.
Essas propostas metodológicas estruturam-se a partir de três núcleos temáticos fundamentais: cidadania, subjetividade e emancipação.
Conceitua-se cidadania como a democratização
de relações para a sustentação da diversidade.
Essa diversidade pode ser étnica, religiosa, de gênero, sócio-econômica, dentre outros. A cidadania
poderá ser construída e realizada quer em espaços domésticos, produtivos ou político-comunitários. O pressuposto mais importante desse núcleo
teórico é o resgate do princípio de comunidade
que, por sua vez, deve pressupor relações horizontalizadas e coextensivas e, ao mesmo tempo,
o estímulo ao desenvolvimento de competências
interpessoais e coletivas.
A subjetividade, segundo eixo teórico, deve ser entendida como a capacidade de autocompreensão

collection, quality education and health services,
sports and leisure areas, among others).
All of these factors put at risk large urban social
segments of lower income-generating potential
and result in high rates of unemployment or
underemployment. A multitude of manifestations
of violence become apparent, ranging from the
domestic scale to the societal one in addition to the
risks and damages caused by the lack of delivery of
basic needs.
All these factors of human degradation have been
witnessed and experienced in practice, by the
members of the “Citizenship Poles” Program of the
Federal University of Minas Gerais Law School,
who have worked for more than sixteen years in the
slum clusters or areas of the city of Belo Horizonte.
The areas in which the program operates or has
served (“Aglomerado Santa Lúcia”, “Aglomerado
da Serra”, “Jardim Felicidade”, “Vila Acaba Mundo”
and townships of “Médio Vale do Jequitinhonha”),
correspond to 190,000 residents.
All problems and basic needs of these populations
in extreme poverty led the program to look for
alternatives to minimize or overcome the risks
and hazards that affect daily these social groups.
Unemployment and deterioration of life of all
kinds, households in areas of imminent collapse,
sexual exploitation of children and adolescents,
hunger or lack of minimum nutrients for healthy
survival are risks and hazards that affect the
conditions of citizenry and dignity of the residents
of these localities.
The Poles Program has tried several socio-economic
development and inclusion alternatives for these
impoverished groups and currently performs with
the proposal of formation of mixed social networks
and human and social capital ventures. These
methodological approaches are structured based
on three thematic elements: citizenship, subjectivity,
and emancipation.
Citizenship is conceptualized as the democratization
of relationships to sustain diversity. This diversity
can be ethnic, religious, gender-based, or socioeconomic, among others. Citizenship can be
constructed and performed either in domestic
or in productive or political-community spaces.
The most important assumption of this theory
is the core principle of rescue of the community,
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e de responsabilidade do indivíduo em relação a
si mesmo e ao seu entorno social, demonstrando
competência criativa que permita a expressão de
uma personalidade autônoma e crítica no julgamento do desenvolvimento de sua comunidade.
Entende-se por emancipação a capacidade dos
grupos de permanente reavaliação das estruturas
sociais, políticas, culturais e econômicas do seu
entorno, com o propósito de ampliação das condições jurídico-democráticas de sua comunidade e
de aprofundamento da organização e do associativismo com o objetivo de efetivação das condições
políticas pelas mudanças essenciais na vida dessa
sociedade para sua inclusão efetiva no contexto social mais abrangente.
Considerando as necessidades, danos e demandas
dessas localidades e os núcleos teórico-metodológicos do Programa é que finalmente se optou pela
conjugação: constituição de capital social/formação
de redes sociais mistas.
A partir da experiência do Programa em localidades
de exclusão social, concebeu-se capital social e humano como a existência de relações de solidariedade e de confiabilidade entre os indivíduos, grupos e
coletivos, inclusive a capacidade de mobilização e de
organização comunitárias, traduzindo um senso de
responsabilidade da própria população sobre seus
rumos e sobre a inserção de cada um no todo. Estes
elementos subjetivos manifestam-se em ganhos concretos sobre a resolução de seus problemas, por possibilitarem maior acesso aos direitos e consequente
melhoria da qualidade de vida e do bem-estar. A comunidade passa a atuar como sujeito compreensivo
e participante em seu meio social, ao invés de mero
beneficiário de assistencialismos.
Por essas razões, as ações dessa metodologia devem
ultrapassar o âmbito das atuações conjunturalmente
emergenciais, apesar de algumas vezes estas serem
necessárias. Os mecanismos de ação e os resultados
devem ocorrer de forma enraizada e permanente
no cotidiano das comunidades, mediante a revisão
de práticas sociais, no sentido de favorecer a mobilização e a organização popular. São priorizadas as
práticas solidárias e o processo emancipador dos
sujeitos individuais e coletivos.
Uma das questões a serem obtidas pela constituição
de capital social e humano em determinada comunidade é, fundamentalmente, torná-la emancipada,

which, in turn, should assume both horizontal and
coextensive relations, stimulating the development
of interpersonal and collective skills.
Subjectivity, according to the theoretical axis, must
be understood as the ability of self-understanding
and the responsibility of the individual with respect
to him(her)self and to the social environment,
demonstrating creative competence that allows the
expression of an autonomous and critical personality
in judging the development of their community.
Emancipation is understood as the ability of groups of
continuous reassessment of social, political, cultural
and economic structures in their surroundings. The
purpose of reassessment is the expanding of legal
and democratic conditions of their community and
strengthening the organizations and associations to
effect the political conditions for essential changes
in the life of society for their effective inclusion in
the broader social context.
Considering the needs, demands and damages of these
locations and the theoretical and methodological
core of the Program, the following conjugation was
finally chosen: constitution of social capital with the
formation of mixed social networks.
Based on the experience of the Program in places
of social exclusion, social and human capital were
conceived as the existence of relations of solidarity
and trust among individuals, groups and collectives,
including the ability to mobilize and organize the
community, reflecting a sense of responsibility of
the population in defining its own direction and
insertion of each member as part of a whole. These
subjective elements manifest themselves in concrete
gains on solving their problems, as they allow greater
access to rights and thereby improving the quality
of life and wellness. The community starts to act
as an understanding and participatory subject in its
social environment, rather than a mere beneficiary
of assistance-based policies.
For these reasons, the actions of this methodology
exceed the scope of emergency actions, though
sometimes they are necessary. The mechanisms
of action and the results must be permanent and
rooted in the daily life of the communities, through
the revision of social practices, to promote social
mobilization and grassroots organization. Practices
that reinforce solidarity and the emancipation of
individuals and groups are prioritized.

ou seja, capaz de dialogar, influenciar, deliberar
e intervir nas decisões do poder público e/ou da
própria comunidade. Este deve perceber-se como
um ator social capaz de atuar na solução de seus
problemas a partir de relações de organização e de
solidariedade, minimizando a reiteração das diversas formas de danos econômicos e sociais. Além
disso, deve atuar de forma incisiva quanto aos seus
próprios interesses.
A metodologia sustenta-se a partir de uma conexão da teoria com a prática e se estrutura nos
conceitos de cidadania, intercompreensão, estabilidade social e emancipação. Trata-se, portanto, de
uma estratégia qualitativa que prioriza o contato
com problemas coletivos e ela própria realiza-se
a partir da atuação coletiva, ou seja, devem-se
priorizar ações, discussões e decisões de equipe, especialmente da rede social, utilizando-se
do controle metodológico da intersubjetividade e
da interdisciplinaridade. Os resultados devem ser
processados nas e pelas comunidades, formando
um círculo virtuoso de revisão de práticas sociais,
de mobilização e de organização popular, favorecendo a cidadania comunitária.
Conjugada ou paralela às atividades de observação e de escuta, as formas de compreensão das
situações devem se utilizar de procedimentos
argumentativo-deliberativos que envolvam todos
os integrantes e interlocutores da situação social
onde se atua, a partir da ação da rede social mista
e de todos os seus parceiros - da esfera pública ou privada - utilizando-se de estudos de caso,
reuniões, debates, capacitações, seminários, conversas informais, ou seja, todo procedimento que
seja fundamentalmente dialógico e que envolva o
maior número de integrantes e lideranças da comunidade. É, assim, um verdadeiro movimento pedagógico de transformação da situação tendo em
vista a constituição de capital social e humano em
um sentido emancipador.

One of the key goals to be gained from the
formation of social and human capital in a given
community is essentially its emancipation. In other
words, the community is capable of dialogue,
exerting influence and action by intervening in
government decisions and/or the community itself.
The community must see itself as a social actor
capable of acting in solving its own problems based
on the organizational relations and solidarity,
minimizing damaging social and economic
reiterations. Moreover, the community must act
incisively to propagate its own interests.
The methodology is sustained from a connection
between theory and practice and is structured on
the concepts of citizenship, mutual understanding,
stability and social emancipation. It is therefore a
qualitative strategy that prioritizes contact with
collective problems and itself arises from collective
action, i.e., one must prioritize actions, discussions
and team decisions, especially in unison with the
social network, by methodologically controlling
inter-subjectivity and inter-disciplinarity. The
results should be processed in and by communities,
forming a virtuous circle of revising social
practices, mobilization and grassroots organization,
encouraging community citizenship.
Coupled or parallel to the activities of observation and listening, deliberative-argumentative procedures should be used to bring understanding to
the situation, by involving all members and partners
of the social situation where the intervention takes
place, adopting the social network and all its partners - whether public or private - as the foundation.
As such, case studies, meetings, discussions, trainings, seminars, informal conversations, or any other
procedure that is fundamentally dialogical should
be used by involving the largest number possible of
members and community leaders. It is therefore a
real pedagogical movement to transform the situation in view of the constitution of social and human
capital in an emancipatory sense.

Para a obtenção de efetividade dessa metodologia
de constituição de capital social e humano são trabalhados dois valores que se entende como independentes, três outros valores derivados e constitutivos desses primeiros (dependentes) e um valor
interveniente, que pode ou não ocorrer.

The effectiveness of this methodology in
emancipating social and human capital relies on two
independent values and three other values derived
from the first ones (dependent) and an intervening
value, which may or may not occur.

Os valores independentes, ou mais relevantes, são
a intercompreensão e a estabilidade. Sem a realização desses elementos entende-se que não se atinge

The independent values or the ones that are
most relevant are inter-comprehension and
stability. Without the presence of these elements
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qualquer forma de capital social, quer em comunidades de baixa renda quer em outras onde o estrato social seja médio ou alto.

human capital cannot be reached, whether in
low-income communities or in other medium or
high social stratum.

A intercompreensão deve ser construída ou detectada no sentido de inter-relacionamento e de
identificação entre sujeitos e/ou grupos ou coletivos, a partir da vivência de uma história comum
de problemas, riscos e demandas. Esses sujeitos
constroem relações de ajuda mútua, de forma organizada ou individual (apoio informal de ajuda,
apoio em situações de risco, capacidade de mobilização). A intercompreensão envolve, assim, tanto
relações que variam no sentido da solidariedade
quanto no sentido da organização, com intensidades diversas. Da intercompreensão decorrem os
elementos derivados e seus constitutivos, ou seja,
a organização e a solidariedade.

Inter-comprehension must be built or detected
in light of the existing inter-relationship and
identification between the subjects and/or groups
or collectives, from the experience of a shared
history of problems, risks and demands. These
subjects build relationships of mutual assistance,
both in an organized fashion or individually
(informal support network, support in situations of
risk, ability to mobilize, etc.). Inter-comprehension
thus involves relationships that vary in both the
sense of solidarity and in the sense of organization,
and that exhibit different intensities. From
inter-comprehension we can trace the resulting
derivatives and their constituent elements, namely
organization and solidarity.

Outro valor independente, a estabilidade, tem
como seu elemento constitutivo o acesso a direitos.
Acredita-se que este último será proporcionado por
políticas sociais da administração pública ou por outros meios próprios da sociedade civil (organização
da comunidade em torno da reivindicação desses direitos, atuação de grupos não governamentais externos à comunidade, porém parceira desta, atuação da
comunidade junto ao poder público ou mesmo relações mutualistas e solidárias, muitas vezes orientadas
pela rede social) que deverão reforçar a estabilidade
da população permitindo que ela permaneça em seu
próprio local de moradia. A população em condições
de estabilidade tende a manter uma relação de conservação e manutenção de melhorias do ambiente
externo e do próprio domicílio onde habita, além do
envolvimento com a sustentabilidade de opções de
desenvolvimento da comunidade.
A sensação de pertencimento à comunidade onde
reside motiva a conquista de melhorias individuais
e coletivas de vida e de bem-estar. Entende-se, ainda, que a obtenção do acesso aos direitos à saúde,
à educação, ao lazer, à regularização fundiária, à
moradia sustentável, bem como à geração de renda,
são direitos e relações contínuas que contribuem
para a estabilidade da população no local onde
mora, melhorando-o e tornando-se mais viável a
constituição de capital social.
Do que se afirmou, pode-se depreender a necessidade das condições de sustentabilidade espacial, temporal, social e econômica. Esta última, proporcionada
pela ação de redes sociais mistas ou, até mesmo, de

Stability is the other independent value, and its
constitutive element is the access to rights. It is
believed that the latter will be provided by social
policies or by other means of civil society itself
that should enhance population stability allowing it
to remain in their own place of residence. When
the population enjoys stable conditions it tends
to maintain a relationship of conservation and
quest for continuous improvements of the external
environment and of their own home where it resides.
In addition, it gets involved in creating sustainable
options for community development.
The feeling of belonging to the community motivates
the achievement of improvements in individual and
collective life and wellness. It is also understood
that the access to rights to health, education, leisure,
land tenure, sustainable housing, as well as income
generation, is essential for fostering continuous
relationships that contribute to population stability
where it resides, improving the place and making
it more fertile for the constitution of social capital.
Based on what has been said so far, we can deduce
the need for conditions of spatial, temporal, social
and economic sustainability. The latter, provided
by the joint action of mixed social networks or
even informally constituted networks. The Popular
Cooperatives Project which is undertaken by
the Program, works with professional groups
(communities of interest) already in place or in
training, and that are in the process of organizing
themselves to generate their own income, as

redes informalmente constituídas. As Cooperativas
Populares, um dos projetos do Polos, atua a partir de
grupos de profissionais (comunidades de interesse)
já existentes na localidade ou em formação, organizam-se para a geração de renda própria, uma das
formas de superação do desemprego ou do subemprego e dos vários tipos de exploração. Esse associativismo cooperativo de produção, dentro dos parâmetros da economia solidária, permite uma geração
de renda autônoma e estável, se bem orientado.
O elemento interveniente, que sustenta tanto a estabilidade quanto a intercompreensão, pode não
ocorrer em todas as comunidades. Ela ocorre, no
entanto, com mais frequência, nas estruturas sociais
de maior pobreza, como nos favelamentos. Essa variável consiste na existência de comunidades consanguíneas de médio e grande porte. Essas comunidades constituem-se de familiares que se agregam
por necessidade de segurança e de sustentação da
sobrevivência. Essas comunidades consanguíneas,
apesar do termo, são muitas vezes formadas por
pessoas a elas agregadas pelo fenômeno do “compadrio”, por exemplo. Por um ato religioso de batismo dos filhos os compadres e comadres tornam-se
membros dessas extensas famílias, apesar da nãoconsanguinidade. Nelas se formam verdadeiras
redes naturais e informais de relacionamento que
mantêm tanto a estabilidade quanto a intercompreensão. As regularizações fundiárias, ou qualquer
outro tipo de ação governamental, não deverão desagregar esse tipo de estrutura social que, afinal,
é capaz de possibilitar solidariedade e estabilidade
na ação de constituição de capital social e humano.
Essa metodologia, a partir da experiência do
Programa Polos de Cidadania, em áreas de exclusão
sócio-econômica, deverá possibilitar:
•

•

oportunidades que permitam aos indivíduos e
aos grupos, ou coletividade, adquirir capacidades efetivas de minimização de danos, privações ou sofrimentos graves e, assim, ampliar
suas potencialidades de atividade criativa e
interativa, cuja pré-condição é a autonomia;
aprendizagens criativas e de inovação do ser
humano, permitindo-lhe, a partir da condição
de crescente autonomia, ser capaz de transcender uma visão de um discurso comunitário
tópico e os limites de uma linguagem normativa particular, possibilitando um processo de
emancipação do ser humano, apesar de suas

a means of overcoming unemployment and
underemployment and the various types of
exploitation. When well organized within the
parameters of the solidarity economy, this cooperative association of production allows for
autonomous and stable income generation.
The intervening element, which supports both
stability and mutual comprehension, may not
occur in all communities. It occurs, however, more
often in the social structures of greater poverty,
such as in settlements of extreme exclusion. This
variable consists of the existence of medium and
large kinship communities. These communities
are made up of families drawn together by the
need to guarantee their own security and survival.
These kinship communities, despite the term, are
often formed by people that are aggregated by
the phenomenon of “ritual kinship” for example.
Through the religious act of baptism, the children’s
godfathers and godmothers “adopt” these members
into their extended families, despite the fact that
they are not blood-related. These families really
take on the form of natural and informal networks
of relationships that maintain both stability and
mutual comprehension in the community. Land
settlements or any other type of government action
should not break down this type of social structure
that, after all, is capable of providing stability and
solidarity in action for the establishment of social
and human capital.
This methodology, which is based on the
experience of the Citizenship Poles Program,
and developed in areas of social and economic
exclusion should enable:
•

Opportunities that make it possible for
individuals and groups to acquire skills for
effective reduction of risk, serious hardship or
suffering and thus increase their potential for
interactive and creative activity, based on the
precondition of autonomous action;

•

Creative learning and innovation of the
human being, allowing the person, based
on the condition of increasing autonomy, to
be able to transcend a vision of a singular
community discourse and the normative limits
of a particular language standard, enabling a
process of emancipation of human beings,
despite its harsh life conditions. Based on
the expansion of democratic relations, the
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condições adversas de vida. Esse ser, a partir
da expansão das relações democráticas, tornase capaz de desvendar e de compreender as
variadas formas de exclusão e de violências do
mundo contemporâneo;
•

situações de formação de redes sociais que
fortaleçam essas comunidades na realização de ações de intercompreensão e de
solidariedade.

person is able to unravel and understand the
various forms of exclusion and violence in the
contemporary world;
•

Situations of creating social networks that
strengthen these communities in carrying out
solidarity and inter-comprehensive actions.

5. IMPORTÂNCIA DE REDES SOCIAIS MISTAS
PARA A EFETIVIDADE DE CAPITAL SOCIAL E
HUMANO E DE GOVERNANÇA SOCIAL

E

ntende-se que a metodologia de constituição e/ou
incremento de capital social deve estar interconectada com a constituição de redes sociais mistas.
Essas redes apresentam grande valor para a realização das ações de governança social. Por esse
motivo, não se poderia apresentar uma metodologia sem seu complemento indispensável, no sentido
de que a constituição de capital social pudesse ter
a efetividade necessária, ou seja, não apenas realizar seus próprios objetivos como, inclusive, responder às demandas e necessidades da população
por maior harmonia, estabilidade de convivência e
empoderamento de suas organizações.
A governança social deverá ter como objeto imediato de sua ação as comunidades representadas
ou não pelo terceiro setor, e não a sociedade como
um todo que, tradicionalmente era concebida
como um conjunto de indivíduos em seu sentido
biológico e antropológico. Essas organizações do
terceiro setor e as entidades da administração pública estarão envolvidas em redes de composição
mista em um processo de comunicações e de intercompreensões que poderá reduzir a complexidade das demandas e das necessidades.
Assim, as redes para a constituição de capital social e
humano formam-se tanto por relações interpessoais
como pelas relações de grupamentos ou conjuntos,

sejam eles familiares, comunitários ou institucionais.
Portanto, na metodologia aqui proposta, a noção de
rede tem um papel relevante. Ela não é vista, contudo, como um novo tipo de associativismo. Essas redes devem comportar, também, os componentes da
autonomia e da emancipação e devem ser do tipo
misto, ou seja, constituem-se de organizações locais,
da administração estatal, além de lideranças inescusavelmente legítimas dessas comunidades. Inúmeras
vezes essas redes são constituídas por processos informais: conversas em filas de ônibus, contatos de
vizinhanças, relações intra ou interfamiliares, dentre
outros, que permitirão ações que favoreçam o desenvolvimento de comunidades.
O pressuposto da formação dessas redes é a existência de um conjunto de organizações sociais motivadas
por objetivos públicos e coletivos. Uma intencionalidade política que supõe a formação de novas formas de
atuação coletiva e de novos atores, também solidariamente agrupados. Muito constantemente pode ocorrer a existência de um campo ético-político bastante
fortalecido no qual sujeitos coletivos, com identidades
diversas e relações sociais solidárias anteriores, transportam-se dos grupos locais para as esferas regionais,
até mesmo estaduais ou federais. Esta expansão dependerá dos objetivos que perseguem e do nível de
atuação autônoma e solidária de seus integrantes.

Os fundamentos tradicionais de redes sociais têm
sido a alta coesão, lideranças legitimadas, nível educacional alto, posição de relevo na sociedade, dentre outros. Esses fundamentos seriam tidos como laços fortes. Algumas pesquisas definiram, contudo, que são os
laços fracos que atribuirão maior eficácia à ação em
rede em comunidades de exclusão. Ora, como conceber a importância de redes sociais em ambientes
de extrema exclusão e pobreza, quando se sabe que
é justamente ali que os laços que integram as redes
são extremamente fracos? Por esse e outros motivos
é que se propõe aqui a constituição de redes sociais
mistas, ou melhor, a conjugação de laços sociais fortes e fracos para a sustentabilidade das intervenções
da rede no sentido de constituição de capital social e
humano. A necessidade da formação de redes deriva,
pois, da fragilidade dos laços existentes nas comunidades periféricas.

5. THE IMPORTANCE OF MIXED SOCIAL
NETWORKS FOR THE EFFECTIVENESS OF
HUMAN AND SOCIAL CAPITAL
AND SOCIAL GOVERNANCE

I

t is understood that the method of emancipating and/
or increasing social capital must be interconnected
with the creation of mixed social networks. These
networks have great value to carry out actions
of social governance. Therefore, one could not
present a methodology without the indispensable
complement of the effective constitution of social
capital, to not only accomplish its own goals, but also
to be able to respond to the demands and needs of
the population towards greater harmony, stability,
coexistence and empowerment of its organizations.
As such, the immediate object of action of social
governance should be directed towards communities
which may or may not be represented by the
third sector, and not society as a whole, which has
traditionally been conceived as a set of individuals
according to their biological and anthropological
definition. These nonprofit organizations and public
entities should be involved in networks of mixed
composition in a process of communication and
inter-comprehension, thus reducing the complexity
of the social demands and needs.

These networks, which provide the means of forming
social and human capital, are created by both
interpersonal relations and by family, community
or institutional clusters. As such, the proposed
methodology stresses the notion that networks have
an important role in forming human and social capital.
Nevertheless, networks are not seen as a new type
of association. These networks must also include the
components of autonomy and empowerment and
should be of mixed type that is, consisting of local
organizations, State administration, and legitimate
community leaders. Frequently, the creation of these
networks relies on informal processes such as during
conversations in bus queues, through neighborhood
contacts, within and outside family relationships, etc.
These spaces will inevitably favor the development
of communities.
The basic building blocks that are required for
the formation of these networks are the existence
of a set of social organizations motivated by public
and collective goals. This can be understood as a
political intention that assumes the formation of new
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collective action and of new actors, grouped with
strong solidarity. This social organization often results
in ethically and politically strengthened collective
subjects with different identities and social relations
of solidarity, which emancipate from a strictly local
sphere of action to regional, state and even national
ones. The scale of engagement will depend on the
goals they pursue and on the level of autonomy and
solidarity of its members.
It is needless to say that the foundations of social
networks are rooted in a tradition of high social
cohesion, legitimate leadership, high educational
level, and prominent position in society, among
other positive elements. These foundations
can be identified as strong social ties. However,
some studies define that weak ties are the ones

that turn actions of a network more effective in
communities of exclusion. Hence, the question of
how to conceive the importance of social networks
in environments of extreme poverty and exclusion,
when we know that it is precisely here that the
ties that integrate networks are extremely weak?
For this and other reasons we suggest mixed social
networks, or rather the combination of strong and
weak social ties, as a means to make interventions
sustainable enough in order for the network to be
able to form human and social capital. The need
for networking arises due to the fragility of bonds
existing in peripheral communities.

6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

s alternativas de obtenção de acesso aos direitos
fundamentais em localidades de extrema exclusão
(favelamento) e de comunidades periféricas exigem
que seja atribuído às populações desses espaços
sócio-culturais o status de sujeitos de sua própria
história, no interior de um processo pedagógico
edificante e emancipador. Há que se instaurar um
processo onde as pessoas tornam-se atores conscientes de sua exclusão e de seus riscos e danos e
das suas possibilidades de solução. Só assim, é que
a adversidade poderá ser superada ou minimizada
e poderá haver, ainda, a possibilidade de se governarem, de administrarem seus próprios interesses.
A pobreza e a miséria de praticamente metade da
população brasileira, nega a existência de direitos
fundamentais para todos e, muito mais, demonstra
que a aplicação desses direitos é desigual e injusta.
O discurso, genericamente aceito, de que os direitos humanos são para todos e que já foram inclusive constitucionalizados como direitos fundamentais, parece conspirar contra evidências não apenas
estatísticas, mas visíveis e incontestes na conjuntura atual de nosso país. A pobreza e a degradação
humanas estão aí e as políticas públicas parecem
desconhecê-las.
Pobreza, indigência, desemprego e subemprego, exploração sexual, inexistência de moradia para todos,
inúmeros danos e violências e visível degradação
humana, põem em risco as relações democráticas e

o Estado de Direito. Há, entretanto, a possibilidade
de resgate desses direitos e o restabelecimento, pelo
menos parcial, do Estado Democrático de Direito, se
essas populações excluídas e de grande pobreza, por
meio da governança social e da constituição de capital social e da economia solidária, se conscientizarem
de que é possível o fortalecimento de suas organizações e de suas redes sociais no sentido de viabilizar
um desenvolvimento sócio-econômico sustentável.
Assim, talvez, seja possível atribuir efetividade ao
que antes se afirmou, ou seja, a governança social
deve ser considerada como um meio de atribuição
de competência às organizações que trabalham diretamente com populações ou segmentos sociais
que necessitam se capacitar segundo respostas a
condições determinadas.
Por esse motivo, as equipes que trabalham com um
sentido de ampliação das possibilidades de governabilidade social devem procurar a articulação entre grupos ou organizações da sociedade civil com
esferas administrativas estatais de todos os níveis
para uma atuação que otimize ações e envolvimentos. A governança social deve ser, pois, uma pedagogia de vivências e de experiências no sentido de
um aprendizado das organizações de base das formas de atuação social que tenham como produto
uma ação com efetividade. Não sendo assim, tudo
se transforma em mais uma ilusão administrativa.

6. FINAL CONSIDERATIONS

T

he search for alternatives in the obtainment
of access to fundamental rights in places of
extreme exclusion (‘favelamento’) and peripheral
communities, demands that, people that live in
these social and cultural spaces be seen, through an
uplifting and emancipating educational process, as
subjects of their own history. We must establish a
process where people become actors aware of their
exclusion and of their risks as well as of their ability
to identify and seek possible solutions. Only then,
can adversity be overcome (or at least minimized)
so that they can enjoy self-governance, able to
manage their own interests.
The poverty and misery of almost half the Brazilian
population, denies the existence of fundamental
rights for all and, above all, shows that the application
of these rights is unequal and unfair. The discourse
that human rights are equally applicable to all
and that they are constitutionally guaranteed as
fundamental rights seems to conspire not only
against statistical evidence, but also against the
visible and unquestionable current injustices in our
country. Poverty and human degradation are evident
and public policies seem to keep ignoring them.
Poverty, indigence, unemployment and underemployment, exploitation, lack of housing for all,
amongst other numerous violent injustices and
manifestations of human degradation endanger
relations and the democratic rule of law. Despite

of all these challenges, the redemption of these
rights and the restoration of the Rule of Law is
still possible, at least in part, as long as excluded
populations that live in extreme poverty become
aware, through social governance and the formation of social capital and solidarity economy, that
they can strengthen their organizations and their
social networks. All of this will also enable sustainable socioeconomic development.
Perhaps then, it will be possible to assign effectiveness
to what has been previously stated, that social
governance should be considered as a means of
conferring competencies to organizations that work
directly with populations or social groups who need
to build capacity to respond to specific conditions.
For these reason, teams that work towards the
establishment of social governance must seek to
build relations between groups and civil society
organizations with administrative spheres of the
State, at all levels, to allow the optimization of
actions. As such, governance must be understood
as a social pedagogy of life experiences and as
a collective process of grass-root organizational
learning about the forms of social action that
result in effective actions. Ignoring this dimension
of social governance will inevitably lead to failure
of the program, resulting in an illusion that is
more technical.

A governança social em comunidades periféricas e de exclusão:
questões de fundo sobre sua efetividade
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RESUMO

O objetivo do trabalho é analisar as razões que levaram a RMBH,
após 1989, a mais do que duplicar o número de seus municípios
membros. Após discutirmos os fatores que nos permitem definir a
RMBH, em sua institucionalidade, como “inchada”, caracterizamos
os seus membros quanto à sua vinculação às dinâmicas da aglomeração e apresentamos os diversos fatores, de ordem legal, institucional, político-eleitoral e ideacional, que explicam a expansão e
dão sentido ao inchaço da RMBH.
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Abstract

The objective of this paper is to analyze the reasons which led up the
Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH), after 1989, to more
than double the number of its member municipalities. After discussing
the factors that allow us to define the RMBH as a “bloated” institutions,
we characterize its members according to their connection to the
dynamics of agglomeration and present the various legal, institutional,
political, electoral and ideational factors which explain its expansion
and give meaning to the swelling of the RMBH.
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A

partir de 1989, a Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH), criada em 1973 por legislação
federal, inicia um processo de incorporação de
novos municípios que a levaria a mais do que duplicar o número de seus membros. Sendo inicialmente composta por 14 municipalidades, a RMBH
atingiria, em 2002, a sua composição atual, com 34
municípios. Das 24 regiões metropolitanas institucionalizadas hoje no Brasil, a de Belo Horizonte é a
segunda maior em número de municípios membros.
O objetivo deste trabalho é discutir as razões que
levaram a RMBH a se expandir de maneira tão
acentuada. Claro está que esse processo de expansão não reflete apenas o crescimento da metrópole,
entendida como fenômeno sócio-urbanístico. Para
tanto, o trabalho está organizado da seguinte maneira: na primeira seção, discutimos os fatores que
nos permitem caracterizar a Região Metropolitana

S

ince 1989 the Metropolitan Region of Belo Horizonte
(RMBH), which was established in 1973 by federal
legislation, initiates a process of incorporation of
new municipalities that would more than double the
number of its members. Initially composed of only
14 municipalities, the RMBH would reach in 2002,
its current composition with 34 municipalities. Out
of the 24 metropolitan areas now institutionalized
in Brazil, Belo Horizonte is the second largest in the
number of member municipalities.
The aim of this paper is to discuss the reasons for
RMBH’s remarkable expansion. It is clear that this
process of expansion not only reflects the growth
of the metropolis, understood as a social and urban
phenomenon. As such, the paper is organized as
follows: in the first section, we discuss the factors
that allow us to characterize the Metropolitan Region

de Belo Horizonte, em sua institucionalidade, como
“inchada”. Na segunda seção, os 34 municípios que
compõem a RMBH são brevemente caracterizados
segundo o seu grau de integração às dinâmicas
da metrópole, com o objetivo de demonstrar que
esta expansão não foi pautada, exclusivamente,
pela consideração de critérios sócio-urbanísticos
que justificassem, em termos puramente técnicos,
o pertencimento de parte significativa destes novos municípios à RM. Na terceira e última seção,
apresentamos os diversos fatores, de ordem legal,
institucional, político-eleitoral e ideacional, que
explicam a expansão e dão sentido ao inchaço da
RMBH. Nas considerações finais, discutimos, brevemente, o impacto desse inchaço sobre o novo
modelo de gestão metropolitana que vem sendo implantado no estado de Minas Gerais desde meados
da década de 2000.

of Belo Horizonte, as a “bloated” institution. In the
second section, the 34 municipalities that make
up the RMBH are briefly characterized according
to their degree of integration to the metropolitan
dynamic, with the aim of demonstrating that this
expansion has not been guided solely by the
consideration of socio-urbanistic criteria that would
justify, in purely technical terms, the membership of
a significant portion of these new municipalities to
the Metropolitan Region (RM). The third and final
section presents various legal, institutional, political
and ideational-electorate factors, explaining the
expansion, whilst giving meaning to the swelling of
the RMBH. In the final considerations, we discuss
briefly the impact of the swelling on the new model
of metropolitan management that has been deployed
in the state of Minas Gerais since the mid-2000s.
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1. Caracterizando o inchaço da RMBH

P

rimeiramente, cabe recordarmos que todas as nove
regiões metropolitanas criadas pelo governo federal no início da década de 1970 se expandiram posteriormente, no sentido da incorporação de novos

municípios. Contudo, como demonstra o Quadro
1, abaixo, a RMBH foi aquela, entre as RMs dessa
primeira geração, que mais se expandiu, tanto em
termos absolutos quanto relativos.

quadro 1

A Expansão das RMs da Primeira Geração
Regiões
metropolitanas
da primeira
geração

Número de
municípios
quando da
criação da
RM, em 1973

Número total
de municípios
incorporados à
RM a partir
de 1989

Municípios não
metropolitanos
incorporados a
partir de 1989

%
Municípios não Total de
metropolitanos municípios
incorporados a hoje
partir de 1989

1. Belém

2

3

1

33,3%

5

2. Belo Horizonte

14

20

10

50,0%

34

3. Curitiba

14

12

8

66,7%

26

4. Fortaleza

6*

7

3

42,9%

13

5. Porto Alegre

14

17

5

29,4%

31

6. Recife

9

5

1

20,0%

14

7. Rio de Janeiro**

10

6

0

0,0%

16

8. Salvador

9*

1

0

0,0%

10

9. São Paulo
Total

38***
116

1
72

0
28

0,0%
38,9%

39
188

Fonte: Elaboração própria, a partir de Observatório das Metrópoles (2004 e 2008)
* Os Municípios de Maracanaú, da Região Metropolitana de Fortaleza, e Dias D’Ávila, da Região
Metropolitana de Salvador, foram incluídos em 1986.
** A Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi criada em 1974, depois da fusão do Estado do Rio de
Janeiro com o Estado de Guanabara.
*** O município de Vargem Grande Paulista foi incorporado à RMSP em 1983.

É importante destacarmos, também, o padrão de
expansão destas 9 RMs da primeira geração. Uma
forma interessante de se aferir em que medida as
RMs, pensadas como instituições, são inchadas,
no sentido de serem compostas por um número
de municípios maior do que o “necessário” (ou se
a sua institucionalidade é muito mais abrangente

que a sua área funcional), é verificarmos se elas
incluem apenas municipalidades mais fortemente vinculadas à dinâmica metropolitana ou se, ao
contrário, agregam também municipalidades vizinhas menos integradas. Para tanto, trabalharemos
com a classificação, produzida pelo Observatório
das Metrópoles, que procura medir o “grau de

1. Description of RMBH’s swelling

F

irstly, it is important to remember that all nine
metropolitan areas created by the federal
government in the early 1970s expanded from its
original size through the subsequent incorporation

of new municipalities. However, as shown in Table
1 below, the RMBH expanded the most, both in
absolute and relative terms when compared to this
first generation RMs.

TABLE 1

Expansion of First Generation RMs
Metropolitan
areas of the first
generation

Number of
municipalities at
establishment of
RM in 1973

Number of
municipalities at
establishment of
RM in 1973

Nonmetropolitan
municipalities
incorporated
since 1989

% of Nonmetropolitan
municipalities
incorporated
since 1989

Total present
number of
municipalities

1. Belém

2

3

1

33,3%

5

2. Belo Horizonte

14

20

10

50,0%

34

3. Curitiba

14

12

8

66,7%

26

4. Fortaleza

6*

7

3

42,9%

13

5. Porto Alegre

14

17

5

29,4%

31

6. Recife

9

5

1

20,0%

14

7. Rio de Janeiro**

10

6

0

0,0%

16

8. Salvador

9*

1

0

0,0%

10

9. São Paulo
Total

38***
116

1
72

0
28

0,0%
38,9%

39
188

Source: Elaborated by the author based on Metropolis Observatory Data (2004 and 2008)
* Municipalities of Maracanaú, in the Metropolitan Region of Fortaleza, and Dias D’Avila in the Metropolitan Region of
Salvador, were included in 1986.
** The Metropolitan Region of Rio de Janeiro was created in 1974 after the merger of the State of Rio de Janeiro with the
State of Guanabara.
***The municipality Vargem Grande Paulista was incorporated into the MRSP in 1983.

It is important to highlight the pattern of expansion
of these nine first-generation metropolitan areas.
An interesting way to gauge the extent to which
metropolitan areas, thought of as institutions,
are swollen, in the sense of being composed of a
number of cities larger than the “necessary” (or
when its institutionalization is much larger than its

functional area), is to check whether they include
municipalities that are only strongly linked to the
metropolitan dynamic or whether, on the contrary,
they also include less integrated neighbouring
municipalities. To this end, we will work with
the classification produced by the Metropolis
Observatory, which seeks to measure the “degree
Explicando o inchaço da Região
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integração” dos municípios às atividades e dinâmicas da aglomeração2. Segundo essa classificação,
os municípios com grau de integração Baixo ou
Muito Baixo podem ser considerados como “não
metropolitanos”3.

of integration” of the municipalities according to
the activities and dynamics of the agglomeration2.
It should be noted that the municipalities with Low
and Very Low degree of integration were considered
“non-metropolitan”3.

O Quadro 1, acima, mostra-nos, também, que, entre
as nove RMs criadas na década de 1970, a de Belo
Horizonte é aquela que incorporou, em sua expansão, o maior número de municípios “não metropolitanos” (10). Contudo, em termos proporcionais,
a RM de Curitiba, que agregou 8 municípios “não
metropolitanos”, incorporou um percentual maior
dessas municipalidades (quase 67% de seus novos
membros), estando a RMBH em segundo lugar, uma
vez que a metade (50%) de seus novos membros
pertence a essa categoria.

Table 1 above shows us also that among the nine
metropolitan areas created in the late 1970s, Belo
Horizonte’s region is the one that has incorporated
in its expansion, the largest number of “nonmetropolitan” municipalities (10). However, in
proportional terms, the RM of Curitiba, which
added eight “non-metropolitan” municipalities,
incorporated a higher percentage of these
municipalities (almost 67% of new members), with
the RMBH in second place, with half (50%) of its
new members fall into that category.

O caso da RMBH também se destaca quando analisamos a totalidade das RMs hoje instituídas no país.
Entre as 24 RMs atualmente institucionalizadas no
Brasil, apenas a de São Paulo, com 39 municípios,
tem um número maior de membros que a RMBH,
com as suas 34 municipalidades. Das demais, apenas quatro têm 20 membros ou mais (RM de Porto
Alegre, 31; de Curitiba e do Vale do Aço, MG, 26; e
de Goiânia, 20). Quando se verifica o número de
municípios não metropolitanos que estão incorporados a essas RMs, a RMBH, com onze membros
não metropolitanos, é superada apenas pelas RMs
de Curitiba e de Goiânia (com 12) e pela RM do Vale
do Aço (MG, com 21) (Observatório das Metrópoles,
2004). É neste sentido, então, que acreditamos poder afirmar que a RMBH é “inchada”, em função de
seu elevado número de municípios membros e por
ela ter incorporado um alto número de municipalidades não metropolitanas, o que, contudo, não é
exclusividade da RMBH.

The case of RMBH is also highlighted when we
consider all the RMs that have been created in the
country. Among the 24 currently institutionalized
metropolitan areas in Brazil only that of Sao Paulo,
with 39 municipalities, has a larger number of
members than the RMBH with its 34 municipalities.
Out of the rest, only four have 20 or more members
(the RMs of Porto Alegre, 31; Curitiba and Vale do
Aço (MG), 26; and Goiânia, 20). When we verify
the number of non-metropolitan municipalities
that are embedded in these RMs, the RMBH with
eleven non-metropolitan members, is surpassed
only by the Metropolitan Region of Curitiba and
Goiânia (12) and the MR of the Vale do Aço (in
Minas Gerais, 21) (Observatory of the Metropolis,
2004). Based on these observations we can state
that the RMBH is “bloated” because of its large
number of member municipalities and for having
incorporated a high number of non-metropolitan
municipalities. However it must be noted that this
is not an exclusive RMBH trend.

2. A metropolização do não
metropolitano na RMBH

A

heterogeneidade dos 34 municípios pertencentes à
RMBH é, como se poderia esperar, muito acentuada,
o que é percebido, por exemplo, em termos de sua
população, sua área e sua densidade demográfica.
Se parece óbvio esperarmos que os municípios que
compõem uma RM tenham um alto grau de urbanização, um olhar mais detido sobre a RMBH nos traz
algumas surpresas. Se 16 dos 34 municípios-membros tinham em 2000 taxas de urbanização de mais
de 90%, segundo os dados do Censo Demográfico,
6 deles tinham taxas abaixo de 60%, sendo que em
Nova União e em Taquaraçu de Minas a população

rural era maior que a urbana (taxas de urbanização
de 26,3% e 39,5%, respectivamente) (Faria, 2008).
As discrepâncias relativas aos indicadores socioeconômicos e à capacidade administrativa dos municípios membros também poderiam ser lembradas para
uma mais plena explicitação da heterogeneidade da
RMBH. Contudo, a metropolização do não metropolitano na atual composição da RMBH fica de todo
evidente quando verificamos o grau de integração às
dinâmicas da aglomeração dos seus 34 municípios
membros, como evidenciado no Quadro 2, abaixo.

quadro 2

Grau de integração dos municípios da
RMBH às dinâmicas da aglomeração
Grau de integração do
município membro
Pólo

Municípios da RMBH

Número de
municípios
Belo Horizonte

1

Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia,
Vespasiano

6

Confins, Esmeraldas, Mário Campos, Sabará, São José da Lapa,
Sarzedo

6

Médio

Caeté, Capim Branco, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Matozinhos,
Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, São Joaquim de Bicas

10

Baixo

Brumadinho, Itaguara, Itatiaiuçu, Mateus Leme, Rio Acima

5

Baldim, Florestal, Jaboticatubas, Nova União, Rio Manso,
Taquaraçu de Minas

6

Muito Alto

Alto

Muito Baixo

Obs.: Os municípios cujos nomes estão sublinhados são aqueles que pertencem à RMBH desde 1973.
Fonte: Elaboração própria, a partir de Observatório das Metrópoles (2004)

Percebe-se que onze dos 34 municípios que compõem a RMBH (os 5 de Baixa integração somados
aos 6 de integração Muito Baixa) podem ser considerados “não metropolitanos”, todos eles incorporados a partir de 1989, com exceção de Rio Acima,
de Baixa integração, que constava dos 14 membros

originais. Fica evidente, assim, a não prevalência
de critérios técnico/urbanísticos na expansão da
RMBH, iniciada em 1989. Na próxima seção do
trabalho discutimos as razões dessa expansão, a
qual implicou um claro inchaço da RMBH.
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2. The metropolization of the nonmetropolitan in the RMBH

T

he heterogeneity of the 34 municipalities belonging
to the RMBH is, as expected, very high. This can be
perceived, for example, in terms of its population,
area and its population density. If it may seems
obvious to expect municipalities that make up a RM
to have a high degree of urbanization, a closer look
at the RMBH shows some surprises. If 16 of the 34
member municipalities in 2000 had urbanization
rates of over 90%, according to Census data, six of
them had rates below 60%, and in the Municipality
of Nova União and Taquaraçu de Minas the
rural population was higher than that of urban

areas (urbanization rates of 26.3% and 39.5%,
respectively) (Faria, 2008).
The discrepancies concerning the socio-economic
indicators and administrative capacity of member
municipalities could also be remembered to fully
explain RMBH’s heterogeneity. However, the
metropolization of non-metropolitan municipalities,
within the current composition of the RMBH is
entirely evident when we see the degree of integration
dynamics of the agglomeration amongst its 34
member municipalities, as shown in Table 2 below.

TABLE 2

Degree of integration among RMBH municipalities in terms
of the dynamics of agglomeration
Degree of integration
of the member
municipality
Central Core
Very High

High
Medium
Low
Very Low

Number of
municipalities

RMBH Municipalities
Belo Horizonte

1

Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia,
Vespasiano

6

Confins, Esmeraldas, Mário Campos, Sabará, São José da Lapa,
Sarzedo
Caeté, Capim Branco, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa,
Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, São Joaquim
de Bicas
Brumadinho, Itaguara, Itatiaiuçu, Mateus Leme, Rio Acima
Baldim, Florestal, Jaboticatubas, Nova União, Rio Manso,
Taquaraçu de Minas

6
10
5
6

Note: The municipalities whose names are underlined are those that belong to RMBH since 1973.
Source: Elaborated by the author based on Metropolis Observatory Data (2004 and 2008)

It can be seen that eleven of the 34 municipalities
that make up the RMBH (the 5 with Low integration
added to 6 with Very Low integration) can be
considered “non-metropolitan”. All of them were
incorporated since 1989, with the exception of Rio
Acima of Low integration, which is one of the 14

original members. Therefore the prevalence of nontechnical/urban criteria in the expansion of the
RMBH, which started in 1989, is evident. In the next
section, we discuss the reasons for this expansion,
which led to a clear swelling of the RMBH.

3. As razões da expansão da RMBH4

F

atores de diversas ordens, atuando, via de regra,
de maneira simultânea, motivaram a expansão da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Tais fatores parecem explicar, também, a ampliação do número dos municípios membros das outras oito RMs

da primeira geração, instituídas no país no início da
década de 1970. Para efeito de maior clareza na discussão, esses fatores serão classificados em quatro
categorias distintas: fatores de ordem legal, institucional, político-eleitoral e ideacional.

3.1. o fator legal
A expansão das RMs da primeira geração, bem
como a criação de novas RMs no país, tornou-se
possível pelo fato de a Constituição Federal (CF) de
1988 ter delegado aos estados da Federação a responsabilidade pela organização e gestão de seu território, incluindo a constituição de entidades regionais (regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e microrregiões). No que diz respeito à problemática metropolitana, há um consenso entre os analistas quanto ao fato de a CF ter, em larga medida, se
omitido. Explica-se tal omissão como derivada do
ethos descentralizador que prevalecia no Brasil no

momento da elaboração da Carta Magna. Isso porque a gestão metropolitana, ao buscar a promoção
da ação concertada entre unidades governamentais com ampla autonomia, como no caso do federalismo trino implantado pelo novo marco constitucional do país, poderia implicar o cerceamento de
parte da autonomia que se buscava instituir para os
governos subnacionais.
As constituições estaduais, por seu turno, quase
todas promulgadas em 1989, deram um tratamento
bastante diferenciado à questão metropolitana. Não

3. The reasons for the
expansion of the RMBH4

S

imultaneous factors of several orders led to the
expansion of the Metropolitan Region of Belo
Horizonte. These factors seem to also explain the
increasing number of member municipalities in the
other eight first-generation RMs introduced in the

country in the early 1970s. For purposes of clarity
in the discussion, these factors are classified into
four distinct categories: legal, institutional, politicalelectorate and ideational.

3.1. The legal factor
The expansion of the first-generation metropolitan
areas, as well as the creation of new metropolitan
areas in the country, became possible because of the
Federal Constitution (FC) of 1988 which delegated
to the states of the Federation the responsibility for
the organization and management of its territory,
including the establishment of regional (metropolitan,
urban agglomerations and micro-regions). With
regards to the metropolitan question, there is a
consensus among analysts that the CF has, in large

part, omitted the issue. This omission can be explained
by deriving the decentralizing ethos that prevailed in
Brazil during the drafting of the Constitution. This is
because the metropolitan administration, in seeking
the promotion of a concerted action between
government units with extensive autonomy, as in the
case of Brazil’s three-level federalism defined by the
country’s new constitutional framework, could lead
to restricting the autonomy it sought to establish for
subnational government levels.
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nos cabe, aqui, apreciar as distintas maneiras de regulamentação da problemática metropolitana pelas
constituições estaduais. A Constituição do Estado
de Minas Gerais (CEMG), contudo, destacou-se
nessa seara. Rovena Negreiros (1992) aponta as
seguintes peculiaridades da CEMG, em sua redação original: o estado de Minas Gerais, assim como
o do Ceará, teria avançado em seus propósitos de
organização regional ao sinalizar sua preocupação
“quanto à descentralização e desconcentração, paralelamente à integração regional”. A CEMG previu
a adoção de “instrumentos específicos de integração, a partir de políticas de desconcentração planejada do desenvolvimento econômico e da partilha
de benefícios e recursos comunitários compensatórios dos efeitos da polarização” (p.314). Ademais,
tanto a CEMG quanto os textos constitucionais dos
estados de São Paulo e do Ceará buscaram delinear,
ainda que de forma genérica, as especificidades de
cada um dos tipos de unidade regional.
Negreiros assinala também, como avanço a ser destacado, o fato de o Ceará e de Minas Gerais terem
listado e definido as funções públicas de interesse
comum, classificando-as de acordo com as distintas
unidades regionais (1992, p.315). Outra importante
especificidade da Constituição mineira, e também da
catarinense, foi a definição do Colar Metropolitano,
que se configura, como instrumento de planejamento, como um mecanismo potencialmente importante
no tratamento do impacto do processo de metropolização sobre os municípios circunvizinhos.
No que diz respeito ao arranjo institucional para
a gestão metropolitana, o texto constitucional de
MG, em sua redação original, propôs a criação de
uma Assembleia Metropolitana que teria, entre
suas atribuições, “o poder normativo regulamentar
de integração do planejamento, da organização e
da execução das funções públicas de interesse comum” (CEMG, Artigo 45, Inciso I). De uma maneira
geral, contudo, as constituições estaduais, em sua
maioria, reforçaram, na gestão das RMs, a necessidade de envolvimento da “comunidade e/ou dos
municípios (...), reservando aos governos locais um
papel de destaque no processo de tomada de decisão metropolitana” (Azevedo & Mares Guia, 2000,
p.136). Nas palavras de Negreiros, porém, “o modelo
de gestão do ponto de vista do arranjo institucional
que mais avançou foi o de Minas Gerais, seja pelo
caráter democrático que ele apresenta seja pelo
nível de articulação política que ele sugere” (1992,
p.316). Ademais, em Minas Gerais, bem como no

In contrast, almost all state constitutions enacted
in 1989 gave a very different treatment to the
metropolitan issue. The analysis of the different ways
that state constitutions regulated the metropolitan
issue is beyond the scope of this paper. However,
it is important to mention that the Constitution of
the State of Minas Gerais (CEMG), stood out in this
endeavor. Negreiros (1992) points out the following
peculiarities of the CEMG in its original wording:
the State of Minas Gerais, as well as the State of
Ceará, has advanced in their purpose of regional
organization to signal its concern “regarding the
decentralization and de-concentration, parallel
to regional integration”. The CEMG provided the
adoption of “specific instruments of integration,
based on the planned policies of decentralized
economic development and of sharing benefits
and community compensatory resources from the
effects of polarization” (p.314). Moreover, CEMG as
well as the Constitutions of the States of Sao Paulo
and Ceará sought to delineate, albeit in general
terms, the specificities of each type of regional units.
Negreiros also notes, as an advance to be highlighted,
the fact that Ceará and Minas Gerais have listed
and defined public functions of common interest,
classifying them according to different regional
units (1992, p.315). Another important specificity of
the Constitutions of Minas Gerais and that of Santa
Catarina, was the definition of the Metropolitan
Beltway, which is configured as a planning instrument
and as a potentially important mechanism to
deal with the impact of metropolization on the
surrounding municipalities.
Regarding the institutional framework for
metropolitan management, the constitutional text of
MG, in its original wording, proposed the creation
of a Metropolitan Assembly that would have, among
its duties, “the legislative power to regulate the
integration of planning, organization and execution
of public functions of common interest “(CEMG,
Article 45, Section I). In general, however, most state
constitutions reinforced, regarding the management
of metropolitan areas, the need to involve the
“community and/or municipalities (...), reserving
a role for local governments in the metropolitan
decision-making process” (Azevedo & Mares Guia,
2000, p.136). However, in the words of Negreiros,
“the most advanced management model from the
viewpoint of the institutional arrangement was that
of Minas Gerais, due to its democratic character
and due to the level of political articulation that it

Pará, as constituições estaduais previram a criação
de fundos de desenvolvimento (idem, p.317).
Reconhecendo o papel central dado às municipalidades nos arranjos institucionais característicos
dos modelos de gestão metropolitana desta segunda geração, Faria (2008) considerou pertinente denominar a modalidade instituída pelas constituições
estaduais de 1989 como pautada por um “hipermunicipalismo simétrico”, “uma vez que a tendência,
no âmbito estadual, foi a de não discriminação de
papéis diferenciados para os municípios-membros,
segundo as suas particularidades econômicas e demográficas e o seu tipo de inserção na dinâmica
metropolitana” (p.9).
Seguindo a determinação da CEMG, a Ambel
(Assembleia Metropolitana de Belo Horizonte) viria
a ser constituída pelos prefeitos, vereadores indicados pelas respectivas câmaras municipais, por um
representante da Assembleia Legislativa do estado
e por um representante do Executivo estadual, indicado pelo governador. Desta maneira, a nova estrutura institucional da RMBH inverteria completamente a correlação de forças no âmbito da gestão
metropolitana, dando ampla primazia aos interesses
dos municípios, em contraste com a ênfase estadualista da legislação federal de 1973.
Foi precisamente este arcabouço constitucional que
conformou a institucionalização da gestão metropolitana no estado de Minas Gerais a partir de 1989, a
qual, como se verá a seguir, propiciou a expansão (e
o inchaço) da RMBH.

suggests” (1992, p. 316). Furthermore, in Minas Gerais
as well as in the State of Pará, the state constitutions
provided for the creation of development funds
(ibid, p.317).
Recognizing the central role given to municipalities
in the institutional arrangements, a marking
characteristic of the second-generation metropolitan
management model, Faria (2008) considered
it appropriate to call the method established
by the state constitutions of 1989 as guided by a
“symmetrical hiper-municipalization”, “since the
trend, at the state level, was not to discriminate
the different roles of member municipalities by its
economic and demographic peculiarities nor on the
basis of its form of insertion in the metropolitan
dynamic” (p.9).
Following the determination of the CEMG, Ambel
(Belo Horizonte’s Metropolitan Assembly), was
formed by mayors, councillors appointed by the
respective municipal councils, a representative of
the State Legislature and a representative of the
State Executive Power, appointed by the governor.
Thus, the new institutional structure of the RMBH
completely reversed the balance of forces within the
metropolitan management system, giving priority to
the interests of large cities, in contrast to the Union’s
emphasis provided by the federal legislation of 1973.
It was precisely this constitutional framework that
conformed the institutionalization of the metropolitan
management system in the State of Minas Gerais
from 1989, which, as we shall see below, fostered the
expansion (and swelling) of the RMBH.

3.2 O fator institucional

3.2 The institutional factor

O “hipermunicipalismo” da Ambel produziria, como
efeito possivelmente não esperado, novos entraves
às relações intergovernamentais cooperativas no
âmbito metropolitano, como demonstrado por diversos autores. Muito resumidamente, o que ocorreu
foi que as diretorias da Assembleia Metropolitana
passaram a ser dominadas por coalizões dos municípios menores, em oposição ao eixo econômico
metropolitano, composto por Belo Horizonte, Betim
e Contagem, e também muitas vezes em detrimento do interesse do governo do estado, que tinha na
Ambel uma modestíssima representação. A reação
dos municípios do eixo econômico e do governo
do estado passa a ser, então, a de esvaziamento do

The “hiper-municipalism” produced by Ambel
caused a possibly unexpected effect of forming new
barriers to cooperative intergovernmental relations
in the metropolitan setting, as demonstrated by
several authors. Very briefly, what happened was
that the directors of the Metropolitan Assembly
came to be dominated by coalitions of smaller
municipalities, opposed to the metropolitan
economic axis, composed of Belo Horizonte, Betim
and Contagem, and also often at the expense of
the state government’s interest, which had a very
modest representation in the Ambel architecture.
The reaction of the municipalities of the economic
axis and of the state government was to abandon
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órgão. Cabe recordarmos, ainda, que, como o Fundo
de Desenvolvimento Metropolitano acabou não sendo regulamentado, a questão financeira tampouco
ficou resolvida, preservando o governo do estado, na
prática, o controle sobre parte significativa dos principais instrumentos de intervenção metropolitana.
Tal controle seria exercido, assim, em larga medida
fora do escopo institucional criado após a CEMG. A
fragilidade da Ambel era tanta que o órgão não contava com recursos nem mesmo para a manutenção
de um corpo técnico-administrativo autônomo.

the institution. It is also important to remember that,
as the Metropolitan Development Fund ended up
not being regulated, the financial issue was never
resolved, preserving the state government’s role in
controlling a significant part of the key instruments
of metropolitan intervention. Thus, such control
would be exercised largely outside the institutional
scope created after the enactment of the CEMG.
Ambel’s fragility was such that the agency did not
even have the resources to maintain its technical and
administrative autonomy.

De acordo com Machado (2007), as reuniões da
Ambel, quando ocorriam, tratavam de questões específicas a alguns municípios, ficando em segundo
plano os grandes problemas metropolitanos. Como
ressaltado por Azevedo e Mares Guia (2008), a
maior parte dos prefeitos e vereadores que participavam da Ambel permanecia aferrada a uma
postura localista, de exclusiva defesa dos interesses
municipais, tendo dificuldades em adotar uma visão
regional, imprescindível para a produção de cooperação intergovernamental no âmbito metropolitano. Em outros momentos, os representantes dos
governos municipais se subordinavam claramente
ao representante do governo estadual.

According to Machado (2007), when the meetings
of Ambel occurred, they dealt with issues specific
to certain cities. The key metropolitan issues were
placed on the backburner. As noted by Azevedo
and Mares Guia (2008), most of the mayors and
councillors who participated in Ambel remained
clinging to a local approach. The sole defense of
municipal interests demonstrated the difficulty of
adopting a regional vision, essential for the production
of intergovernmental cooperation within the
metropolitan context. At other times, representatives
of municipal governments were clearly subordinated
to the representative of state government.

Outro dado interessante é que os dispositivos
relativos à gestão metropolitana constantes da
Constituição estadual só seriam regulamentados
em 1993, por meio da Lei Complementar N.º 26.
Como assinalado por Machado (2007), este considerável lapso de tempo, de quatro anos, pode ser
pensado como outra evidência da baixa atenção
dedicada pelo governo estadual à estrutura de gestão da RMBH, a qual, como visto, rapidamente se
mostraria ineficiente.
A deterioração da estrutura de gestão da RMBH fica
visível não apenas pela inoperância da Ambel, mas
também: (a) pela fragilização e posterior extinção,
em 1996, do Plambel, órgão estadual de planejamento
metropolitano; e (b) pela incapacidade de cooperação entre as agências estaduais de vocação urbana,
ou seja, pela dificuldade de coordenação intragovernamental no âmbito estadual, o que também denota,
indiretamente, o pequeno interesse do governo do
estado na problemática metropolitana.

Ao analisar os custos de transação para os estados assumirem a gestão metropolitana, Machado
(2009) conclui que tais custos tendem a ser bastante significativos, devido, resumidamente, aos

Another interesting fact is that the legal devices
for metropolitan management prescribed in the
state constitution in 1993 would only be regulated
through Complementary Law No.26. As noted by
Machado (2007), the considerable time lag (of four
years), can be thought of as another evidence of
the low attention paid by the state government to
the management structure of the RMBH, which was
soon evidenced as being ineffective.
The deterioration of the management structure of the
RMBH is visible not only by Ambel’s ineffectiveness
but also: (a) due to the weakening and subsequent
extinction in 1996 of Plambel, the state agency for
metropolitan planning, and (b) by the inability of
state’s urban planning agencies to cooperate. That
is the difficulty of inter-governmental coordination
at the state level, which indirectly also indicated
the small interest of the state government in the
metropolitan issue.
By analyzing the transaction costs implicit in
metropolitan administration, Machado (2009)
concludes that these costs tend to be quite significant
due to the following factors: (a) high political cost
for states to set the legal parameters of verticalmetropolitan management without the consent of

seguintes fatores: (a) elevado custo político para os
estados estabelecerem parâmetros legais-verticais
de gestão metropolitana sem o consentimento das
lideranças do poder local; (b) controvérsia jurídica, atualmente em discussão no Supremo Tribunal
Federal, sobre a possibilidade da lei estadual de
criação de regiões metropolitanas exigir compulsoriamente a prestação integrada de serviços de interesse metropolitano; (c) baixa ressonância da questão metropolitana nos movimentos sociais urbanos;
(d) falta de apoio do governo federal à possibilidade dos estados assumirem papéis protagonistas na
gestão metropolitana; e (e) preponderância do paradigma municipalista/descentralizador nos meios
político, técnico e acadêmico.
Por isso, ainda segundo o autor, as possibilidades
da organização vertical-compulsória das RMs tenderiam a apresentar custos de transação elevados
para os governos estaduais. Essa seria uma das
explicações para a baixa efetividade da gestão das
RMs criadas por leis estaduais no país. Recordese, também, que o modelo de gestão metropolitana
criado pelos militares, além de ter sido estigmatizado como mecanismo de atuação autoritária nos
espaços metropolitanos, foi incapaz de gerar incentivos duradouros à cooperação intergovernamental,
além de não ter conseguido gerar uma consciência
coletiva ou um senso de identidade regional em
torno da importância das questões metropolitanas
(Faria & Machado, 2009).
Fica claro, assim, que o modelo de gestão metropolitana preconizado pela Constituição Mineira ,
ao produzir uma postura de alheamento por parte
dos governadores do estado e das lideranças dos
municípios do eixo econômico, abre espaço para
que a incorporação de novos municípios à RMBH
seja negociada com base em critérios outros que
não a necessidade de se produzir ação concertada para a solução de problemas comuns, como se
discutirá a seguir.

local leadership, (b) legal dispute, currently under
discussion in the Supreme Court, on whether the
state law, which creates metropolitan regions, would
require compulsorily the integrated provision of
services of metropolitan interest, (c) low resonance
of the metropolitan issue within urban and social
movements, (d) lack of support from the federal
government for states to assume leading roles in
metropolitan management, and (e) dominance of
the municipal/decentralized paradigm within the
political, technical and academic spheres.
According to the author, the possibilities of
compulsory vertical organization of the RMs tend to
have high transaction costs for state governments.
That would be one explanation for the low
effectiveness of the management of MRs created
by state laws in the country. It is also important
to remember that the model of metropolitan
management created by the military regime, besides
being stigmatized as an authoritarian mechanism of
action in metropolitan areas, was unable to generate
lasting incentives for intergovernmental cooperation,
failing to generate a collective consciousness or a
sense of regional identity around the importance of
metropolitan issues (Faria & Machado, 2009).
It is clear therefore that the model of metropolitan
management advocated by the Constitution of Minas
Gerais, by producing a stance of detachment on the
part of the state governors and of the municipal
leaders pertaining to the region’s economic
axis, opened space for the incorporation of new
municipalities into the RMBH based on other
criteria than the need to produce concerted action
for resolving common problems, as discussed below.
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3.3 O fator político-eleitoral
A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu Artigo 44, condiciona a instituição
de RMs no estado à observância de alguns critérios sócio-urbanísticos, os quais, podese inferir, deveriam valer, também, para a incorporação de novos municípios às RMs já
existentes. Parece evidente, assim, que uma atenção estrita aos preceitos constitucionais teria redundado em uma expansão da RMBH bem menor do que a efetivamente
ocorrida, posto que, como visto, vários de seus novos membros podem ser considerados não metropolitanos. No que diz respeito à desconsideração dos aspectos técnico/
urbanísticos, cabe, inicialmente, fazermos a seguinte sugestão: a incorporação de novos
municípios à RMBH acelerou-se a partir de 1997, quando foram agregados 14 dos 20
novos membros. Coincidência ou não, tal fenômeno ocorre após a extinção do Plambel,
em 1996, o então órgão estadual de planejamento metropolitano, que sobrevivia com
dificuldades desde o final dos anos 1980.
Quando se pensa em descortinar os fatores de ordem político-eleitoral que fazem
parte das motivações para a expansão da RMBH, cabe salientarmos, primeiramente,
a existência de fortes evidências de que a variável partidária tenha tido um baixo
impacto sobre as decisões acerca da expansão. Como qualquer decisão sobre a ampliação da RMBH deve ser tomada no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais (ALMG), sobre a qual os governadores do estado normalmente têm
forte ascendência, a seguinte hipótese inicial pode ser levantada: municípios cujos
prefeitos fazem parte da coligação de apoio do governador tenderiam a ver facilitada
a sua demanda por ingressar formalmente na RM. Tal hipótese, contudo, parece não
se sustentar. Isso porque um cotejamento entre o partido do prefeito do município
incorporado e a coligação de apoio ao governador revelou que: os prefeitos de apenas
10 dos 20 municípios incorporados pertenciam a partidos que compunham a base
de sustentação do governador quando do processo de tomada de decisão, ao passo
que os prefeitos de 9 dos municípios incorporados não pertenciam à coligação do

3.3 The political-electorate factor
The Constitution of the State of Minas Gerais, in its Article 44, conditions the creation of
metropolitan areas in the state to comply with some socio-urbanistic criteria, which would
also apply to the incorporation process of new municipalities in existing RMs. Therefore,
it seems evident that strict attention to constitutional provisions would have redounded
in a much smaller expansion of the RMBH than what actually occurred since, as we have
seen, several of its new members can be considered non-metropolitan. When considering
the disregard of the technical/urban aspects, it is important to keep note of the following
suggestion. The incorporation of new municipalities into the RMBH has accelerated since
1997, when 14 of the 20 new members were aggregated. Whether coincidental or not, this
phenomenon occurred after the termination of Plambel in 1996, which at that time was
the state agency for metropolitan planning, and which was facing difficulties in staying
afloat since the late ‘80s.
When disclosing the political-electorate factors that motivated the expansion of the
RMBH it is important to emphasize, first, that there is strong evidence that the partisan
variable had a low impact on decisions about the expansion. Since any decision on the
expansion of RMBH has to necessarily go through the Legislature of the State of Minas
Gerais (ALMG), on which the governors of the state usually exert strong powers, the
following initial hypothesis can be raised: municipalities whose mayors were part of
the coalition in support of the governor would tend to see their demands facilitated by

governador5. Quando o cotejamento é feito apenas
entre os novos membros da RMBH que não eram
municípios recém-emancipados, temos um resultado similar: 7 deles tinham prefeitos da coligação
do governador quando da incorporação à RM, ao
passo que os outros 7 tinham prefeitos de partidos
não pertencentes à base de apoio do governador.
O processo de expansão da RMBH, enquanto instituição, ocorreu entre os anos de 1989 e 2002.
Nesse período, Minas Gerais esteve sob o comando de 4 diferentes governadores: Newton Cardoso,
PMDB (1987 a 1991); Hélio Garcia, PRS (1991 a 1995);
Eduardo de Azeredo, PSDB (1995 a 1999); e Itamar
Franco, PMDB (1999 a 2003). Um cotejamento, em
cada um dos 4 governos, entre o grau de integração
dos municípios incorporados e o pertencimento
ou não de seus prefeitos à base de apoio dos governadores revela-se interessante, sendo elemento
importante para a nossa discussão acerca do espaço da política no processo de expansão da RMBH.
Fica claro, a princípio, que na gestão de todos os 4
governadores foram incorporados municípios cujos
prefeitos não pertenciam a partidos da coligação do
governador. Foram nove ao total, como visto. Porém,
desses nove, apenas 4 eram não metropolitanos, todos esses incorporados durante o governo Itamar
Franco (Nova União, Jaboticatubas, Taquaraçu de
Minas e Itatiaiuçu).
Na gestão de todos os 4 governadores também foram incorporados municípios governados por prefeitos cujos partidos pertenciam à base de apoio
do governo do estado (3 na gestão Cardoso, 1 na
gestão Garcia, 4 na gestão Azeredo e 2 na Itamar,
totalizando 10). As incorporações de municípios
não metropolitanos cujos prefeitos eram aliados
dos governadores ocorreram nas gestões Cardoso
(2), Azeredo (2) e Itamar Franco (2). Apenas na
gestão de Hélio Garcia foram incorporados exclusivamente municípios considerados metropolitanos
(São José da Lapa e Juatuba, sendo que apenas o
prefeito da segunda era aliado do governador).
Do ponto de vista exclusivamente técnico ou urbanístico, é desejável, a princípio, a incorporação
à RM de municípios com bons graus de integração
à dinâmica metropolitana. Contudo, como visto, na
gestão de 3 dos 4 governadores, exceção feita a
Hélio Garcia, foram incorporados também municípios não metropolitanos, sendo os seus prefeitos
pertencentes tanto aos partidos aliados do governador como a outras agremiações.

formally joining the RM. This hypothesis, however,
does not seem to sustain itself. An examination
of party coalitions showed that only 10 of the 20
incorporated municipalities had mayors which
belonged to a coalition in support of the governor
at the time when the decision was being made in
the Legislature. While the mayors of the other nine
incorporated municipalities did not belong to the
governor’s coalition5. When the comparison is done
only among the new members of the RMBH, which
did not belong to the set of newly emancipated
municipalities, the results were similar: Seven of
them were mayors pertaining to the governor’s
coalition when they merged to the RM, while the
seven mayors were of parties outside the governor’s
support base.
The process of expansion of the RMBH, as an
institution, occurred between 1989 and 2002.
During this period, Minas Gerais was under the
command of four different governors: Newton
Cardoso, PMDB (1987 to1991), Hélio Garcia, PRS
(1991 to1995), Eduardo de Azeredo, PSDB (1995
to1999), and Itamar Franco, PMDB (1999 to2003). A
mutual comparison in each of the four governments,
including the degree of integration and membership
in the governor’s support base of the mayors of the
incorporated municipalities, reveals an interesting
and important element in our discussion of the
space given to the policy in RMBH’s expansion
process. In principle it becomes clear that during
the mandate of all four governors, municipalities
were incorporated municipalities whose mayors did
not belong to the governor’s coalition parties. As
seen, there were nine in total. However, out of these
nine, only four were non-metropolitan, all of which
were incorporated during the government of Itamar
Franco (Nova União, Jaboticatubas, Taquaraçu de
Minas and Itatiaiuçu).
During the mandate of all four governors,
municipalities were incorporated whose mayors
belonged to the parties that supported the
state government (three during the Cardoso
administration, one during the Garcia one, 4 during
Azeredo’s rule and 2 during Itamar’s government,
totaling 10 municipalities). The incorporation of
non-metropolitan municipalities whose mayors
were governor allies took place in the Cardoso,
Azeredo and Franco administrations. Only
during the Helio Garcia administration was the
incorporation exclusively limited to metropolitan
municipalities (São José da Lapa and Juatuba,
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Fica comprovado, assim, o caráter não determinante, para a incorporação de um município à RMBH,
das variáveis (a) pertencimento do prefeito do município incorporado à coligação de apoio do governador e, (b) caráter metropolitano ou não metropolitano do município incorporado. Se tais fatores
podem ter tido influência sobre decisões específicas, a diversidade de situações verificadas deve nos
levar à exploração de outros determinantes, como
o papel dos deputados estaduais.
Dado que, como visto, a incorporação de novos municípios à RM é matéria a ser decidida
no âmbito do legislativo estadual, as motivações
dos distintos atores envolvidos nestes processos
podem ser acessadas a partir de uma análise do
processo legislativo da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), por meio, particularmente, (a) dos pareceres emitidos pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e
Regionalização para os projetos de lei que incorporaram novos municípios à RMBH e, (b) do banco de pronunciamentos dos deputados estaduais
nas reuniões do Plenário da ALMG.

and only the mayor of the latter one was an ally
of the governor).
From a purely technical or urban standpoint, the
incorporation of municipalities to a RM is only
desirable when the municipalities share high degrees
of integration into the metropolitan dynamic. However,
non-metropolitan municipalities were integrated
during three out of the four administrations. The
only exception to the rule is that of the Helio Garcia’s
administration. In both cases mayors belonged to
the state’s coalition parties and to other groupings.
As such we have proven that the incorporation
of municipalities into the RMBH is of a nondeterministic character according to the following
variables of analysis (a) party-based coalition
between the mayor and the state governor; and
(b) non-metropolitan or metropolitan character
of the incorporated municipality. If these factors
may have had influence on specific decisions, the
diversity of situations observed should lead us to
the exploration of other determinants such as the
role of state legislators.

No que diz respeito ao papel dos deputados estaduais, vale salientarmos, inicialmente, que, em
alguns casos, a iniciativa foi levada à ALMG sem
uma articulação prévia entre o deputado autor do
Projeto de Lei Complementar e o prefeito do município. Tal fato sinaliza não apenas a possibilidade
de ação autônoma do Legislativo estadual, como
também de as propostas de incorporação expressarem possíveis rivalidades entre as lideranças do
executivo municipal e deputados estaduais que são
majoritários no município ou que pretendem ampliar as suas áreas de influência.

Since the incorporation of new municipalities into
the RM is a matter to be decided by the state
legislature, the motivations of various actors involved
in these processes can be analyzed by zooming
in on the legislative process of the Legislative
Assembly of Minas Gerais ( ALMG) by focusing on
(a) the opinions expressed by the Constitution and
Justice and Municipal Affairs and Regionalisation
Committees on bills that incorporated the new
municipalities into the RMBH and (b) transcript
of statements of state representatives during the
ALMG Plenary sessions.

Devemos recordar, também, que aos municípios da
periferia metropolitana, muitas vezes afetados negativamente pelas dinâmicas da aglomeração, importa
pleitear determinados investimentos, investimentos
esses também demandados, em um contexto de recorrente insuficiência na provisão de bens públicos, pelos municípios mais claramente integrados
às dinâmicas metropolitanas. Assim, a despeito do
baixo engajamento dos governadores na problemática metropolitana, uma motivação importante dos
prefeitos e deputados estaduais para o ingresso
na RMBH era, sem dúvida, a expectativa de retomada dos financiamentos federais em larga escala, a exemplo do que ocorria na década de 1970.
Parece pesar aqui não apenas uma certa memória

Regarding the role of state legislators, it is worth
to emphasize, that in some cases, the initiative was
taken to ALMG without prior coordination between
the author of the Complementary Law Project and
the mayor of the municipality. This fact indicates
not only the possibility of autonomous action of
the Legislature, but also points to potential rivalries
between the leaders of the municipal executive and
state representatives who had a majority vote in the
municipality or who wanted to expand their areas
of influence.
We must remember also that municipalities in the
metropolitan periphery, often negatively affected by
the dynamics of agglomeration, would plead certain

institucional, mas também o fato de diversos programas do governo federal terem continuado, de fato,
a priorizar os municípios metropolitanos. A importância dessas expectativas fica evidenciada pelos
argumentos utilizados, de maneira recorrente, nas
discussões travadas na ALMG durante a apreciação
das propostas de expansão.
Contudo, a estas motivações devemos acrescentar,
na explicação do verdadeiro inchaço da RMBH
ocorrido após 1989, uma outra, relacionada a interesses mais imediatos, envolvendo ganhos políticos
de curto prazo tanto para as lideranças municipais
quanto para os governadores, que têm a capacidade
de intermediar a expansão decidida no âmbito do
Legislativo estadual: a incorporação formal à RMBH
implicava um benefício importante, qual seja, o atendimento regular de transporte intermunicipal ligando o município-membro à capital, serviço esse gerido pelo DER-MG. Como os interesses no sentido da
não expansão eram pequenos, uma vez que o Fundo
de Desenvolvimento Metropolitano não foi instituído
e que, como visto, tanto o governo do estado como
os municípios do eixo econômico estavam alijados
da diretoria da Ambel, a aprovação das propostas de
incorporação ficava facilitada.

3.4. O fator ideacional
Estas nossas considerações sobre as razões da expansão da RMBH não poderiam ser encerradas
sem que, antes, discutíssemos, ainda que brevemente, um importante fator, relativo ao plano das
ideias, destacado por vários analistas do fenômeno
metropolitano no Brasil. Mesmo quando se recorda que as metrópoles brasileiras se tornaram concentradoras de parte significativa dos “problemas
sociais” do país, há evidências de que tenha subsistido uma concepção da metrópole como lugar do
progresso, como explicitado em muitos dos debates
ocorridos no Legislativo estadual. Tal concepção
pode ser inferida a partir do seguinte exemplo: às
margens da BR 381, no município de Itaguara, de
Baixa integração à dinâmica da aglomeração, incorporado à RMBH em 1999, o município mais distante
da cidade polo, Belo Horizonte, foi colocada uma
placa com o seguinte dizer: “Você já está na Região
Metropolitana de Belo Horizonte”. Esta imagem da
metrópole como lugar do progresso, tão presente
no discurso daqueles que advogavam o ingresso

investments in a context of recurring failure in the
provision of public services. The municipalities
more clearly integrated into the metropolitan
dynamics would also demand these investments.
Thus, despite the low involvement of governors
in the metropolitan issue, an important motivation
of the mayors and state legislators to incorporate
municipalities into the RMBH was undoubtedly the
expected resumption of large-scale federal funding,
which occurred during the 1970s. Here we can
attribute weight not only to what seems as a certain
institutional memory, but also to the fact that many
federal programs have continued, in fact, prioritizing
metropolitan municipalities. The importance of
these expectations is evidenced by the arguments
used recurrently in discussions in the ALMG whilst
considering the proposed expansion.
However, to these motivations we must add another
factor, in order to explain the true swelling of the
RMBH which occurred after 1989, which was
related to more immediate interests, involving shortterm political gains for both municipal leaders and
to the governors, who had the ability to mediate the
expansion within the state legislature discussions:
the formal incorporation into the RMBH implied an
important benefit, namely that of the provision of
regular transportation services linking the member
municipality to the capital, serviced by DER-MG.
Since non-expansion arguments had little interest
and taking into consideration that the Metropolitan
Development Fund was not established, and
that both the state government as well as the
municipalities in the economic axis were left out
of the Ambel board, the approval of incorporation
proposals was facilitated.

3.4. The ideational factor
These considerations on the expansion of the RMBH
could not be closed without a prior discussion of
the ideational factor which has been highlighted
by several analysts of Brazil’s metropolitan
phenomenon. Even when one recalls that the
Brazilian metropolises have become concentrators
of a significant part of the country’s “social
problems”, supporting evidence shows that the
conception of the metropolis as a place of progress
has survived and is reflected in many of the debates
in the Legislature. This design can be inferred from
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dos novos municípios à RMBH, somava-se às expectativas de benefícios repassados pelas outras
esferas da Federação, justificando a participação
na institucionalidade da metrópole, a qual teria o
potencial, também, de ampliar o capital político daqueles atores que propuseram e articularam a incorporação desses novos municípios.
Uma plena compreensão do processo de expansão
da RMBH, e das negociações e barganhas nele envolvidas, exigiria não apenas o acompanhamento de
cada um dos casos em questão, mas também uma
tentativa de se desvendar um intrincado universo
de apoios cruzados, omissões por desinteresse e
rivalidades intergovernamentais e entre executivo
e legislativo dos dois níveis de governo, estadual e
municipal. Dada a nossa impossibilidade de realização deste tipo de investigação, acreditamos, no entanto, que a nossa discussão acerca do impacto do
marco legal para a constituição e gestão das RMs
no estado de Minas Gerais, do modelo de gestão da
RMBH, das expectativas, interesses e motivações
dos distintos atores, mesmo tendo sido conduzida
em um plano de relativa generalização, tenha, pelo
menos, explicitado, ainda que em suas linhas gerais, a política do espaço e o espaço da política na
expansão da RMBH. Nas considerações finais do
trabalho, a seguir, discutiremos, brevemente, o impacto do inchaço da RMBH sobre o novo modelo
de gestão metropolitana que vem sendo implantado
no estado de Minas Gerais desde meados da década de 2000.

the following example: On Highway BR 381 in the
municipality of Itaguara, which is the furthest city
away from the capital (and exemplifying low levels
of integration into the agglomeration dynamics),
and which was incorporated into the RMBH in
1999, a road sign was placed with the following
slogan: “You’re already in the Metropolitan Region
of Belo Horizonte.” This image of the metropolis
as a place of progress, so vividly present in the
speech of those who advocated the entry of new
municipalities into the RMBH, summed up the
expectations of benefits passed on by other spheres
of the Federation, justifying participation in the
institutions of the metropolis. In return, the process
would broaden the political capital of those actors
who proposed and articulated the incorporation of
new municipalities.
A full understanding of the expansion process of
the RMBH, and of the involved negotiations and
bargaining processes, would not only require the
monitoring of each of the cases, but would also
have to unravel an intricate universe of crosssupporting dimensions, omissions, lack of interest
and intergovernmental rivalries between the
executive and legislative branches at both the state
and municipal levels of government. In spite of our
inability to conduct such research we believe that
this type of discussion, about the impact of the legal
framework on the establishment and management
of metropolitan areas in the state of Minas Gerais, of
RMBH’s management model, expectations, interests
and motivations of the various actors, was able to
show, albeit in general terms, the policy of space and
the space of policy in the expansion of the RMBH.
In the final considerations, we discuss briefly the
impact of RMBH’s swelling on the new model of
metropolitan management that has been deployed
in the state of Minas Gerais since the mid-2000s.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

processo de expansão da RMBH foi estancado a
partir de 2003, momento em que se gestava, com
o protagonismo de alguns deputados estaduais,
pautados também pela centralidade que a RMBH
ganhava no planejamento do novo governo do estado, o modelo renovado de gestão metropolitana
que ganharia status legal em meados da década.
As alterações feitas à Constituição do Estado de
MG em 2004 tornaram obrigatório que os projetos de lei para a instituição ou alteração das RMs
sejam baseados em estudos técnicos que apurem
a população, o crescimento demográfico, o grau
de conurbação e os movimentos pendulares, a atividade econômica, os fatores de polarização e a
carência de serviços públicos. Reforçava-se, assim,
o constrangimento, já existente na redação original da Constituição do Estado de MG, de 1989, aos
interesses políticos de criação de novas RMs e de
expansão daquelas já existentes.

O desenho das novas instituições metropolitanas de
Minas Gerais, ao redistribuir o poder dos distintos
atores governamentais, implicou, claramente, uma “
reestadualização” da gestão metropolitana no estado, assim como o reconhecimento do peso diferenciado dos municípios do eixo econômico da RMBH
(na Ambel, que continua tendo a representação de
todos os 34 municípios, o estado tem hoje 50% dos
votos nas deliberações. O Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano, CDDM, também
está pautado na paridade entre estado e municípios no momento das deliberações. Esse Conselho
é hoje composto por cinco representantes do executivo estadual, dois da Assembleia Legislativa, dois
de Belo Horizonte, um de Contagem, um de Betim e
três dos demais municípios que compõem a RMBH,
além de dois representantes da sociedade civil organizada). Espera-se que o novo modelo institucional garanta o engajamento dos atores com maiores

4. Final Considerations

T

he process of expansion of the RMBH was halted
after 2003, when some state legislators, guided by
the centrality that the RMBH gained in the new state
government’s planning system, began to conceptually
refurbish the metropolitan management model,
giving it legal status in the middle of the decade.
Changes to the Constitution of the State of Minas
Gerais, in 2004, made it mandatory to incorporate
technical studies (including population growth, the
degree of conurbation, commuting flows, economic
factors, and the lack of public services) to bills that
sought modification in the current RM alignment.
This move reinforced the distress that already
existed in the original wording of the Constitution
of the State of MG, from 1989, regarding the political
interests of creating new RMs and expansion of the
already existing ones.
The design of new metropolitan institutions of
Minas Gerais, in redistributing powers amongst
various government actors, implied clearly in a
“re-centralization” of metropolitan management

in the state, as well as the recognition of the
differentiated weight of municipalities pertaining
to RMBH’s economic axis (within Ambel, which
continues to have representation from all 34
municipalities, the state now has 50% of the vote
during deliberations). The Deliberative Council
of Metropolitan Development, CDDM is also
guided by the principle of parity between state
and municipalities during the deliberations. This
Board is now composed of five representatives
of the State, two of the Legislative Assembly, two
of Belo Horizonte, one from Contagem, one from
Betim and three representing the remaining
municipalities pertaining to the RMBH, in addition
to two organized civil society representatives. It is
hoped that the new institutional model will ensure
the engagement of actors with more resources to
cope in a concerted manner with the outstanding
metropolitan problems.
In its current conformation (2011), the 31 “remaining
cities” are represented in the CDDM by the mayors
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recursos no enfrentamento concertado da problemática metropolitana.
Em sua atual conformação (2011), os 31 “demais
municípios” estão representados no CDDM pelos
prefeitos de Lagoa Santa, Nova Lima e Ribeirão
das Neves. Esses três municípios fazem parte da
RMBH desde as suas origens, sendo bem integrados à dinâmica metropolitana (os dois primeiros
com integração Média e Ribeirão das Neves com
integração Muito Alta), o que significa, também,
que a revalorização da problemática metropolitana no estado tem atraído, efetivamente, a atenção
dos municípios pertencentes à RMBH. Significativo
é, ainda, o fato de o prefeito de Lagoa Santa ser,
também, presidente da Granbel, a associação de
municípios da RMBH. A Granbel foi criada em 1975,
tendo atribuições em ampla medida concorrentes
àquelas da RMBH. Ao longo da sua história, a associação tem atuado como uma espécie de “clube
dos pequenos”. O fato de ela ter conseguido se fazer representar no CDDM talvez possa ser interpretado da seguinte maneira: como resultado do
desejo de cooptar essa associação de municípios
(ou a sua efetiva cooptação) ou como uma possível determinação dos pequenos no sentido de monitorar os desdobramentos da implementação da
nova estrutura de gestão metropolitana e de buscar
maximizar os seus benefícios nesse processo. Essa
preocupação parece pertinente não apenas em função do aprendizado com a experiência da década
precedente, mas também porque, após a promulgação da Emenda Constitucional N.º65, de 2004, foi
apresentado na Assembleia Legislativa um Projeto
de Lei Complementar (N.º57, de 2004), posteriormente retirado de tramitação, que propunha que a
RMBH fosse composta por apenas 15 municípios, e
não mais pelos 34 atuais. Parece claro que esse PLC
pode ser pensado como uma “ameaça” aos municípios da periferia da RMBH, para que eles não
obstruíssem o processo de reformulação das instituições metropolitanas no estado, que culminou,
como visto, em uma clara redução de seu poderio
no sistema de gestão metropolitana. Talvez assim,
o atual inchaço da RMBH não volte a se constituir
como obstáculo às relações intergovernamentais
cooperativas no âmbito metropolitano.

of Lagoa Santa, Nova Lima and Ribeirão das Neves.
These three cities are part of RMBH since its
origins, being well integrated into the metropolitan
dynamic (the first two with a Medium level of
integration and Ribeirão das Neves with a Very
High level of integration), which also means that
the revaluation of metropolitan issues by the State
has attracted attention of municipalities belonging
to the RMBH. It is also significant to point out
that the mayor of Lagoa Santa is also president
of Granbel, the association of municipalities of
the RMBH. Granbel was established in 1975 with
an ample mandate that seems to compete largely
with the institutional vocation of the RMBH.
Throughout its history, the association has acted
as a kind of “club of small players”. The fact
that Granbel was able to represent itself in the
CDDM can perhaps be interpreted as follows: as
a result of the desire to co-opt this association
of municipalities (or their effective co-optation)
or as a possible determination of small players
to monitor the unfolding and implementation of
the new metropolitan management structure,
seeking to maximize their benefits in the process.
This concern seems relevant not only in terms
of learning from the experience of the previous
decade, but also because, after the enactment of
the Constitutional Amendment No.65 in 2004, a
Complementary Bill (No.57 of 2004) was presented
and later withdrawn. This bill proposed that the
RMBH should be reduced to only 15 municipalities,
rather than the current 34. It seems clear that this
Bill can be thought of as a “threat” to the peripheral
municipalities of the RMBH, as a warning to not
hedge up the reformulation process of metropolitan
institutions in the State, which culminated, in a
clear reduction of their power in the metropolitan
management system. In light of the above, the
current “bloated” nature of the RMBH may not
become a barrier to cooperative intergovernmental
relations in the metropolitan domain.
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1 – O autor gostaria de agradecer a Clarisse Goulart Paradis pela competente e dedicada assistência na pesquisa. Agradecimentos são devidos,
também, à FAPEMIG e ao Fundo de Incentivo à Pesquisa da PUC-Minas,
que, em momentos distintos, apoiaram a realização da pesquisa da qual
este artigo é subproduto.
2 – Esta classificação foi desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles,
sendo apresentada no documento “Análise das Regiões Metropolitanas
do Brasil: Identificação dos espaços metropolitanos e construção de tipologias” (2004). Foram os seguintes os indicadores utilizados: taxa média
geométrica de crescimento populacional 1991-2000; densidade demográfica; contingente e proporção de pessoas que realizam movimento pendular; proporção de emprego não agrícola; presença de funções específicas e indispensáveis à circulação de pessoas e mercadorias, como
localização de portos e aeroportos; e a capacidade de geração de renda pela economia local, expressa por sua participação no PIB da região.
Chegou-se, como resultado, a cinco categorias de integração: Muito Alta,
Alta, Média, Baixa e Muito Baixa. Cabe ressaltar que os municípios com
grau de integração Baixo ou Muito Baixo foram considerados como “não
metropolitanos”.
3 – Cabe aqui ressaltarmos uma debilidade desta classificação. Em teoria, apenas os municípios pertencentes à mancha urbana da metrópole,
que transcende os limites municipais, ou que tenham elevado grau de
integração à dinâmica metropolitana, em termos sócio-urbanísticos, deveriam pertencer à RM, pensada como instituição. Contudo, também faz
sentido pensar que devam ser incorporados a uma RM municípios que,
por exemplo, independentemente de seu grau de integração às dinâmicas da aglomeração, possuam reservas hídricas ou se disponham a acolher em seu território os resíduos sólidos produzidos pelos municípios
metropolitanos.
4 – Esta seção, em ampla medida, sintetiza e reorganiza a argumentação
desenvolvida em Faria & Machado (2009).
5 – No caso específico do prefeito de São Joaquim de Bicas, do PMDB,
esta correlação não pôde ser estabelecida, porque apenas parte do partido participava da coligação “Todos por Minas”, que sustentava o então
governador Eduardo Azeredo, do PSDB.
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2 – This classification was developed by the Metropolis Observatory,
presented in the document “ Analysis of Brazil’s Metropolitan Areas:
Identification of metropolitan areas and typology creation “(2004). The
following indicators were used: geometric mean ratio of population growth
1991-2000, population density, contingent and proportion of people who
move in a pendulum; proportion of non-agricultural employment, presence
of specific functions and essential to the movement of people and goods,
as location of ports and airports and the ability to generate income for the
local economy, expressed by its share in GDP of the region. As a result
five categories of integration were developed: Very High, High, Medium,
Low and Very Low. It should be noted that the municipalities with Low
and Very Low degree of integration were considered “non-metropolitan”.
3 – It is worth to note that there is an inherent weakness in this
classification method. In theory, only the municipalities belonging to the
urban metropolis blotch that transcends municipal boundaries, or that
may have a high degree of integration with the metropolitan dynamic
in social and urban terms, should belong to the RM thought of as an
institution. However, it also makes sense to think that other municipalities
should also be incorporated into a RM regardless of their degree of
integration to the agglomeration’s dynamic, such as those that have water
reserves or are willing to accept on its territory the solid waste generated
by the metropolitan municipalities.
4 – This section, to a large extent, synthesizes and reorganizes the
arguments in Faria & Machado (2009).
5 – In the specific case of the mayor of São Joaquim de Bicas (PMDB),
the correlation cannot be established, because only part of the party
participated in the “Todos por Minas” coalition, which supported Eduardo
Azeredo (PSDB), the governor at the time.
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1. apresentação

O

figura 1

s limites oficiais entre unidades político-administrativas muitas vezes são demarcados por fronteiras físicas, como estradas, rios e montanhas. Outras vezes,
no entanto, o limite é apenas uma linha imaginária
que, nos mapas, é fácil de ser visualizada, mas que
perde a referência física aos olhos do cidadão nas
conurbações. Em Belo Horizonte, a maior parte das
áreas habitadas da periferia ultrapassa a divisa municipal, fazendo dessas regiões uma incógnita (veja
Imagem 1). A fronteira pode tanto passar por ruas
como dentro dos lotes e das casas, criando impedimentos aos moradores de usufruírem muitos de
seus direitos1. Morar em cima da linha pode significar pertencer a dois ou mais lugares; muitas vezes,
significa “não pertencer”. Um importante indicador
dessa confusão de identidade foi levantado por pesquisa feita pelo Instituto Limites2. Quando perguntados onde moram, dentre os moradores do lado
belo-horizontino do limite, 9,8% disseram morar no
município vizinho, enquanto 9,5% dos moradores
vizinhos a Belo Horizonte disseram morar na capital.

1. Presentation

T

figurE 1

he official boundaries between political and
administrative units are often marked by physical
boundaries such as roads, rivers and mountains.
However, sometimes the limit is only an imaginary
line, that is easy to identify on maps but on the
ground loses reference, undetectable by the eyes
of citizens that live in these adjacent urban areas.
In Belo Horizonte, most inhabited regions located
in the municipality’s periphery zone go beyond
the municipal boundary, turning these regions
into anonymous spaces (see Figure 1). The border
can either run along the street lines or can pass
through the lots and homes of peripheral dwellers
creating a series of impediments to many residents
from enjoying their rights1. Living on the line
can mean belonging to two or more places, and
often means “not belonging” at all. An important
indicator of this confusion of identity was raised
by research done by the Limites Institute2 . When
peripheral dwellers were asked to define where
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Expansão urbana ordenada pela lógica do capital,
segundo a qual quem pode pagar mais mora perto
das ou nas regiões em que são ofertados os melhores serviços, e falhas nas políticas de planejamento
conjunto metropolitano são pelo menos dois dos fatores que ajudam a explicar os inúmeros problemas
socioeconômicos , políticos, culturais e simbólicos
experimentados no cotidiano dos habitantes desses
limites. Como destaca Lefebvre (2008), o espaço (e
sua consequente organização)

é político e ideológico (...), um produto social. (...) A burguesia, classe dominante, dispõe de um duplo poder
sobre o espaço: primeiro, pela propriedade privada do
solo, que se generaliza por todo o espaço, com exceção dos direitos das coletividades e do Estado. Em
segundo lugar, os direitos da coletividade, a saber, o
conhecimento, a estratégia, a ação do próprio Estado.
Esse argumento é corroborado por Haesbaert
(2004), ao enfatizar que

enquanto uma elite globalizada tem a opção de escolher entre os territórios que melhor lhe aprouver,
vivenciando afetivamente uma multiterritorialidade,
outros, na base da pirâmide social, não têm sequer
a opção do “primeiro” território, o território como
abrigo, fundamento mínimo de sua reprodução física cotidiana.
A oferta de serviços públicos nas regiões de limites entre um município e outro nunca é a mesma nos dois
lados. O limite é o local do choque entre municípios, ao
invés de ser o do encontro. Metade de uma rua pode
ser asfaltada, e a outra de terra; parte pode ser iluminada, e do outro lado é preciso ligações clandestinas para
se ter luz dentro de casa; um morador pode ter o direito de estudar na escola da comunidade ou ir a um posto de saúde, perto de sua casa, enquanto seu vizinho
deve cruzar vários bairros até chegar ao equipamento
público pertencente à sua jurisdição; o lixo é recolhido
somente até determinado ponto da rua, onde termina
o município, permanecendo a outra metade suja, inutilizando o serviço de coleta parcialmente realizado. Nos
limites, podem-se receber contas a pagar provenientes
de dois ou três municípios; ter dificuldades no acesso à
infraestrutura urbana, à segurança pública, ao serviço
de transporte público, dentre outros. Na busca pelos
melhores serviços do poder público, os moradores dessas regiões não somente recorrem àqueles ofertados
pela administração do município onde, supostamente,
residem, como também aos do município vizinho, burlando normas administrativas municipais e a legislação.

they lived, 9.8% of Belo Horizonte’s residents
reported living in the neighbouring municipality,
while 9.5% of neighbouring residents said they
live in the capital city.
Urban expansion organized according to the logic
of capital, whereby those who can pay more can
afford to live near the regions where the best
services are offered, in addition to failures in the
whole metropolitan planning system are two of the
many factors that help explain the numerous social,
economic, political, cultural and symbolic problems
experienced daily by the inhabitants of these limits.
As highlighted by Lefebvre (2008), space (and its
subsequent organization):

is political and ideological (...), a social product. (...) The
bourgeoisie, the ruling class, has a double power over
space: first, through private land ownership, which
spreads throughout space, with the exception where
the rights of communities and the state are enforced.
Secondly, through collective rights, that is knowledge,
strategy, and action of the State.
This argument is corroborated by Haesbaert (2004),
emphasizing that:

at the same time that a global elite has the option
to choose between the territories that it wants to
occupy, and hence living out emotionally a multiple
territoriality, other segments of society, living on the
bottom of the social pyramid, do not even have the
option of the “first” territory, the territory of shelter, to
secure their basic physical and daily functions.
The provision of public services in boundary regions
shared between municipalities is never the same on
both sides. Instead of being a meeting place, these
zones are sites where municipalities clash. Half of
a street can be paved, and the other half is still dirt;
part may be illuminated, while the other side may
require you to have an illegal connection to have
light in the house; a resident may have the right
to study in a school or go to a community health
centre near his home while his neighbour must
cross a number of neighbourhoods to get to the
public facilities belonging to its jurisdiction; garbage
is collected only to a certain point of the street
where the city ends, the other half remains dirty,
disabling the partial collection services. Within the
limits, one can receive bills to pay from different
city administrations. The dwellers have difficulties
in accessing services such as urban infrastructure,

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, alcançou em 2007 a marca
de 2.412.937 habitantes, sendo a sexta cidade mais
populosa do país. A Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH), formada por 34 municípios, possui uma população estimada em 4.939.053 habitantes, sendo a terceira maior aglomeração populacional
brasileira. Desses 34, sete fazem fronteira urbanizada
com a capital (Ver Mapa 1): Contagem, Ribeirão das
Neves, Vespasiano, Santa Luzia, Sabará, Nova Lima e
Ibirité3. O limite de Belo Horizonte com esses municípios apresenta regiões industriais, comerciais e/ou
residenciais, sendo a maior parte habitada.

public safety and public transportation, among
others. In the search for the best public services,
residents of these areas not only resort to the
services offered by the administration of the
municipality in which they supposedly reside,
but also to the neighbouring district, bypassing
municipal administrative rules and legislation.
According to the Brazilian Institute of Geography and
Statistics (IBGE), in 2007 the Capital of the State of Minas
Gerais, Belo Horizonte, reached the mark of 2,412,937
inhabitants, being the sixth most populous city in the
country. The RMBH, formed by 34 municipalities, has
an estimated population of 4,939,053 inhabitants, and
is the third largest agglomeration in Brazil. Of these
34 municipalities, seven border the capital city (see
Map 1): Contagem, Ribeirão das Neves, Vespasiano,
Santa Luzia, Sabará, Nova Lima and Ibirité3 . The limits
of Belo Horizonte with these municipalities includes
industrial, commercial and/or residential regions, most
of which are inhabited.

Os problemas nas regiões de limites surgem como
consequência do movimento de “extensão indefinida”
da cidade, aproveitando locais que podem ser adensados, em um processo que é raramente igualitário
para todas as classes de renda. Em geral, a população
de baixa renda só tem a possibilidade de ocupar favelas ou terras periféricas, muito mais baratas, porque, em geral, estas não têm qualquer infraestrutura. The problems arise in the boundary regions as a
A situação na região de limites é ainda pior do que a consequence of the city’s “indefinite extension”,
taking advantage of empty lands
comumente descrita para as peMAPA 1
that can be settled through a
riferias4 da cidade, uma vez que
essas comunidades, conforme
process that is seldom equal for
argumentaremos a seguir, são
all income classes. In general,
atingidas por um duplo fenômepoor people only have the
no de exclusão: sofrem do tipo
ability to occupy favelas or
de exclusão comum a qualquer
peripheral lands that are much
periferia; e sofrem, ainda, de
cheaper because, generally,
problemas específicos, relaciothey have no infrastructure.
nados com a orfandade de uma
The situation in the boundary
administração pública, seja na
regions is even worse than the
oferta de serviços públicos de
commonly described stories of
qualidade, seja no planejamento
the outskirts4 of the city. As we
argue below, these communities
e gestão metropolitanos que puare hit by a double phenomenon
dessem evitar tal situação.
of exclusion: they suffer from
MAP 1
exclusion that is evident in all
Esse segundo tipo de exclufavelas and also suffer from
são, portanto, constituiu objeto da pesquisa realizada, norteada pelas seguintes specific problems, since they have been orphaned
hipóteses: em primeiro lugar, a região do limite é by public administrations, whether through the lack
compartilhada por duas ou mais administrações of provision of quality public services, or through
municipais; o município mais abastado tende a ver the abandonment of metropolitan planning and
o cidadão do outro lado como um ônus, pois aquele management, which could avoid such a situation.
se utiliza de seus serviços e equipamentos públicos, não recebendo repasses estaduais ou federais This second type of exclusion constitutes the object
para tanto. Isso gera, pois, um conflito de nature- of the research, guided by the following hypotheses.
za político-econômica quase intermitente entre as Firstly, the region’s boundary is shared by two or
administrações municipais. Assim, essas regiões re- more municipalities. The wealthier municipality sees
cebem uma assistência dúbia e falha dos poderes the citizens living on the other side of the line as a
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públicos, gerando um grande déficit relativo a padrões mínimos de cidadania para as populações
que as habitam.
Em segundo lugar, a questão espacial específica envolvida no problema dos limites incide diretamente
na condição de seus cidadãos, no que se refere ao
seu grau de centralidade política, de acordo com
conceito criado por Reis e Mata-Machado (2000).
Os autores buscam identificar as variáveis e dimensões que explicam a inserção política dos indivíduos na sociedade. A chamada “dimensão horizontal”
ou “experiência urbana” abrange o aspecto espaçoterritorial envolvido na determinação das capacidades dos indivíduos e as posições ocupadas por eles
nos núcleos da sociedade. Esse modelo

estabelece uma relação causal entre a intensidade da
participação exibida pelas pessoas e o grau de “centralidade” de sua posição social, ou seja, o grau em
que se revelam, tanto objetiva como subjetivamente,
próximos ou integrados ao núcleo do sistema social
geral em decorrência da posição ocupada numa série de variáveis, destacando-se a posição de classe
ou status socioeconômico (a dimensão “vertical” da
centralidade) e a experiência urbana (sua dimensão
“horizontal”): quanto mais alta a posição de classe e
quanto maior a integração na vida das cidades, com
sua contrapartida de alargamento do horizonte intelectual-psicológico e de maior exposição a informações de todo tipo, tanto maior a participação política.
Nesse sentido, pode-se dizer que os cidadãos dos
limites ocupam, em termos espaciais, os locais mais
distantes possíveis do centro da capital, bem como
dos núcleos urbanos dos respectivos municípios limítrofes. Com isso, mais longe estão dos núcleos
decisórios e capacitores da sociedade. Também,
menos complexas são suas teias de relações sociais.
Mais difícil ainda é o reconhecimento dessas populações pelos agentes políticos detentores de capacidade de decisão governamental. Por fim, tem-se
que, em grande parte dos casos, esses sujeitos não
ocupam um espaço nem “rural” nem “urbano”: não
apresentam mais uma cultura socioeconômica ligada a terra, mas ao trabalho na cidade5; no entanto,
enfrentam dificuldades para se inserir na malha
econômica e produtiva dos núcleos da cidade, e,
ao mesmo tempo, não desfrutam da infraestrutura
instalada nos núcleos da metrópole.
Entendemos o diagnóstico relatado no presente artigo como um indicador de que políticas

burden, for they uses its services and public facilities,
and yet the administration does not receive state or
federal transfers to cover the costs. This generates
an almost continuous state of political and economic
conflict amongst the municipalities. As such, these
regions receive dubious assistance and represent
the failure of government, generating a huge deficit
of minimum standards of citizenship with regard to
the people that inhabit these regions.
Secondly, and according to a concept created by
Reis Machado and Mata (2000), the specific spatial
problem of the limits directly affects the condition
of its citizens with regard to their degree of political
centrality. The authors seek to identify the variables
and dimensions that explain the political inclusion
of individuals in a society. The so-called “horizontal
dimension” or “urban experience” encompass the
aspect of territorial space, key in determining the
social capacity of individuals and their position in
society’s nuclei. This model:

establishes a causal relationship between the
intensity of participation of people and the degree of
“centrality” of their social position. That is, the degree
to which they reveal, both objectively and subjectively,
near or integrated into the core of the system, their
social position as a function of a series of variables,
especially their class position or socioeconomic status
(the “vertical” dimension of centrality) and the urban
experience (the “horizontal” dimension): the higher
the class position and the greater the integration in
city life, extended by the psychological-intellectual
horizon and greater exposure to information of all
kinds, the greater the political participation will be of
that individual.
Accordingly, it can be said that boundary citizens live,
in spatial terms, in the furthest locations away from the
capital city as well as from other urban centres of the
respective neighbouring municipalities. This spatial
distance translates into their distance from spheres of
decision-making. Also, their network of social relations
is less complex. More difficult still, is the recognition
of this population by political actors holding the
government’s decision-making capacity. Finally, in
most cases, these individuals do not occupy a “rural”
or “urban” space: they do not exhibit a socioeconomic
culture grounded in the land, but rather in jobs found
in the city5. They struggle to insert themselves into the
city’s economic and productive core and at the same
time, do not enjoy the infrastructure installed in the
nuclei of the metropolis.

públicas metropolitanas na Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH) precisam ser melhoradas e,
em certo sentido, estabelecidas. A disparidade na oferta dos serviços públicos entre os municípios vizinhos,
informada a seguir, seria menos provável caso houvesse trabalhos conjuntos de atendimento aos cidadãos
metropolitanos6.

We understand the diagnosis reported in this paper
as an indicator that public policies in the metropolitan
region of Belo Horizonte (RMBH) need to be improved
and, in some sense, they need to be created. The
disparity in the provision of public services between
neighbouring municipalities, reported below, would be
less prevalent if joint services would be implemented
for metropolitan citizens6.

2. A pesquisa acerca dos
limites de Belo Horizonte

A

equipe de pesquisa do Instituto Limites percorreu
as regiões dos limites da capital entre janeiro e julho de 2008, entrevistando moradores de todos os
bairros confluentes. Os questionários foram aplicados em uma amostra aleatória composta por 625
domicílios, distribuídos pelos 103 quilômetros do perímetro da capital7, em uma faixa de 100 metros para
cada lado. Essa faixa é considerada pela Empresa
de Informática e Informação do Município de Belo
Horizonte (PRODABEL8) região dos limites. Esses
domicílios estão incluídos na chamada BH Legal,
listagem composta pelas residências oficiais cadastradas pela prefeitura de Belo Horizonte, em locais
urbanizados. Assim, na BH Legal, não estão incluídas regiões de vilas e favelas. Na região do limite,

entretanto, encontra-se uma favela de proporções
significativas, o Taquaril-Castanheiras, incluída na
pesquisa, realizando-se a contagem de seus domicílios por meio de foto aérea. Os domicílios situados no lado dos municípios limítrofes foram também
contados a partir de fotos áreas, para se obter maior
precisão dos dados, já que não há um cadastro oficial
unificado, como o da prefeitura de Belo Horizonte.
A amostra foi estratificada seguindo-se a divisão em
oito regionais administrativas na capital: Centro-Sul,
Venda Nova, Leste, Norte, Nordeste, Noroeste, Pampulha
e Barreiro (incluindo a Oeste, que possui um faixa de
limite bastante estreita). A favela do Taquaril foi analisada no interior da região Leste, à qual pertence.

2. The research on Belo
Horizonte’s limits

T

he Institute’s research team travelled to these threshold
regions of the city between January and July of 2008,
interviewing residents of all confluent neighbourhoods.
The questionnaires were administered in a random
sample of 625 households, spread along the capital’s 103
kilometres perimeter line7 within a 100 meters range
between each side. This is the standard range used
by Belo Horizonte’s Digital Services and Information
Public Company (Prodabel)8 to outline the buffer zone.
These households are included in the “Legal BH”
Program, which lists the official residences, registered
by the City of Belo Horizonte in urbanized places.
As such, slums and favela regions are not included
in the “Legal BH” Program. However, the TaquarilCastanheiras favela (of significant proportions) is

located in the threshold region, and was included in
the study. The household count was performed by
using aerial photos. The homes located on the side
of the neighbouring municipalities were also counted
from aerial photos to obtain more precise data, since
there is no official and unified registry, as the one
found in the City of Belo Horizonte.
The sample was stratified according to the division
of the capital’s eight administrative regions: Southcentral, Venda Nova, East, North, Northeast,
Northwest, Pampulha and Barreiro (including the
West, which has a fairly narrow range limit). The
Taquaril slum was analyzed within the East region,
to which it belongs.
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3. Os serviços públicos nos limites

C

omo ressaltou Grostein (2001), a sustentabilidade
do aglomerado urbano/metropolitano e a qualidade
de vida de seus habitantes está relacionada à forma
de ocupar o território; à disponibilidade de insumos
para seu funcionamento (disponibilidade de água);
à descarga de resíduos (destino e tratamento de esgoto e lixo); ao grau de mobilidade da população no

espaço urbano (qualidade do transporte público de
massa); à oferta e ao atendimento às necessidades
da população por moradia, equipamentos sociais e
serviços; e à qualidade dos espaços públicos. Assim,
um dos objetivos principais da pesquisa foi o de
determinar a avaliação dos moradores dos limites
acerca dos serviços públicos ofertados.

3.1. Serviços “estaduais”
O fornecimento de água, rede de esgoto e iluminação foram, no quadro geral, avaliados como bons
(91,5%, 83% e 71%, respectivamente). Não obstante, grande parte dos moradores aponta problemas
na oferta dos serviços (Tabela 1). Algumas situações concorrem para que a boa avaliação do serviço esteja superestimada: no Castanheiras, o lado
Sabarense da favela do Taquaril, muitos moradores
avaliaram o serviço como bom; entretanto, não há
atendimento oficial na localidade. Os moradores ligam canos à rede de Belo Horizonte, levando água

às suas residências ilegalmente. Essa situação de
clandestinidade se repete em todas as regiões dos
limites, com exceção da Centro-Sul. A falta de água
ocorre em todas as regiões do limite, inclusive na
região Centro-Sul, região de alto poder aquisitivo,
em ambos os lados do limite. No Vale do Sereno,
bairro do município de Nova Lima, o abastecimento
de água para as residências e construção civil tem
sido insuficiente para a demanda diária, obrigando
os moradores ao racionamento. Essa situação contrasta com o fato de a região ser a de maior renda

3. Public services within
the limit regions

A

s noted by Grostein (2001), the sustainability of
an urban agglomeration /metropolitan region and
the quality of life of its inhabitants is related to
the territory’s occupation pattern, the availability
of inputs for its operation (water availability),
waste disposal (destination of garbage and sewage
treatment), and the degree of population mobility

in urban areas (quality of mass public transit), as
well as by the supply of service provisions to meet
the needs of the population such as housing, social
facilities and the quality of public spaces. As such,
the major goal of the research was to determine the
residents’ assessment of the offered public services
in these limit regions.

3.1. “State” services
Overall, water supply, sewage system and lighting
services were evaluated as good (91.5%, 83% and 71%
respectively). Nevertheless, most residents indicated
problems in the provision of services (Table 1). Some
situations contribute to overestimating the good
evaluation of service provisions: in the community
of Castanheiras, which is part of Belo Horizonte’s
Taquaril Favela (pertaining to the Municipality of

Sabará), many residents rated the service as good,
however, there is no official service provision in the
locality. Residents connect collector pipes to Belo
Horizonte’s water provision network, illegally carrying
water to their homes. This illegality is repeated in all
limit regions, except in the South-Central Region. The
lack of water occurs in all boundary regions, including
the south-central region (which has highest rates of

tabela 1

Problemas apontados por moradores, por serviço

Não

Sim

Total

Não

Sim

Total

Barreiro

92%

8%

100%

83%

17%

100%

Centro-Sul

75%

25%

100%

75%

25%

100%

Leste

81%

19%

100%

76%

24%

100%

Nordeste

93%

7%

100%

72%

28%

100%

Noroeste

90%

10%

100%

87%

13%

100%

Norte

67%

33%

100%

92%

8%

100%

Pampulha

86%

14%

100%

75%

25%

100%

Venda Nova

74%

26%

100%

86%

14%

100%

86%

14%

100%

81%

19%

100%

Regional

Não

Sim

Total

Não

Sim

Total

Barreiro

43%

19%

100%

67%
37%
38%
25%
29%
37%
27%
36%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

81%

Centro-Sul

57%
33%
63%
62%
75%
71%
63%
73%
64%

67%

33%

100%

83%

17%

100%

83%

17%

100%

100%

0%

100%

92%

8%

100%

Regional

Não

Sim

Barreiro

74%

Centro-Sul

50%
44%
50%
84%
71%
53%
46%
62%

26%
50%
56%
50%
16%
29%
47%
54%
38%

Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Pampulha
Venda Nova

Transporte público

Total

Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Pampulha
Venda Nova

Total

Coleta de lixo

Assitência médica (saúde)

Total

Total

Esgoto

Regional

91%

9%

100%

76%

24%

100%

84%

16%

100%

Total

Não

Sim

Total

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

77%

23%
*
19%
29%
19%
29%
4%
41%
24%

100%
*
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Total

Escola pública

Água

público, nos dois lados da divisa de BH

Total

*
81%
71%
81%
71%
96%
59%
76%

* Nesta região limítrofe não há escolas públicas
Fonte: Relatório de pesquisa “Os limites de Belo Horizonte nos limites da metropolização”, de Letícia Godinho de
Souza e Bruno de Carvalho Moreno. Belo Horizonte, 2008.
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TABLE 1

Problems referred by the inhabitants, by public

Regional
District

No

83%

17%

100%

75%

25%

100%

76%

24%

100%

72%

28%

100%

Yes

Total

8%

100%

75%

25%

100%

Leste

81%

19%

100%

Nordeste

93%

7%

100%

Noroeste

90%

10%

100%

87%

13%

100%

Norte

67%

33%

100%

92%

8%

100%

Pampulha

86%

14%

100%

75%

25%

100%

Venda Nova

74%

26%

100%

86%

14%

100%

86%

14%

100%

81%

19%

100%

Regional
District

No

Yes

Total

No

Yes

Total

Barreiro

43%

19%

100%

67%
37%
38%
25%
29%
37%
27%
36%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

81%

Centro-Sul

57%
33%
63%
62%
75%
71%
63%
73%
64%

Regional

Não

Sim

Total

Barreiro

74%

Centro-Sul

50%
44%
50%
84%
71%
53%
46%
62%

26%
50%
56%
50%
16%
29%
47%
54%
38%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Venda Nova

Total

Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Pampulha
Venda Nova

Sewage Treatment

92%

Total

Garbage Collection

Health Services

No

Barreiro

Pampulha

Public Transport

Total

Centro-Sul

Total

Total

Yes

Total

Public School (Education)

Water

service type on both sides of the BH boundary

Total

67%

33%

100%

83%

17%

100%

83%

17%

100%

100%

0%

100%

92%

8%

100%

91%

9%

100%

76%

24%

100%

84%

16%

100%

Não

Sim

Total

77%

23%
*
19%
29%
19%
29%
4%
41%
24%

100%
*
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

*
81%
71%
81%
71%
96%
59%
76%

* In this limit region there are no schools
Source: Research Report “Limits of Belo Horizonte: On the limit of Metropolization”, by Letícia Godinho de Souza and Bruno
de Carvalho Moreno. Belo Horizonte, 2008.

de todo o limite. Isso indica, inclusive, que o problema dos limites não se resume a uma simples questão de renda nem pode ser explicado apenas pelo
componente econômico, mas também ao fato de os
sujeitos estarem em um local distante dos centros
decisórios e, ao mesmo tempo, em regiões em que
paira dúvida sobre a divisa política.
Em todas as regiões os moradores apontam problemas em relação ao saneamento básico, sendo o
maior número de reclamações da região Nordeste,
do lado de Sabará (34,5%). A alternativa utilizada
por esses moradores é, em sua maioria, a fossa, sem
o controle sobre sua correta utilização.
No que se refere ao serviço de iluminação, a região dos limites pertencente a Belo Horizonte
tem o dobro de avaliações ruins (15% contra 7%
no lado dos municípios limítrofes). O serviço foi
melhor avaliado na região Noroeste, no lado de
Contagem (97%). O maior número de reclamações vem do lado belo-horizontino do Barreiro
(45,5%). No Taquaril, área de favela pertencente
a Belo Horizonte, há muitos locais sem iluminação e os moradores fazem ligações clandestinas.
No Castanheiras, lado de Sabará, a situação é ainda
pior, pois não há iluminação em lugar algum do
bairro. Os habitantes já se mobilizaram para requerer à empresa responsável (Cemig) o fornecimento
adequado do serviço, mas os funcionários se recusam a atendê-los, apontando como causa, segundo
moradores e lideranças da comunidade, o receio
dos técnicos em adentrar o bairro – a região é conhecida pelos altos índices de violência.
Dos serviços citados, três deles (água, esgoto e iluminação) são de responsabilidade/fornecimento de
empresas estatais mineiras. Por isso, não se esperava
haver diferença na oferta desses serviços quando se
comparam os dois lados do limite. A pesquisa de fato
comprovou que independe o lado do limite em que
se está para se ter a chance de ter problemas na
oferta desses três serviços públicos.
Além desses serviços, a segurança pública também
é de responsabilidade do Estado de Minas Gerais.
Apesar disso, 33% dos moradores dos limites afirmam não haver policiamento em sua comunidade. Os dados são ainda mais alarmantes na região
Norte, onde 75% dos moradores de BH afirmam a
ausência de policiamento, sendo 50% no lado pertencente a Santa Luzia. É também na região Norte
onde se registra o maior número de denúncias de

income), on both sides of the boundary. In the Vale
do Sereno neighbourhood in the city of Nova Lima,
the provision of water supply services and public
works has been insufficient for the daily demand,
forcing residents to ration their usage. This contrasts
with the fact that the region has the highest income
rate in the limit. This also indicates that the problem
of limits is not just a simple matter of income and
cannot be explained only by economic components.
People living in these locations are far away from
decision-making centres and at the same time, in
regions which question the political divide.
In all the regions, residents point to problems
related to water and sewage treatment. The largest
number of complaints comes from the Northeast
Region, on Sabara’s side (34.5%). Residents resolve
in using alternative systems such as open pits, often
improperly and without control.
With regard to lighting services, the region belonging
to the limits of Belo Horizonte has twice as many
bad ratings (15% vs. 7% on the side of the adjacent
municipalities). The service was better evaluated
in the Northwest Region, in the Municipality of
Contagem (97%). The largest number of complaints
came from Belo Horizonte’s side, in the region of
Barreiro (45.5%). In Taquaril, a slum belonging to
Belo Horizonte, many locations are without proper
lighting and its residents cope by connecting illegally
to the grid. In Castanheiras, on Sabara’s side, the
situation is even worse because there is no lighting
anywhere in the neighbourhood. The residents have
already mobilized to require from the state’s public
facility company (Cemig) the adequate provision
of this service, but officials refuse to serve them,
pointing out as the cause, according to residents and
community leaders, the fear of technicians entering
the neighbourhood. The region is known for high
rates of violence.
The aforementioned services (water supply, sewage
treatment and lighting) are the responsibility of
state-operated public facility companies. As such,
the research did not foresee variations in the service
provisions on both sides of the boundary limit. In
fact, the research found that independent of the
side of the boundary, there is a high probability that
citizens will encounter problems in the provision of
these three public services.
Besides these services, public safety is also
the responsibility of the State of Minas Gerais.
Nevertheless, 33% of residents living in limit zones
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abuso policial, 26% - não houve ocorrências desse
tipo apenas nas regiões Centro-Sul e Noroeste. É
nessa última região onde as pessoas mais relataram
ter sido vítimas de algum tipo de crime no último
ano (43%).

3.2. O recolhimento do lixo
O serviço de coleta de lixo recebeu 84% de avaliações boas. Não obstante, em muitas ruas que fazem divisa entre um município e outro, o serviço
de coleta de lixo não é coordenado: a prefeitura de
Belo Horizonte geralmente recolhe o lixo mais de
três vezes por semana, enquanto que nas demais
recolhe o lixo apenas duas ou três vezes. Além disso, devido ao asfalto precário e às ruas de terra, é
comum nos limites o lixo não ser recolhido em todas
as ruas. Assim, os moradores têm que se deslocar
às ruas principais para depositar o lixo nos locais
de coleta. Isso foi observado em todas as regiões de
limites. A coleta de lixo é, em geral, melhor avaliada em um número maior de regiões no lado belohorizontino. Em Venda Nova, as avaliações boas do
serviço somam 91% para o lado de Belo Horizonte,
contra 58% relativas ao outro lado da divisa. Nessa
região do limite, 39% dos moradores de Vespasiano
e Ribeirão das Neves apontam problemas, contra
9% dos moradores da capital.

3.3. Atendimento Médico
A prestação de serviço de atendimento à saúde é
majoritariamente de responsabilidade do município,
que recebe repasses federais e estaduais, segundo
o desenho inaugurado pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Por isso, a oferta dos serviços municipais nas
regiões de limites pode ser conflituosa entre esses
entes: em geral, o município que recebe mais verbas
vê o cidadão do outro lado como um “ônus”, porque
entende que seus recursos não podem ser gastos
com cidadãos de outros municípios. Nesse sentido, e
devido à ausência de coordenação entre os municípios, esperava-se observar uma grande disparidade
na oferta desses serviços ao se comparar um e outro lado do limite. Esse serviço foi o que recebeu o
menor número de avaliações boas (31%) e a maior
taxa de avaliações ruins (42%), sendo que 64% dos
moradores apontam problemas em sua oferta.

said that policing does not occur in their communities.
The data is even more alarming in the North Region,
where 75% of the residents of BH claim that policing
is absent while 50% of residents belonging to the
Santa Luzia side state that policing does not occur
in their region. Coincidentally, the North Region
reported the highest concentration of police abuse
complaints (26%). No such occurrences were
reported in the South Central and Northwestern
Regions. It is this latter region where more people
reported being victims of some type of crime in the
last year (43%).

3.2. Garbage collection
Garbage collection services were scored as good by
84% of respondents. Nevertheless, for many streets
that act as the boundary between a municipality
and the other, the service of garbage collection is
not coordinated: the city of Belo Horizonte usually
collects the garbage more than three times per
week, while garbage collection on the other side
occurs only two or three times. Furthermore, due
to poor asphalt conditions (some of them being dirt
roads), it is common in the limit regions for garbage
not to be collected on all streets. Thus, residents
have to walk to the main arterial roads to deposit
garbage in designated collection sites. This was
observed in all limit regions. Generally speaking,
garbage collection services were best evaluated in
the regions pertaining to the Belo Horizonte side.
In the Venda Nova Region, good evaluations of this
service (91%) on the side of Belo Horizonte contrast
to 58% of good evaluations on the other side of
the border. In this limit region 39% of residents
pertaining to the municipalities of Vespasiano and
Ribeirão das Neves point to problems related to
garbage collection, compared with 9% of the capital
city’s residents.

3.3. Health Care
Health care service delivery is largely the
responsibility of the municipality, which receives
federal and state funds according to the policy
design established by the Unified Health System
(SUS). Therefore, the provision of municipal
services in these threshold areas can generate
conflicts among the public entities: generally

speaking, the municipality that receives more funds sees the citizens from the other
side as a “burden” because they believe that its resources cannot be spent on citizens
from other municipalities. Accordingly, and due to the lack of coordination between the
municipalities, great disparities in the provision of health services were expected when
comparing one side of the boundary limit to the other. This service received the lowest
number of good ratings (31%) and the highest rate of bad ratings (42%). 64% of the
residents point to problems in its delivery.

3.4. Transporte Público
Apesar de Belo Horizonte ter uma linha
de trem urbano de superfície, que segue
de oeste a norte, passando pelo Centro, na
imensa maioria das regiões dos limites há
apenas transporte rodoviário – a exceção
é a regional Oeste, por onde passa essa
única linha férrea.
O serviço de transporte possui a maior porção de reclamações dos moradores vizinhos
à capital (66%) e esse número é sete pontos percentuais maior do que o número de
reclamações registradas na capital. Por se
situarem na faixa compreendida entre dois
ou mais municípios, boa parte do serviço

de transporte é feito por linhas intermunicipais, gerenciadas pelo Departamento
de Estradas de Rodagem (DER), de âmbito estadual. A contradição dessa política
pública é que se trata de um serviço mais
caro ofertado a cidadãos que, em geral, se
encontram em situação de grande vulnerabilidade social. Como os limites são os
pontos mais distantes dos centros das cidades, o transporte público é crucial para
a eficácia do direito à mobilidade urbana,
que, por sua vez, é fundamental para aproximar esses cidadãos a uma situação ideal
de centralidade política (REIS e MATAMACHADO, 2000).

3.4. Public Transport
Although Belo Horizonte has an urban
train line (crossing the city west to north
and passing through the centre), the vast
majority of limit regions only count with a
road system - with the exception of the West
Region, where this single train line passes.
Public transport services account for
the largest share of complaints from the
capital’s neighbouring residents (66%).
This rate is seven percentage points higher
than the number of complaints registered
in the capital’s regions. Since these
regions are considered to be located in

two or more municipalities, the service is
delivered through intercity lines managed
by the State’s Roads Department (DER).
The result is a public policy contradiction
where a more expensive service is offered
to citizens that, generally speaking, are in
a situation of great social vulnerability.
Since the limit regions are the furthest
points away from the city centres, public
transport becomes crucial to effectively
provide for the right to urban mobility,
which in turn is essential to approximate
the residents to an ideal level of political
centrality (REIS MATA AX-2000).
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4. O dilema do comprovante de
endereço e as contas
provenientes de municípios diversos

N

os locais onde não há atendimento de serviços públicos fundamentais ou onde ele é
muito precário, os moradores dos limites burlam a lei, na busca de uma política ou
de um serviço público que julguem de melhor qualidade, tomando emprestado comprovante de endereço de vizinhos para serem atendidos no equipamento público da
outra cidade. A pesquisa indicou que 14% dos moradores afirmam adotar a prática e
21% conhecem pessoas do bairro que se utilizam da mesma estratégia (Ver Tabela 2).
A maioria age dessa forma para utilizar os serviços de saúde e educação, mas também
foram relatados casos de moradores que pegam o comprovante do vizinho para receber
benefício social de valor maior, como o Bolsa Família.
Acredita-se que esses dados estejam subestimados, uma vez que muitos entrevistados
devem ter tido receio de responder afirmativamente à questão. Além disso, muitos não
precisam tomar emprestados comprovantes de endereço de vizinhos, uma vez que, nos
limites, grande parte dos moradores recebe contas de mais de um município.

4. The proof of address dilemma
and billing accounts from
various municipalities

I

n response to low or poor public service provision residents that live in these city limits
circumvent the legal parameters by “borrowing” the address of the neighbour to qualify
for the service provision from the other municipality. The survey indicated that 14% of
residents say adopting the practice and 21% know people in the neighbourhood who use
the same strategy (see Table 2). Most people adopt this strategy to access health and
education services, but cases have been reported of residents getting their neighbour’s
proof of address to receive higher social benefits, such as Bolsa Familia.
It is believed that this data is underestimated, since it is understood that many
respondents would be afraid to answer the question affirmatively. Furthermore, many
do not need to borrow the neighbour’s proof of address since many of them, living in
these regions, receive billing accounts from more than one municipality.

tabela 2

Regional

Não

Sim

Total

Barreiro

92%

8%

100%

Centro-Sul

75%

25%

100%

Leste

87%

13%

100%

Nordeste

81%

19%

100%

Noroeste

98%

2%

100%

Norte

83%

17%

100%

Pampulha

84%

16%

100%

Venda Nova

67%

33%

100%

86%

14%

100%

Total

Conhece pessoas que utilizam

Utiliza

Comprovante de endereço emprestado de vizinhos

Total

Não

Sim

Total

84%

16%
50%
18%
37%
8%
22%
22%
35%
21%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

50%
82%
63%
92%
78%
78%
65%
79%

table 2

Total

Regional
District

No

Yes

Total

Barreiro

92%

8%

100%

Centro-Sul

75%

25%

100%

Leste

87%

13%

100%

Nordeste

81%

19%

100%

Noroeste

98%

2%

100%

Norte

83%

17%

100%

Pampulha

84%

16%

100%

Venda Nova

67%

33%

100%

86%

14%

100%

Knows a person that uses

Uses

Proof of address borrowed from neighbours

Total

No

Yes

Total

84%

16%
50%
18%
37%
8%
22%
22%
35%
21%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

50%
82%
63%
92%
78%
78%
65%
79%
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5. A identificação dos moradores dos
limites com a capital

A

pesar da linha divisória, os moradores das regiões
dos limites, em geral, constituem-se em uma única
comunidade. Não é a linha que os divide, mas a
disparidade na oferta dos serviços públicos, que
os reclassifica em diferentes categorias de cidadãos. A maior parte dos moradores dos limites tem
como referência o município de Belo Horizonte,
visto como “superior”, ao apontar a capital como
prestadora de melhores serviços e provedora
de melhores condições de vida a seus cidadãos.
Quando perguntada se gostaria de morar em BH,
parcela significativa dos moradores dos municípios limítrofes (32%) responde afirmativamente. O
único local em que todos estão satisfeitos com o
lugar onde residem, tanto de um lado quanto de
outro do limite, é a região Centro-Sul.
O local de votação (Ver Tabela 3) dos residentes
dos limites também contribui para a confirmação da
tendência de maior identificação com a capital: 70%

dos moradores do limite em Sabará votam em Belo
Horizonte, por exemplo. Essa taxa é de 50% para
os moradores do limite em Nova Lima e 30% dos
moradores da faixa do limite situada em Vespasiano
e Ribeirão das Neves (região de Venda Nova). Já em
Contagem (Pampulha, Noroeste e parte do Barreiro)
a lógica é inversa: 20% dos moradores de Belo
Horizonte votam em Contagem. A questão anterior – se gostaria de morar no município limítrofe
– também segue a mesma tendência: nessas mesmas
regiões, são os moradores do lado belo-horizontino
que desejam se mudar para Contagem. Isso pode ser
explicado, em parte, pela instalação, na década de
1940, da Cidade Industrial Juventino Dias, que favoreceu a emancipação do então distrito de Contagem
do município de Betim e levou desenvolvimento econômico para a região, que se constitui em uma área
atraente para trabalhadores de baixa qualificação,
apresentando uma infraestrutura para a oferta de
serviços já consolidada há bastante tempo.

5. The resident’s identification
with the capital

I

n spite of the dividing line, residents of boundary
regions constitute a single community. It is not the
line that divides them but rather the disparity in the
provision of public services which classify the residents of these regions according to different citizen
categories. Most residents that live in these limit
zones refer to Belo Horizonte as “superior,” pointing to the capital city’s better provision of services
and as a better provider of higher living conditions
for its citizens. When asked about the preference to
live in BH, a significant portion of the residents of
neighbouring municipalities (32%) answered affirmatively. The only place where everyone is satisfied
with where they live, on both sides of the limit line,
is in the South-Central Region.
The resident’s voting constituency (see Table 3) also
contributes to confirm the trend towards greater identification with the capital: 70% of citizens residing in

Sabara’s limit region vote in Belo Horizonte. This rate
is 50% for the threshold residents of New Lima. 30%
of residents living in the limit range in Vespasiano
and Ribeirão das Neves (close to the region of Venda
Nova) vote in Belo Horizonte. In contrast, in the limit
regions of the Municipality of Contagem (Pampulha,
Northwest and part of Barreiro) the logic is reversed:
20% of Belo Horizonte residents vote in Contagem.
When asked whether they would like to live in the
adjacent municipality - the responses follow the same
trend: in these regions, the residents of Belo Horizonte
limit regions would like to move to the Contagem side.
This can be explained partly by the installation in
1940 of the Juventino Dias Industrial City, which favoured the emancipation of the district into the city of
Betim. This move fostered economic development in
the region constituting an attractive area for low-skilled workers, with a consolidated infrastructure for the
provision of services already in place for a long time.

tabela 3

Local de votação
Regional

BH

Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Pampulha
Venda Nova
Total

37%
75%
85%
56%
34%
39%
47%
65%
50%

Município
limítrofe
59%
25%
12%
39%
56%
57%
47%
30%
45%

Outro

Total

4%
0%
3%
5%
10%
4%
7%
5%
5%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

tABLE 3

Voting Location
Regional District

BH

Barreiro
Centro-Sul
Leste
Nordeste
Noroeste
Norte
Pampulha
Venda Nova
Total

37%
75%
85%
56%
34%
39%
47%
65%
50%

Adjacent
Municipality
59%
25%
12%
39%
56%
57%
47%
30%
45%

Other

Total

4%
0%
3%
5%
10%
4%
7%
5%
5%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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6. Os limites como uma região de
exclusão social reforçada

N

o Brasil, a pobreza é um fenômeno muito mais metropolitano do que apenas urbano, ou mesmo rural,
se pensarmos em termos de distribuição geográfica. Mais de um terço da pobreza urbana localiza-se
nas dez regiões metropolitanas brasileiras (BRASIL,
2006). A pobreza urbana possui características específicas, uma vez que a população desses locais
possui menor acesso às chamadas rendas não monetárias (derivadas da produção para autoconsumo,
uma característica do campo), além do custo de vida
metropolitano tender a ser bem mais alto do que no
interior, particularmente no que se refere à habitação e transporte. A renda per capita média dos limites, R$323,42, é inferior à renda per capita da RMBH,
que é de R$623,009. Em Contagem se encontram
a maior e a menor renda média por regionais. A
maior10, de R$423,19, na região Noroeste, enquanto
a menor, na região da Pampulha, é de R$199,38. As
residências de boa qualidade representam 16% do

total, tendo o lado belo-horizontino o dobro desse
tipo de moradia. As residências de luxo concentramse na região Centro-Sul.
A situação de exclusão vivida nos limites, no entanto, é muito mais do que a expressão da desigualdade de renda e das desigualdades sociais: ela
é agente de reprodução dessa desigualdade11. Ao
vivenciarem, pelo viés da exclusão social, o agravamento das formas de segregação – cultural, espacial,
econômica, social –, os moradores dos limites experimentam o abalo de seu sentimento de pertencimento, o bloqueio de perspectivas de futuro social.
A ausência de identidade com um lugar dotado de
significação simbólica acarreta nos habitantes dos
limites a introjeção e naturalização de uma imagem
negativa por parte desses sujeitos, um “acreditarse menos”, que está entre os danos mais graves da
exclusão social (ARROYO, 2000).

6. The limits boundary as a region
of enhanced social exclusion

I

n Brazil, when we consider the geographical
distribution of poverty we can assert that it is mainly
a metropolitan phenomenon, more than just an urban
or rural one. More than one third of urban poverty is
located in ten metropolitan areas in Brazil (BRAZIL,
2006). Urban poverty has specific characteristics,
since the population of these places has less access
to the so-called non-monetary income (derived from
subsistence production - a rural characteristic). In
addition the cost of living in metropolitan regions tends
to be much higher than in rural areas, particularly in
relation to housing and public transport. The average
per capita income in the limit regions is R$323.42. It is
lower than the per capita income of the RMBH, which
is R$623.009. The greatest disparity (highest and lowest
average incomes per region) is found in Contagem.
The highest10 is R$423.19 in the Northwestern Region,
while the lowest one is in the Pampulha Region,

R$199.38. Good quality homes represent 16% of the
survey’s total households. Belo Horizonte’s side
reported twice the number of this type of housing.
Luxurious residences are concentrated in the SouthCentral Region.
However, the situation of exclusion experienced
within the limits is much more than just the expression
of income inequality and social inequality: it is an
agent of reproduction of inequality11. When they
feel an increase in the various forms of segregation
– cultural, spatial, economic, and social – through
social exclusion, the residents of limit regions lose
their sense of belonging inhibiting perspectives of
a social future. The lack of identity with a place
endowed with symbolic significance entails in
the inhabitants of limit regions an injection and
naturalization of a negative self-image, a “belief

A gestão ideal das regiões dos limites, por um lado,
depende de uma estratégia territorial na administração, planejamento e execução das políticas públicas pelos governos da região metropolitana; por
outro lado, essas ações devem fazer parte de uma
política de gestão compartilhada entre os mesmos.
A ausência histórica de procedimentos desse tipo
certamente agravou os problemas observados no
decorrer do processo de ocupação do território
metropolitano (TORRES e MARQUES, 2004). Por
outro lado, autores apontam que um dos principais impedimentos para a ocorrência de cooperação intermunicipal continua sendo a característica
“compartimentada” do federalismo brasileiro, que
separa rigidamente os entes federados, e dá uma
autonomia exacerbada aos municípios, não facilitando a cooperação intermunicipal (GOUVEA,
2005; MACHADO, 2009).
Dentre as escassas inovações nesse âmbito, destaca-se a Lei de Consórcios Públicos, aprovada em
abril de 2006 no âmbito federal, que possibilita a
gestão associada entre os entes federados para o
planejamento, regulação, fiscalização e prestação de
serviços públicos, acompanhada de estratégias para
se respeitarem as dinâmicas locais. A nosso ver,
trata-se de importante estratégia política no sentido
de imprimir uma nova orientação para as políticas
públicas em prol do Desenvolvimento Humano com
foco metropolitano, podendo abranger o âmbito
municipal com relação aos seus territórios limítrofes. Esse instrumento é favorecido pela atual orientação das políticas de desenvolvimento urbano no
Brasil, que prioriza os arranjos de âmbito regional
no que se refere à alocação de recursos e formas
de regulação12.
Ao mesmo tempo, no nível do Poder Público Estadual
foram criadas a Secretaria de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana (Sedru), em 2007,
e a Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH),
em 2009. Nesse mesmo período a Associação
dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (Granbel) voltou a ter papel de protagonista, assim como o Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento e a Assembleia da RMBH – os
dois últimos criados pela Sedru. O projeto mais importante contratado por essa secretaria foi o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais,
sob coordenação do Centro de Desenvolvimento e

of being lesser”, which is among the most serious
consequences of social exclusion (ARROYO, 2000).
On one hand, the optimal management of limit
regions depends on a territorial strategy in the
management, planning and implementation of
public policies by governments in the metropolitan
area. On the other hand, these actions should be
part of shared policy management framework
established among the municipalities. The historic
absence of such procedures certainly exacerbated
the problems observed during the occupation
of the metropolitan territory (TORRES and
MARQUES, 2004). Moreover, the authors point
out that a major impediment for inter-municipal
cooperation is the persisting characteristic of
“compartmentalized” Brazilian federalism, which
rigidly separates the federated entities, and gives an
exaggerated autonomy to municipalities, inhibiting
inter-municipal cooperation (GOUVÊA , 2005;
MACHADO, 2009).
Among the few innovations in this area, the Public
Consortia Law, approved in April 2006 at the
federal level can be highlighted. The law regulates
the associated management among federal entities
to plan, regulate, supervise and deliver public
services, whilst respecting local dynamics. In our
view, this is an important political strategy in order
to develop a new direction for public policy in favour
of Human Development focusing on metropolitan
questions, including the issues brought about by
neighbouring territories. The application of this
instrument is favoured by the current direction
of urban development policies in Brazil, which
prioritize regional institutional frameworks to
allocate resources and form regulation12.
At the same time, the State Government created in
2007 the Secretariat for Regional Development and
Urban Policy (Sedru) and in 2009 the Development
Agency of the Metropolitan Region of Belo
Horizonte (RMBH Agency). In the same period, the
Association of Municipalities of the Metropolitan
Region of Belo Horizonte (Granbel) regained its
starring metropolitan role. In addition, the State,
installed the Deliberative Development Council
and the RMBH Assembly. The most important
project of this Secretariat was the development of
the Integrated Development Master Plan (PDDI)
prepared by the Federal University of Minas Gerais,
under the coordination of the Centre of Regional
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Planejamento Regional de Minas Gerais (Cedeplar),
em parceria com a PUC Minas, o Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(Ippur), a Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), a Universidade Estadual de Minas Gerais
(UEMG) e a Fundação João Pinheiro (FJP). O PDDI
foi apresentado à sociedade em maio de 2011 e tem
como norteador “a transformação social, política,
econômica e ambiental, visando a emancipação social, a construção da cidadania e da solidariedade
metropolitanas, propondo um novo pacto metropolitano” (MONTE-MÓR, 2009).

Planning and Development of Minas Gerais
(Cedeplar), in partnership with PUC Minas, the
Research Institute for Urban and Regional Planning
(IPPUR), the Federal University of Rio de Janeiro
(UFRJ), the State University of Minas Gerais
(UEMG) and the João Pinheiro Foundation (FJP).
The PDDI was presented to society in May 2011.
Its key guideline refers to “the transformation of
social, political and economic environments, aimed
at social emancipation, citizenship and metropolitan
solidarity proposing a new metropolitan agreement”
(Monte-Mor, 2009).

Em 2010, em consequência de vários fatores, que
incluem os resultados da pesquisa apresentada
neste artigo, a Agência Metropolitana iniciou um
fórum de discussão que foi chamado de “Agenda
Limites”. Foi realizado um seminário com representantes da capital e das oito cidades vizinhas, em
setembro daquele ano, quando foram criados grupos temáticos, que realizaram duas reuniões. Após
a mudança da gestão da Agência RMBH, após a
eleição do governador Antônio Anastasia (PSDB),
a Agenda Limites, neste ano, não teve prosseguimento. Na transição de governo, a Agência RMBH
deixou de ser vinculada à Sedru, para responder à
recém-criada Secretaria de Gestão Metropolitana.

In 2010, as a result of several factors, including the
results of the research presented in this article,
the Metropolitan Agency initiated a discussion
forum called the “Limits Agenda”. In that same
year a workshop was held in September with
representatives of the capital city and the eight
surrounding municipalities. Thematic groups
were created and two meetings were carried out.
However, the Limits Agenda was discontinued
after the election of Governor Antonio Anastasia
(PSDB) and the subsequent change in the Agency’s
management. During the government’s transition,
the RMBH Agency was detached from Sedru and
was linked to the newly created Metropolitan
Management Secretariat.

Espera-se que esses avanços institucionais e políticos possam representar, de fato, uma melhoria nos
indicadores de percepção sobre a prestação dos
serviços públicos por parte dos moradores dessas
regiões, bem como avançar no processo de desenvolvimento de uma cidadania metropolitana.

It is hoped that these institutional and political
advances may actually represent an improvement
in the indicators of the citizen’s perception of
public services delivery residing in these areas, as
well as in advancing the process of emancipating
metropolitan citizenship.
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Notas

1 – Um projeto para retificar a divisa da capital
com suas cidades vizinhas e corrigir erros históricos foi elaborado pelo Instituto de Geociências
Aplicada (IGA), da Secretaria de Estado de Ciência
e Tecnologia, mas até então não foi votado nas
câmaras municipais das respectivas cidades e na
Assembleia Legislativa. A dificuldade de aprovação
do projeto esbarra não apenas na burocracia, mas
na possibilidade do território ser alterado, o que
contraria interesses de vereadores, que temem perder votos. O projeto começou a ser elaborado em
meados da década de 1990, mas só em 2009 foi
finalizado pelo referido IGA.
2 – O Instituto Limites é uma Organização NãoGovernamental, fundada em 2006, em Belo
Horizonte, por um grupo de jornalistas, cientistas
políticos e geógrafos, após seis anos de pesquisas
nas regiões limítrofes da capital mineira. Tem como
missão dar luz às problemáticas que envolvem o
planejamento e execução de políticas públicas em
regiões geográficas diferentes das determinadas
pelas administrações dos poderes públicos. Seus
principais objetivos são: dar visibilidade às questões metropolitanas; pesquisar a criação e viabilização de políticas públicas metropolitanas colaborativas em regiões de limites entre municípios
conurbados; fomentar a articulação sociopolítica
perene nas comunidades limítrofes; estimular a
parceria, o diálogo local e solidariedade entre os
diferentes segmentos sociais, participando junto, a
outras entidades, de atividades que proporcionem
o desenvolvimento das populações referidas.
3 – O oitavo município que faz divisa com Belo
Horizonte é Brumadinho. Entretanto, a divisa está
localizada em uma Unidade de Conservação, na região do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, no
Sul da capital. Como não há moradias, essa parte
não foi incluída no projeto.
4 – Segundo Teixeira e Souza (2003), as periferias
de Belo Horizonte podem ser classificadas como
“áreas essencialmente carentes, nas quais se aglutinam os excluídos dos benefícios urbanos. Têm
como marca a ocupação rarefeita e descontínua, resultado do parcelamento indiscriminado dos agentes imobiliários em décadas anteriores. São também

as áreas que desconhecem os limites municipais,
gravitando em torno do centro metropolitano”.
5 – Vale ressaltar que 17% dos entrevistados nas
regiões dos limites viveram, até os 18 anos, no interior de Minas Gerais em zona rural, sendo que no
Barreiro, no lado pertencente aos municípios limítrofes, essa taxa chega a 41% dos entrevistados.
6 – Essa afirmação tem como respaldo a legislação
federal de 1973, que estabeleceu as primeiras regiões
metropolitanas no Brasil e que determinava a colaboração e integração entre os municípios metropolitanos, mesmo que de forma autoritária, característica do período da Ditadura Militar (1964-1985). Lei
Complementar nº. 14, de 8 de junho de 1973.
7 – O perímetro de Belo Horizonte é de aproximadamente 103,37 quilômetros, de acordo com o
Instituto de Geociências Aplicadas.
8 – A Companhia de Processamento de Dados do
município de Belo Horizonte (Prodabel) data de 10
de janeiro de 1974 e iniciou seus trabalhos de processamento de dados com documentos de IPTU e
da Dívida Ativa. É o órgão municipal responsável
pela cartografia oficial de Belo Horizonte.
9 – Dados do PNUD para a RMBH, 2008.
10 – A renda dos questionários da região CentroSul, local onde existem as construções de mais luxo
dos limites, não foi contabilizada, uma vez que os
moradores não responderam à questão.
11 – Ver, nesse sentido, Raquel Rolnik e Renato
Cybalista. “Regulação Urbanística no Brasil.
Conquistas e desafios de um modelo em construção”. 2008. mimeo.
12 – A referida lei possibilita, a partir da criação
de entidades de direito público e contratos de programa, a criação de um novo modelo de gestão e
prestação de serviços, que vem sendo chamado de
parceria “público-pública”, pois dá origem a arranjos institucionais que envolvem entes da federação.
Ministério das Cidades, op. cit., pp. 19-20.

endnotes

1 – A bill was developed by the Institute for Applied
Geosciences (IGA), from the State Secretariat for
Science and Technology to amend the boundary of
the capital with its neighbouring cities and correct
historical errors but until now it has not been voted
in the municipalities’ respective Legislative Houses.
The passing of this bill encounters difficulties not
only due to the bureaucracy, but also due to the
possibility of making changes to the territory which
contradicts the interests of councilors who fear
losing votes. The bill’s development began in the
mid-1990s but only in 2009 was it terminated by
the IGA.
2 – The Limites Institute is a non-governmental
organization, founded in 2006 in Belo Horizonte,
including a group of journalists, political scientists and
geographers. The group was formed after six years of
research in the regions bordering the state capital.
Its mission is to give light to the issues surrounding
the planning and implementation of public policies
in different geographic regions determined by the
government administration. Its main objectives are
to emphasize the metropolitan issues; researching
the creation and facilitation of collaborative public
policy in metropolitan boundary areas between
conurbated municipalities; foster continuous socialpolitical articulation in the adjacent communities;
encourage partnership, dialogue and solidarity
among the various social segments participating
together with other entities in activities that enable
the development of these populations.
3 – The eighth municipality that borders Belo
Horizonte is Brumadinho. However, the boundary
is located in a conservation area in the region of
the Serra do Rola Moça State Park, in the southern
region of the capital. Since there are no households
in that part of the metropolis, this region was not
included in the project.
4 – According to Teixeira e Souza (2003), the
outskirts of Belo Horizonte can be classified as
“essentially deprived areas, which coalesce those
that are excluded from urban benefits. These
regions are branded by discontinuous occupation, a
result of indiscriminate subdivision of land carried
out by real estate agents in previous decades. These

areas ignore municipal boundaries, gravitating
around metropolitan centres
5 – It is noteworthy that 17% of respondents in
these threshold areas lived until the age of 18 in
the urban hinterlands of Minas Gerais. In the region
of Barreiro, on the side belonging to the adjacent
municipalities, this rate reaches 41% of respondents.
6 – This demand is supported by federal legislation
of 1973, which established the first metropolitan
areas in Brazil, determining collaboration and
integration among metropolitan municipalities, even
though in an authoritarian manner, characteristic
of the military dictatorship period (1964-1985).
Complementary Law nº 14, June 8th of 1973.
7 – The perimeter of Belo Horizonte is approximately
103.37 kilometres, according to the Institute for
Applied Geosciences.
8 – The Digital Services and Information Company
of the city of Belo Horizonte (Prodabel) dates
back to January 10th 1974 and began its work by
processing urban property tax and Collectible Debt.
It is the municipal authority responsible for official
cartography services in Belo Horizonte.
9 – UNDP Data for RMBH, 2008.
10 – The income level of the South-Central Region,
where the highest rate of luxury buildings are
concentrated (as compared with other limit regions),
was not accounted for since the interviewees did
not answer the question.
11 – Refer to Raquel Rolnik and Renato Cybalista.
“Regulação Urbanística no Brasil. Conquistas e
desafios de um modelo em construção”. 2008.
mimeo.
12 – The law allows for the creation of public bodies
and program contracts, creating a new model of
management and service delivery. This approach is
being referred to as the “public-public” partnership,
pointing towards institutional arrangements
involving federal entities. Ministry of Cities, op. cit.,
pp. 19-20.
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RESUMO

Palavras-chave

O artigo analisa o novo arranjo político-institucional e administrativo instituído pelo governo estadual mineiro, que criou o Sistema
de Gestão Integrada da Região Metropolitana. O sistema implementado é composto pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano,
que inclui o Observatório de Políticas Públicas Metropolitanas, pelo
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano (uma
instituição híbrida com representações do governo, municípios, legislativo e sociedade civil) e pela Assembleia de Desenvolvimento
Metropolitano, além do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
e do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Metropolitano
que constituem instrumentos do arranjo. O artigo explora a noção
de governança, referenciando ao contexto posterior à Constituição
Federal de 1988; revê a trajetória da gestão da RMBH e, finalmente,
analisa o arranjo atual; o planejamento metropolitano; as iniciativas e
programas já formulados ou iniciados.
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Abstract

The paper analyses the new political-institutional and administrative
arrangement instituted by the state government of Minas Gerais, which
created the Integrated Management System for the Metropolitan
Region. The system comprehends the Metropolitan Development
Agency, which includes the Metropolitan Public Policy Observatory,
the Metropolitan Development Deliberative Council (a hybrid
institution involving representations from government, legislature
and civil society) and the Metropolitan Development Assembly,
besides the Metropolitan Development Fund and the Metropolitan
Integrated Development Master Plan. The paper explores the concept
of governance relative to the context after the Federal Constitution
of 1988; review the trajectory of the Management System of the
Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH) and, finally analyses
the present arrangement of metropolitan planning; and the initiatives
and programs already formulated or initiated.
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1. introdução

O

presente artigo pretende analisar o novo arranjo político-institucional e administrativo instituído pelo governo estadual mineiro, que criou o Sistema de Gestão Integrada
da Região Metropolitana. O Sistema recém implementado é composto pela Agência
de Desenvolvimento Metropolitano, que inclui o Observatório de Políticas Públicas
Metropolitanas, o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano (uma instituição híbrida com representações do governo, municípios, legislativo e sociedade civil) e
pela Assembleia de Desenvolvimento Metropolitano, além do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano e do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Metropolitano (PDDI)
que constituem instrumentos do arranjo.
O texto está dividido em cinco seções incluindo esta introdução. Primeiro, explora-se
a noção de governança, abordando diferentes matrizes teóricas e conceitos. Segundo,
a governança metropolitana é examinada no contexto da Constituição Federal de 1988.
O Brasil é uma federação constituída pela União, Estados e Municípios, sendo estes
últimos, em grande parte, responsáveis pelas questões referentes ao desenvolvimento
urbano em seus territórios. Entretanto, os assuntos metropolitanos envolvem a responsabilidade dos Estados, implicando alguns dilemas e desafios relativos à cooperação e
coordenação intergovernamental que serão referenciados. Numa terceira seção, efetuase brevemente a revisão da trajetória da RMBH e de seu contexto apontando alguns
de seus principais problemas. Finalmente, o artigo analisa o arranjo atual, focalizando o
planejamento metropolitano e as iniciativas e programas já formulados ou iniciados sob
o foco da perspectiva de governança.

1. Introduction

T

he paper analyses the new political-institutional and administrative arrangement
instituted by the state government of Minas Gerais, which created the Integrated
Management System for the Metropolitan Region. The recently implemented system
comprehends the Metropolitan Development Agency, which includes the Metropolitan
Public Policy Observatory, the Metropolitan Development Deliberative Council (a hybrid
institution involving representations from government, legislature and civil society) and
the Metropolitan Development Assembly, besides the Metropolitan Development Fund
and the Metropolitan Integrated Development Master Plan (PDDI).
The text is divided in five sections including this introduction. First, it explores the
concept of governance, involving different theoretical and conceptual matrices. Secondly,
metropolitan governance is examined under the context of the Federal Constitution of
1988. Brazil is a federation constituted by the Union, State and Municipalities, the last
two being greatly responsible for questions related to the urban development in their
territories. However, metropolitan subjects involve States’ responsibilities, implying some
dilemmas and challenges relative to intergovernmental cooperation and coordination. In
a third section, a briefly revision of the RMBH trajectory and its context is presented,
calling attention to some of its main challenges. Finally, the paper analyses the present
arrangement, with focus on metropolitan planning and the initiatives and programs
already formulated or initiated under the perspective of governance.

A gestão metropolitana e seus desafios: uma análise do novo sistema de governança
na região metropolitana de Belo Horizonte.
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2. A perspectiva da governança:
dilemas da cooperação e
coordenação

A

A noção de governança tem sido empregada na
análise das políticas públicas contemporâneas
para auxiliar no entendimento dos processos de
ação política dentro das condições de globalização, descentralização, do incremento do poder
municipal e, sobretudo, de adoção dos novos formatos de compartilhamento nas relações entre
Estado e sociedade.
O termo “governança” não é novo, e sua genealogia
tem sido remetida ao século XVI ou, de forma mais
ampla, ao século XVIII quando esta noção, em sua
matriz francesa remete à qualidade do governo e
às relações estabelecidas com a sociedade civil.
A sua reintrodução recente ocorre a partir da literatura anglo-saxônica e, desde então, tem sido
crescentemente empregada em vários contextos
(GAUDIN, 2001).1

Nesta seção exploram-se algumas formulações
conceituais da noção de governança, tendo em
vista os recursos que esta poderá prover para a
abordagem das relações intergovernamentais e
entre Estado e sociedade no âmbito da gestão
metropolitana. Examina-se, assim, de um lado, a
noção de governança balizada pela corrente do
novo-institucionalismo, na qual duas vertentes têm
sido mobilizadas isolada ou conjuntamente para
lastrear a noção de governança: o novo institucionalismo da escolha racional ou econômico, que
tem em North (1990) um expoente, e o novo institucionalismo cultural, Hall e Taylor (1996) e Evans
(1993). Em ambos os casos sublinham-se o papel
das instituições. Autores no campo do novo institucionalismo econômico como Melo (1999) e na linha histórico-cultural, como Coelho e Diniz (1995)
realizaram alguns esforços de delimitação da

2. The governance perspective:
dilemmas of cooperation
and coordination

T

he notion of governance has been employed in the
analysis of contemporary public policies, helping
to understand processes of political action within
globalization, decentralization, increasing municipal
power and above all, the adoption of new forms
of relations between State and society. The term
“governance” is not new and its genealogy refers to
the XVI century or, more amply to the XVIII century
when this notion, in its French version, referred to
the quality of the government and the established
relations with civil society. Its recent introduction
come from the Anglo-Saxon literature and since then
has been used progressively in several contexts.1
(GAUDIN, 2001). In this section, some conceptual
formulations of governance are explored, keeping
in sight the resources that can shine light on the

approach of inter-governmental relations and the
dynamics between State and society in the realm of
metropolitan management.
On one hand, the notion of governance is examined
through the lens of new institutionalism, in which
two streams of thought are being utilized (alone or
jointly) to support the notion of governance: new
institutionalism of rational or economical choice,
accordingly to North (1990) and the cultural new
institucionalism, as described by Hall and Taylor
(1996) and Evans (1993). In both cases the role of
institutions is emphasized. Authors in the field of new
economical institutionalism such as Melo (1999) and
in the socio-cultural line such as Coelho and Diniz
(1995) have made efforts to delineate the notion

noção de governança. De outro lado, referencia-se
a corrente de governança sociopolítica (GAUDIN,
2001; PEREIRA, 2007), que destaca a “multipolaridade” dos atores e agentes na ação pública.

of governance. On the other hand, governance is
addressed through the socio-political dimension
(GAUDIN, 2001; PEREIRA, 2007), which enhances
the actors’ “multi-polarity” in public action.

As premissas teóricas assumidas pelo novo-institucionalismo econômico vinculam-se à perspectiva
de escolha racional, que pressupõem os indivíduos
como racionais-instrumentais, em busca de maximização de seus interesses e preferências. Assim,
as instituições são vistas como resultado da ação
individual. Uma segunda geração de trabalhos dessa corrente analítica considera que as instituições,
em alguma medida, teriam o papel de moldar os
comportamentos por meio de regras e normas, provendo incentivos para a cooperação entre os agentes e seu enforcement (NORTH, 1990). Sob este
enfoque, ao se abordar o Estado e suas relações
com a sociedade, ou as relações intergovernamentais (como no caso da gestão metropolitana em
questão), a ênfase é conferida aos dilemas da ação
coletiva. Neste sentido, conforme Melo (1996:98),
“as instituições, ou pelo menos as boas instituições,
servem para superar dilemas da ação coletiva”. A
partir da perspectiva contratualista mobilizada para
a análise das instituições e interações entre os indivíduos, Melo (1996) destaca as transações como os
contratos entre duas partes, e aplica o modelo de
agente versus principal. Nesta linha, no âmbito do
sistema político os agentes recebem uma delegação
dos cidadãos (principal), e as várias formas institucionais de tomada de decisão coletiva são soluções
alternativas para resolver os problemas associados
aos custos de transação e oportunismo. Este modelo
também se aplicaria à relação entre governantes e
burocracia. A partir deste modelo o autor enfatiza a
questão do controle nas situações pós-contratuais.
A partir destas questões, a noção de governança
associa-se, nos termos de Melo (1996) à

The theoretical premises assumed by the new
economical institutionalism are connected to the
perspective of rational choice which assumes
individuals as rational-instrumental beings in search
of maximization of their interests and preferences.
Therefore, institutions are seen as a result of
individual action. A second generation of this
analytical approach considered that the institutions,
up to a certain point, would have the role to model
behaviours through a set of rules and norms,
furnishing incentives for cooperation between agents
and their enforcements (NORTH, 1990).
Under this approach, and as far as the State and its
relations to the society is considered, or specifically
related to inter-governmental relations (as is the case
of metropolitan management), emphasis is conferred
to the collective actions dilemma. In that sense, to
quote Melo (1996:98), “the institutions, or at least the
good institutions, are able to overcome the collective
actions dilemma”. From the contractual perspective
utilized to analyse institutions and interactions
between individuals, Melo (1996) reinforces
transactions as the contract between two parties and
apply the agent versus principal model. To the extent
of the political system, the agent receives a citizen
delegation (principal) and the several institutional
forms of decision-making are alternative solutions
to resolve problems associated to the opportunistic
and transaction costs. This model could also be
applied to the relation between government and
bureaucracy. From the perspective of this model the
author emphasizes the problem of control in postcontractual situations. From Melo’s point of view
(1996), the notion of governance is associated to:

capacidade governamental de criar e assegurar a
prevalência – ou capacidade de enforcement - de
regras universalistas nas transações sociais, políticas e econômicas, penalizando ou desincentivando
o comportamento rent-seeking , promovendo arranjos cooperativos e reduzindo os custos de transação. Do ponto de vista político, governance também
implica a capacidade das elites governamentais de
resistência à captura dos grupos de interesses e a
promoção de accountability (MELO, 1996)

governmental capacity to create and secure the prevalence – or enforcement ability – of universal rules in the social, political and economic transactions,
penalizing or not inducing a rent-seeking behaviour,
promoting cooperative arrangements and reducing
transaction costs. From the political point of view,
governance also implies the governmental elites’ capacity to resist the stakeholders and the promotion
of accountability (MELO, 1996)

Ainda no campo neoinstitucional, na linha histórico-cultural as instituições são consideradas,

In the neo-institutional and historic-cultural context,
the institutions accordingly to Hall and Taylor (1996)
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conforme Hall e Taylor (1996) como procedimentos formais e informais, normas, rotinas e convenções que se inscrevem na estrutura da política.
Neste campo, destacam-se os desenvolvimentos
de Evans (1993), que aponta para a maior inserção
do Estado na sociedade, vista como chave para o
fortalecimento de sua capacidade de atuação. Na
literatura brasileira, esta perspectiva baliza alguns
esforços de delimitação da noção de governança,
como Diniz e Coelho (1995:13), que sugerem a relevância do conceito de governança para a abordagem das capacidades de governo de comando
e de direção, de coordenação entre as políticas
públicas e os diferentes interesses em jogo e sua
implementação. Em trabalho posterior as autoras
Coelho e Diniz (1995:16) introduzem a noção de
“governança local”, que confere relevo à participação da sociedade civil no âmbito municipal.
Nesta direção, concebem governança como “uma
forma de gestão pública que combina democracia
participativa com eficiência administrativa e com
a capacidade do governo para produzir políticas
orientadas para a redução das desigualdades sociais e da pobreza.”
A implementação de políticas metropolitanas requer a integração de ações entre municípios e entre
estes e a esfera estadual. Pode-se considerar que as
contribuições da noção de governança inscritas no
quadro teórico neoinstitucional remetem às possíveis dificuldades em torno da ação coletiva e à necessidade de mecanismos de coordenação ou que
favoreçam a cooperação. Esta questão aponta para
o problema da cooperação intergovernamental entre entes autônomos no contexto federalista brasileiro, ou seja, para os dilemas da ação coletiva. Nesta
linha, em um contexto federalista, que é intrinsecamente conflitivo (ABRÚCIO, 2005 apud FJP, 2008)
requer-se, portanto, incentivos para a cooperação
para se solucionar problemas de ação coletiva, o
que, por sua vez, implica uma coordenação eficiente entre as diferentes instâncias governamentais,
enfrentando o problema da coordenação das ações
de níveis de governos autônomos. Os mecanismos
de pactuação e de negociação intergovernamental são essenciais para o equilíbrio das formas de
cooperação e competição existentes. A partir dos
argumentos neoinstitucionalistas, as instituições (e
o desenho institucional) possibilitariam compatibilizar a autonomia e a interdependência das unidades
federativas (FJP, 2008). A coordenação pressupõe,
diferentemente da cooperação, algum grau de centralização de decisões, o que constitui dificuldade

are considered as formal and informal procedures,
norms, routines and conventions that are connected
to the political structure. Here the work of Evans
(1993) that points to a greater insertion of the State in
society is seen as a key factor for the enhancement
of its performance ability. In the Brazilian literature,
this perspective considers some attempts for
building the notion of governance, as pointed by
Diniz and Coelho (1995:13), which suggest that the
relevance of the governance concept is relevant
in studying the government capacity to command,
direct, and coordinate the implementation of diverse
public policies and the interests that are in play. In a
previous work the authors (Coelho and Diniz, 1995:16)
introduce the notion of “local governance” which
emphasizes the role of civil society participation at
the municipal scale.
The authors conceive governance as “a form of
public management that combines participatory
democracy with administrative efficiency and
with the government capacity to produce policies
aiming for the reduction of social inequalities and
poverty”. The implementation of metropolitan
policies requires the integration of actions between
municipalities and state. It can be considered that
the contributions to the notion of governance
inscribed in a neo-institutional theoretical frame
convey to possible difficulties around the collective
action and to the necessity for coordination or
cooperation mechanisms.
This question points to the problem of intergovernmental cooperation between autonomous
entities in the Brazilian federalist context, that is, for
the collective action dilemma. Therefore, a federalist
context, which is intrinsically discordant (ABRUCIO,
2005 apud FPJ, 2008) requires incentives for
cooperation to solve problems of collective action,
which in itself, implies in an efficient coordination
between the differing governmental levels,
confronting the problem of coordinated action of
autonomous government players.
Intergovernmental agreements and negotiations
mechanisms are essentials to attain equilibrium
between the available cooperation and competition
modalities. From a neo-institutionalism stand point,
institutions (and the institutional design) would relate
autonomy and interdependency of the federative
units (FJP, 2008). As opposed to cooperation,
coordination presupposes some degree of centralized
decision making, which constitutes an additional

adicional para o seu exercício, particularmente em
contextos como o do Brasil a partir dos anos 1980,
onde a descentralização tem sido fundamentalmente valorizada. Contudo, as ações de coordenação,
num contexto cooperativo, devem ser, assim como
ações cooperativas, negociadas e aprovadas pelos
entes federativos (ABRÚCIO, 2005 apud FJP, 2008).

difficulty for its implementation, particularly in
contexts like that of Brazil, where since the 1980’s,
decentralization has been fundamentally valued.
However, coordination actions, in a cooperative
context, must be (similarly to cooperative actions),
negotiated and approved by the federative entities.
(ABRUCIO, 2005 apud FPJ, 2008).

Neste sentido, a noção de governança balizada pelo
quadro teórico do novo institucionalismo contribui com recursos teóricos para se problematizar a
questão metropolitana ao sublinhar as dificuldades
de ação coletiva. A partir desta premissa, aponta-se
para a importância do estabelecimento dos mecanismos de cooperação e/ou coordenação requeridos, especialmente no contexto federativo, e para o
enfrentamento da questão metropolitana por meio
do planejamento e de políticas públicas. A partir de
Diniz e Coelho (1995) a perspectiva de governança
apontaria, ainda, para a participação de atores da
sociedade na formulação e gestão destas políticas.

The notion of governance, aligned by the theoretical
framework of new institutionalism contributes
with resources to explore the metropolitan issues,
underlining the collective action difficulties. From
this premise, it is possible to call attention to the
importance of the establishment of the required
cooperation and/or coordination mechanisms,
especially in the federative context, to confront the
planning of public policies to resolve the metropolitan
question. In addition, as Diniz and Coelho (1995)
pointed out, the governance perspective would
indicate the participation of societal actors in the
formulation and management of these policies.

No que se refere à noção da governança sociopolítica, Gaudin (2001) empreende um esforço de
teorização delimitado pelas abordagens nacional e
local, privilegiando a governança local ou urbana.
O autor tem em vista a construção de um novo
quadro analítico da ação pública que considere a
complexidade crescente do Estado, bem como a
diversidade de atores e regras. Observa a atenção
crescente que as formulações de governança têm
recebido e problematiza esta noção e seu emprego, sinalizando sua fluidez. O autor assinala que
uma das premissas da perspectiva de governança
contemporânea, na matriz sociopolítica, fundase nas interações entre Estado e sociedade, “em
contraste com modos hierarquizados e estabilizados de comando e controle.” Gaudin (1999, apud
AVRITZER e PEREIRA, 2005:18) aponta para uma
nova forma de ação política que se caracteriza por
“uma partilha renovada de decisões e de poderes
institucionais [...] e uma nova ação social debatida,
negociada, mais próxima dos cidadãos”.

Gaudin (2001) undertakes an effort to theorize on
the notion of socio-political governance, delimited
by the local and national approach, privileging
local or urban governance. The author considers
the elaboration of a new analytical framework that
considers the growing State complexity, as well as
the diversity of actors and rules. The increased
attention that governance formulations have
received is also observed by the author, pointing
out the challenge to define these formulations
brought about by their fluidity. The author calls
attention to the fact that one of the premises of
the contemporary governance perspective, within
the socio-political framework, is based on the
interactions between State and society, “in contrast
with hierarchical and stabilized ways of command
and control”. Gaudin (1999, apud AVRITZER and
PEREIRA, 2005:18) points to a new way of political
action characterized by “renewed decision-making
processes and institutional power sharing […] and
a new social action that is debated, negotiated and
closer to the citizens”.

Algumas chaves podem ser identificadas nesta abordagem de governança. Uma delas referese às “múltiplas configurações de redes políticas
e sociais” que constituem, nos termos do autor a
“base empírica da governança moderna”, que remetem à multipolaridade do poder e dos circuitos
de decisão (GAUDIN, 2001)2. Na linha das relações
de cooperação entre agentes estatais e não-estatais, a perspectiva procedimental de negociação e

Some key factors can be identified by this approach
to governance. One of them refers to “multiple
configurations of political and social networks” that
constitute, in the author’s terms the “empirical base
of modern governance”, directing to the multiplicity
of power and decision structures (GAUDIN, 2001)2.
In the context of cooperative relations between state
and non-state agents, the procedural perspective
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de estabelecimento coletivo das “regras do jogo” a
partir de debates públicos também se coloca como
chave e, neste sentido enquadram-se as instâncias
de participação nas políticas públicas, bem como
a perspectiva de contratualização nas políticas públicas, via procedimentos de negociação explícitos,
garantindo espaço para o debate público.

of negotiation and the collective establishment of
“game rules” from public debates become key. In
light of this, we can refer to spaces of participation in
public policy formulation, as well as the contractual
perspective of public policies, carried out through
explicit negotiation procedures, guaranteeing space
for public debate.

Para concluir esta seção, destaca-se que esta
abordagem da governança sociopolítica, embora lastreada, sobretudo, nas discussões relativas
às políticas urbanas, mostra-se relevante para a
análise de processos mais amplos, para além deste
campo. Como mostrado, estas formulações privilegiam mais destacadamente a dimensão relacional,
ou seja, o espaço das relações entre Estado e sociedade, do que aos enfoques anteriores relacionados aos domínios teóricos do novo-instucionalismo. As diversas abordagens discutidas indicam
a fluidez do termo governança e, a despeito dos
avanços apresentados significarem esforços ainda
recentes, pode-se supor que estamos em face à
abertura de trilhas novas, nos diferentes enfoques,
endereçadas ao refinamento das formulações de
governança. É nessa direção que procuraremos
discuti-las no contexto da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH).

To conclude this section, it is emphasized that the
socio-political governance approach, consolidated
in some urban political discussions, demonstrates
the importance of analyzing more ample processes,
beyond the scope of this subject. As showed,
these concepts enhance more the relational
dimension, that is, the space between State and
society, than the previous approach related to
the theoretical domain of new-institutionalism.
The various approaches discussed point to the
fluidity of the term governance, and despite the
recent efforts to consolidate the term, it can still
be seen as a means of opening new analytical
measures, through different approaches, to refine
government formulations. It is in this direction that
we will try to discuss the recent advancements in
the context of the Metropolitan Region of Belo
Horizonte (RMBH).

3. A questão metropolitana
no contexto institucional
brasileiro: problemas e desafios

N

o âmbito institucional, a questão metropolitana, inicialmente, apresentou-se como
problema e objeto de intervenção pública no contexto autoritário, sendo incluída na
Constituição Federal de 1967. Em 1973, oito regiões metropolitanas foram instituídas por
meio da Lei Complementar Federal nº. 14. Nos termos desta Lei, foi indicado um arranjo
de gestão metropolitana cuja responsabilidade de implementação era dos estados. Este
arranjo era composto por órgãos colegiados envolvendo os municípios por meio de um
Conselho Consultivo sem poderes efetivos, e por um Conselho Deliberativo, cujas decisões tinham força de lei, sem a validação dos municípios metropolitanos e do legislativo
(FERNANDES, 2006 apud BRASIL e SABINO, 2009).
No contexto de redemocratização do país, em curso nos anos 1980 e nos termos da
Constituição Federal de 1988 (CF-88), os municípios, ao lado dos estados e da União

foram constituídos como entes federados autônomos
e tiveram competências e atribuições largamente
ampliadas. No que se refere ao desenvolvimento
urbano, o texto constitucional ampliou a autonomia
municipal, constituindo os governos locais como responsáveis centrais pelo equacionamento da questão
urbana e ordenamento territorial. Conformou, ainda,
o inédito capítulo de Política Urbana, arts. 182 e 183,
posteriormente regulamentados pelo Estatuto da
Cidade em 2001.
A partir da CF-88 cabe aos governos estaduais a responsabilidade da criação de regiões metropolitanas
e o desenvolvimento de políticas regionais inclui-se
como um de seus papéis. Nos termos do arranjo
federativo brasileiro, as regiões metropolitanas não

constituem entes de natureza política, mas administrativa. Pode-se apontar como um ponto problemático nos arranjos de descentralização o fato de que,
de forma distinta de outros campos setoriais de políticas públicas (notadamente a saúde, assistência e
educação), no caso das políticas urbanas a CF-88
não avançou no estabelecimento de mecanismos
de cooperação intergovernamental. Neste sentido,
a questão metropolitana não constitui um objeto
de tratamento sistemático no texto constitucional,
restrito aos aspectos já mencionados. Conforme
Fernandes (2006), o processo constituinte foi marcado pelo movimento municipalista e não logrou
democratizar nem aprimorar as possibilidades de
cooperação intergovernamental relativas à gestão
metropolitana.

3. The metropolitan question in the
Brazilian institutional context:
problems and challenges

I

n the institutional context, the metropolitan
question, initially presented itself as a problem and
subject of public intervention in the authoritarian
context, being included in the Federal Constitution
of 1967. In 1973, Federal Complementary Law No.
14 created eight metropolitan regions. Accordingly,
to this law, an arrangement of metropolitan
management was indicated whose responsibility
for its implementation was attributed to the states.
Collegiate institutions involving municipalities
composed this arrangment by means of a
Consultancy Council without effective power and
by a Deliberative Council, whose decisions had
the power of law without the need to validate the
decisions by metropolitan municipalities and their
corresponding legislatures. (FERNANDES, 2006
apud BRASIL and SABINO, 2009)
In the context of the country’s re-democratization
during the 1980’s and in the terms of the Federal
Constitution of 1988 (CF-88), municipalities,
states and the Union have been constituted as
autonomous federates entities. Their competencies
and attributions were greatly amplified. Regarding
the urban development context, the constitutional
text enlarged the municipal autonomy, giving to the

local governments responsibility for the elaboration
of urban laws and territorial organization. The
Constitution, modeled the new chapter of Urban
Policies, with art. 182 and 183, later normalized by
the City Statute in 2001.
Based on the CF-88 it is the responsibility of state
governments to create metropolitan regions and
the development of regional policies. In the terms
of the federative agreements, metropolitan regions
do not constitute political entities, but rather could
be administrative ones. One problem that can be
pointed out in the decentralization process of urban
policies is the fact that, differently from other sectors
of public policies (notably health, social assistance
and education), the CF-88 did not advance in the
establishment of mechanisms of inter-governmental
cooperation. In this sense, the metropolitan issue
did not constitute a subject of systematic treatment
in the constitutional text, restricting its applicability
to the aspects already mentioned. Accordingly, to
Fernandes (2006), the constituent process was
marked by the municipality movement and did not
manage to democratize nor refine the possibilities
for inter-governmental cooperation related to
metropolitan management.
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O Estatuto da Cidade e posteriormente as resoluções do Conselho Nacional das Cidades regulamentaram a obrigatoriedade dos planos diretores
prevista no texto constitucional, bem como aspectos
relativos ao conteúdo e forma de elaboração participativa dos novos planos. Contudo, o Estatuto não
chegou a avançar significativamente no tratamento
da questão metropolitana e na indicação ou previsão de mecanismos e arranjos de cooperação dos
municípios entre si e deles com os governos estaduais. Ou seja, a questão metropolitana, seu planejamento e gestão, não se mostram equacionados no
âmbito da legislação federal.
Deste modo, podem-se apontar alguns dilemas a
partir deste contexto institucional associados aos
problemas clássicos da ação coletiva tendo em vista
a produção de bens coletivos. A partir da ausência
de mecanismos de cooperação e/ou coordenação
no âmbito da legislação federal voltados para o enfrentamento dos problemas metropolitanos, podemse considerar dois possíveis modelos de equacionamento do planejamento e gestão metropolitanos.
O tratamento incipiente dado à questão metropolitana acomoda ambos os modelos. O primeiro privilegia os aspectos relativos à autonomia municipal e
enfatiza as possibilidades de cooperação horizontal
voluntária entre os municípios. O segundo coloca
em foco o papel dos governos estaduais de coordenação, que não prescinde da adesão dos municípios
e da cooperação intermunicipal.3
A perspectiva neoinstitucional de governança
contribui para a problematização do primeiro modelo ao colocar em relevo as dificuldades de ação
coletiva no equacionamento dos problemas metropolitanos, ao consideramos que os municípios
são heterogêneos sob diversos aspectos e apresentam diferentes graus de comprometimento com
a metropolização. Alguns arcam com os ônus do
processo de metropolização, outros são favorecidos e outros menos afetados. Desta forma, pode-se
supor que a disposição em cooperar seja distinta nos diferentes casos, além da possibilidade do
comportamento carona, ou seja, mesmo sem cooperar o município inserido em um contexto metropolitano poderia não ser excluído dos possíveis
efeitos de políticas metropolitanas.
As dificuldades de cooperação horizontal voluntária
em torno da questão metropolitana evidenciam-se
pelo fato de que, a despeito de um número expressivo de consórcios e outras formas de pactuação

The City Statute and afterwards the resolutions
of the Cities’ National Council regulated the
obligatory elaboration of master plans foreseen in
the constitutional text, as well as the participatory
processes required in their formulation. However,
the Statute did not advanced significantly in the
treatment of the metropolitan issue and in the
indication of cooperation mechanisms between
municipalities and state governments. That is, the
metropolitan question, its planning and management
were not equated at a federal legislation level.
In this context, some dilemmas can be pointed out
from this institutional context associated to the
classical problems of collective action bearing in
mind the production of collective goods. In light
of the absence of cooperation and/or coordination
mechanisms, at the federal legislation level,
which could confront metropolitan issues two
possible models, can be considered to equate
metropolitan planning and management. The
incipient treatment given to the metropolitan
question considers both models. The first benefits
the aspects related to municipal autonomy and
emphasizes the potential of voluntary horizontal
cooperation between municipalities. The second
focuses the coordinating role of state governments,
not discarding the participation of municipalities
and inter-municipal cooperation3.
The neo-institutional perspective of governance
contributes to the questioning of the first model
highlighting the difficulties of collective action when
equating metropolitan problems, when considering
that the municipalities are heterogeneous under
diverse aspects and present different degrees of
commitment to metropolization processes. Some of
them bear the onus of the metropolization process,
others are benefited and still others are less affected.
In this way, it can be inferred that the disposition
for cooperation is distinct in different cases, besides
the possibility of some taking on a “free-rider”
approach to collaboration. In other words even
without collaborating, a municipality belonging to a
metropolitan region would not be entirely excluded
from the possible effects of metropolitan policies.
The difficulties for voluntary horizontal cooperation
around the metropolitan question are evident by
the fact that, despite the expressive number of
consortiums and other means of inter-municipal
agreements that had been generated in the country,4
these arrangements are generally aimed at a sectorial

intermunicipal que têm sido engendradas no país4,
estes arranjos são voltados geralmente para um
âmbito setorial (notadamente os consórcios de
saúde e meio ambiente) ou para uma questão específica ou pontual (por exemplo, para aquisição
de equipamentos). Uma experiência mais abrangente e, pode-se dizer, ímpar no contexto brasileiro
refere-se à região do ABC paulista, que instituiu
um consórcio e uma agência de desenvolvimento,
dentre outras formas de pactuação5.
O segundo modelo apoia-se se na criação de mecanismos de coordenação e/ou de incentivo à cooperação intermunicipal, que podem tomar diversas
formas, como dispositivos legais, novos arranjos
institucionais e aporte de recursos, enfatizando o
papel dos governos estaduais como indutores da
cooperação, remetendo à cooperação intergovernamental mais ampla. Nesta linha, pode-se indicar
a possível tensão entre a autonomia municipal e,
de outro lado, os governos estaduais no cumprimento do papel de indutores da cooperação intermunicipal no equacionamento das formas pactuadas de planejamento metropolitano.
Como se mostrou, as contribuições da noção de
governança cunhada no campo neoinstitucional
destacam a necessidade da criação de mecanismos de coordenação e cooperação que se apresentam neste modelo. No caso da perspectiva de
governança sociopolítica, estaria em foco neste
modelo o estabelecimento das formas de cooperação intergovernamental balizadas por processos
de negociação em um contexto de multipolaridade
de poderes. De forma mais ampla, estaria em foco,
ainda, a participação e o estabelecimento de parcerias com agentes da sociedade.
Deste modo, pode-se supor que os desafios relativos à construção de arranjos institucionais endereçados à cooperação e coordenação mostram-se
complexos, na medida em que não podem perder de
vista a autonomia municipal, assim como as assimetrias e desigualdades entre os municípios, além do
caráter supramunicipal dos problemas decorrentes
da metropolização e o possível (e necessário) papel
dos governos estaduais no seu equacionamento.
Como mencionado, as regiões metropolitanas foram
criadas pelo governo federal em 1973. A legislação
previa a criação de Conselhos Deliberativos (com
participação do governo estadual e membros indicados pelo governador) e Conselhos Consultivos,

realm (notably expressed by health and environment
consortiums) or to a specific question (for example
the collective purchase of equipment). A more
encompassing experience, unique in the Brazilian
context refers to the ABC region in São Paulo that
constituted a consortium and a development agency
among other forms of pactuation5.
The second model is based on the creation of
coordination mechanisms and/or of incentives
to the inter-municipal cooperation, which can
take several forms, such as legal conditions, new
institutional arrangements and resource allocation,
emphasizing the state government roles as a
cooperation promoter, aiming at a more ample
inter-governmental cooperation. As such, possible
tensions between the municipal autonomy and the
state governments can arise in the fulfilment of
inter-municipal cooperation in equating the forms
of metropolitan planning.
As it could be seen, the contributions to the notion
of governance defined in the neo-institutional
context, salient the necessity of creation of
mechanisms for coordination and cooperation
that are presented in this model. In the case of
the socio-political governance perspective, the
focus in this model would be the establishment of
forms of inter-governmental cooperation guided
by processes of negotiation in a context of multi
polarity of power. Broadly speaking, it would still
be in focus the participation and establishment of
partnerships with society agents. Along this line,
it can be inferred that the challenges related to
the elaboration of institutional arrangements to
address cooperation and coordination are complex,
in the sense that they cannot lose sight of the
municipal autonomy, as well as the asymmetries
and inequalities between municipalities, besides
the supra-municipal character of the problems
derived from metropolization and the possible
(and necessary) role of the state government in its
elaboration.
As mentioned, metropolitan areas were created
by the federal Government in 1973. The legislation
provided for the creation of Deliberative Councils
(with participation of the State Government and
members appointed by the Governor) and Advisory
Councils, with the participation of municipalities,
but did not include the participation of society
in these decision-making spheres. In the case of
the RMBH, both Councils were created. The two
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com a participação dos municípios, sem a participação da sociedade. Ambos foram criados no caso
da RMBH. As duas tentativas de gestão da RMBH
(1974 e 1989) que antecederam ao modelo recémcriado nomeado “Sistema Integrado de Gestão da
RMBH” não se mostraram bem sucedidas, resultando em descontinuidade. Dentre outras razões,
pode-se atribuir o insucesso ao desbalanceamento
político-representativo de suas instâncias colegiadas e, especialmente no segundo caso, pela falta de
recursos financeiros e de investimentos efetivos
do Estado, podendo-se sugerir a “falta de vontade
política” do governo estadual com rebatimento nos
municípios partícipes, como a referência a seguir
pode ilustrar.
A primeira experiência mineira refere-se à criação
do Plambel (Planejamento da Região Metropolitana)
em 1974, que chega a funcionar e constituir-se
como um lócus de expertise em planejamento metropolitano, ao lado dos Conselhos mencionados
(que não chegam a se articular efetivamente com o
órgão) entre meados dos anos 1970 até meados dos
anos 1980. O contexto dos debates da Assembleia
Constituinte com ênfase na democratização e o tratamento incipiente dado à questão metropolitana
na CF-88, já abordados, acarretam seu esvaziamento. O arranjo centralizado no governo estadual, com
pouco espaço para a participação dos governos
municipais e da sociedade, estabelecido no governo
militar, mostra-se inadequado ao novo contexto de
descentralização e democratização brasileira. Não
houve esforços significativos no sentido de readequar o órgão, de forma que seu esvaziamento progressivo acarretou sua extinção em 1996. Em 1987 o
governo criou a Secretaria de Assuntos Municipais.
Pode-se considerar como segunda experiência a
criação da Assembleia Metropolitana tendo em
vista a gestão da RMBH, em 1989, no texto da
Constituição Estadual, com a previsão de participação de todos os municípios, que não chegou a ser
alcançada, especialmente no caso dos municípios
de maior porte, indicando as dificuldades de cooperação. Desta forma, a Assembleia não se mostra
eficiente no equacionamento da questão metropolitana da RMBH. Pode-se considerar, assim, que a
partir de meados dos anos 1980 o tratamento da
questão metropolitana mostra-se incipiente e inadequado, se não deixado a descoberto6. Para encaminhar a discussão, aborda-se o novo sistema de
gestão e analisam-se os possíveis avanços e desafios nos arranjos institucionais adotados tendo em
vista a perspectiva de governança.

attempts of RMBH management (1974 and 1989)
which lead up to the newly created model named
“Integrated Management system of the RMBH” did
not proved to be successful, resulting in a series of
discontinuities. Among other reasons, one can assign
the failure to guarantee political representativeness
within their unbalanced collegiate bodies and,
especially in the second case, as a function of
the lack of financial resources and effective State
investments, thus pointing to the “lack of political
will” of the State Government which had a ripple
effect on municipalities participants, as the following
reference can illustrate.
The first experience in the State of Minas Gerais
refers to the creation of Plambel (Metropolitan
Region Planning Unit) in 1974, which became
recognized as a locus of expertise in metropolitan
planning, alongside with the aforementioned
collegiate bodies (which were not aligned effectively
to articulate with the Unit) This institutional
design was enacted in the mid 1970’s and lasted
until the mid-1980’s. The context of the debates
of the Constituent Assembly which revolved on
the country’s democratization and the incipient
treatment given to Metropolitan issue in CF-88, (as
discussed earlier), contributed to the model’s demise.
The model’s centralized institutional arrangement
led by the State Government, with little room for
involvement of municipal governments and society,
was established during the military regime, and
was seen as inappropriate in the new context of
decentralization and democratization. There were
significant efforts to readjust the Unit, which led to
its extinction in 1996. In 1987 the State Government
created the Ministry of Municipal Affairs. In
1989 a second attempt was undertaken to create
a Metropolitan Assembly for the management
of the RMBH, including in the text of the State
Constitution the participations of all municipalities.
The attempt failed to integrate the region’s
larger municipalities, indicating the difficulties of
cooperation. This approach demonstrated that the
Assembly was not efficient in settling the issues
related to the governance of the RMBH. One can
consider, therefore, that from the mid-1980 the
Metropolitan question was treated incipiently and
inappropriately, and as such was left exposed6.
The next section will discuss the new management
system and will analyze the potential advances and
challenges in institutional design adopted in view of
the prospect of metropolitan governance.

4. O novo arranjo de
governança metropolitana:
potencialidades e desafios

C

onforme dito anteriormente, a problemática metropolitana brasileira, que envolve a responsabilidade
dos Estados conforme a Constituição Federal7, permanece, até o presente momento, um dos grandes
desafios para os gestores públicos, especialmente
aqueles atuantes na área urbana.

representações dos 34 municípios partícipes da
RMBH). Compõem o arranjo como instrumentos o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
(constituído com 50% da verba estadual e os outros 50% dos municípios) e o Plano Diretor de
Desenvolvimento Metropolitano.

Recentemente, o Estado de Minas Gerais procurou implementar um modelo inovador denominado “Sistema de Gestão Integrada da RMBH”. O
arranjo é composto por três pilares articulados e
complementares, a Agência de Desenvolvimento
da RMBH (entidade de direito público, na forma de autarquia territorial com autonomia administrativa e financeira), o Conselho Deliberativo
de Desenvolvimento Metropolitano (uma instituição “híbrida” com representações dos governos e da sociedade)8 e a Assembleia de
Desenvolvimento Metropolitano (um fórum com

O novo arranjo institucional, político, técnico e
administrativo foi instituído recentemente pelas
leis Complementares 88 e 89 de 2006 e pela Lei
Complementar 107, de 12 de janeiro de 2009, para
dar continuidade, flexibilidade e exequibilidade às
tentativas anteriores de planejamento, atuação, regulação e apoio técnico à RMBH. Ao mesmo tempo,
o arranjo procura ultrapassar as questões relativas
às desigualdades socioeconômicas, políticas e ambientais entre os municípios metropolitanos que
contribuíram para o esvaziamento das experiências
antecedentes abordadas na seção anterior.

4. The new metropolitan
governance arrangement:
potentialities and challenges

A

s stated earlier, the Brazilian metropolitan problem,
which involves the responsibility of States as
defined by the Federal Constitution7, remains until
this moment, one of the great challenges for public
managers, especially those engaged in city planning
and management.
Recently, the State of Minas Gerais has sought
to implement an innovative model called the
“Integrated RMBH Management System”. The
arrangement is composed of three articulated and
complementary pillars: the RMBH Development
Agency (entity enacted by state law, in the form
of a territorial autarchy with administrative and
financial autonomy), the Deliberative Council of
Metropolitan Development (a “hybrid” institution

with representations of governments and society)8
and the Metropolitan Development Assembly (a
forum with representations of 34 municipalities
which compose the RMBH). The system also includes
the Metropolitan Development Fund (derived from
the State’s budget (50% allocation) and the region’s
municipalities totaling the remaining 50%) and the
Metropolitan Development Master Plan.
The new institutional, political, technical and
administrative design was established recently
by Supplementary laws 88 and 89 in 2006 and
by complementary law 107 which was passed on
January 12th, 2009. These additional regulations
were enacted to give continuity, flexibility and
enforceability to previous planning attempts,
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Avaliações e diagnósticos da situação atual da
RMBH (RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL,
2007) sustentam que o principal obstáculo para o
desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da
qualidade de vida urbana dos quase 5 milhões dos
seus moradores é de natureza urbana e metropolitana. Ressaltam ainda que este contexto não se mostra distinto das situações das demais regiões metropolitanas brasileiras no que se refere à reprodução
de um cenário de periferias pobres e segregadas e
territórios conurbados, ou seja, contíguos e contínuos, resultado de um contexto marcado, nos anos
1970 e 1980, por forte explosão demográfica metropolitana, bem como pelo planejamento ineficiente.
A solução desenhada para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida
urbana tem em vista a construção de políticas conjuntas balizadas pelo planejamento integrado, articulando os municípios ao da RMBH.
Estas políticas estão fundadas em propósitos e
princípios convergentes, como a universalização
do direito à cidade, a sustentabilidade e a gestão
democrática, como preconizado pelo Estatuto da
Cidade. O novo arranjo voltado para o planejamento urbano e ambiental e as políticas públicas
decorrentes pode ser considerado sob a perspectiva da governança, a partir de seus pilares. Estes
conferem ao governo estadual o papel de coordenação dos esforços conjuntos, de promoção da
cooperação intermunicipal, inclusive mediante
incentivos, no sentido de envolvimento e comprometimento dos municípios. O arranjo assegura,
ainda, espaço para a participação da sociedade.
A Agência da RMBH vincula-se à Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Regional e Urbano
(SEDRU), e é submetida às decisões do Conselho
de Desenvolvimento Metropolitano, instância de
participação dos municípios e da sociedade. A
Agência é responsável pelo planejamento, assessoramento, apoio técnico aos municípios e regulação urbana de caráter metropolitano, promovendo
o desenvolvimento integrado dos 34 municípios da
Grande BH e dos 14 que sofrem influência diretamente da capital, incluídos no Colar Metropolitano.
Dentre as suas atribuições e papéis ressalta-se o
papel de criar pontes e articular órgãos e instituições que anteriormente atuavam de forma desarticulada inviabilizando, muitas vezes, soluções
efetivas. Além de dinamizar a assistência técnica
aos municípios, a Agência tem a responsabilidade

resulting in adjustments and technical support
to RMBH management. At the same time, the
new design seeks to overcome socio-economic
inequalities, environmental policies and interaction
among Metropolitan municipalities, which in the
past have contributed to the demise of previous
RMBH management attempts, as exemplified in the
previous section.
Assessments and diagnoses of the current situation
of the RMBH (ENVIRONMENTAL IMPACT
REPORT, 2007) point out that the main obstacle
to socio-economic development and improvement
of quality of urban life of nearly 5 million of the
region’s inhabitants is of a metropolitan and urban
nature. The assessment reveals that this context
is not different from other metropolitan regions,
especially with regards to the reproduction of
a scenario of poor, segregated and continuous
peripheral territories which are a result of
the accelerated urbanization dynamics, the
metropolitan population explosion and inefficient
planning during the1970-80’s period. The solution
designed for the socio-economic development
and the improvement of quality of urban life relies
on joint public policy formulation and integrated
planning accompanied by strong articulation among
the region’s municipalities.
These policies are founded on converging purposes
and principles, such as the universalization of the
right to the city, sustainability and democratic
management, as advocated by the City’s Statute. The
new arrangement suited for urban planning and the
originating environmental and public policies may
be considered through the governance perspective
based on its pillars. These give the State Government
the role of the coordination of joint efforts, to
promote cooperation by promoting inter-municipal
partnerships, including through the application of
incentives, to involve and seek commitment from the
municipalities. The arrangement ensures also space
for the participation of society.
The RMBH Development Agency binds the State
Secretariat of Regional and Urban Development
(SEDRU), and is subject to the decisions undertaken
by Metropolitan Development Council, which
includes the participation of municipalities and of
society. The Agency is responsible for planning,
advising and delivering urban regulation support
services of metropolitan character, promoting the
integrated development of 34 municipalities of

de se articular com instituições públicas e privadas, nacionais ou internacionais, e captar recursos
que impulsionem o desenvolvimento integrado de
toda a região. Ao lado disso, a reestruturação do
processo de informação, pesquisa, planejamento e
regulação da RMBH.
Nesta linha, destaca-se no arranjo o papel executivo e de gerenciamento da Agência da RMBH,
bem como de articulação entre os diferentes
atores envolvidos com a questão metropolitana.
O papel de articulação passa pela negociação
dos programas recentemente implementados9 e
as novas iniciativas em formulação. Passa, fundamentalmente, pela articulação do governo estadual com os governos municipais, bem como
com outros agentes, apontando para a perspectiva de governança sociopolítica. Pode-se considerar, também, que as atribuições de apoio técnico aos municípios, ao lado da criação do Fundo
Metropolitano com aporte de recursos estaduais
para implementação dos programas, constituem
um incentivo à cooperação municipal.
O “Sistema de Gestão Integrada da RMBH” está
estruturado como um conjunto de práticas gestionárias denominadas de híbridas, pois envolvem um
partilhamento de processos de discussão, fiscalização, controle e, por vezes, deliberação entre os diversos atores envolvidos. Este modelo pode, potencialmente, assegurar a construção de uma agenda
financeira, administrativa, institucional e executiva
realizada de forma negociada e em parceria.
Neste sentido, a Assembleia de Desenvolvimento
Metropolitano e o Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano constituem espaços fundamentais de negociação e de construção
de bases cooperativas entre os diversos agentes,
em outros termos, de governança sociopolítica. À
Assembleia cabem atribuições bem abrangentes
de definição de marco diretrizes de planejamento
da RMBH, de modo que esta constitui fundamentalmente a instância de participação dos prefeitos
e representantes do legislativo dos 34 municípios,
ao lado do Estado. O Conselho, como mencionado anteriormente, conta com a representação dos
municípios, com maior peso para aqueles de maior
porte e poder econômico, ao lado do executivo e legislativo estadual e da sociedade civil, cabendo-lhe
atribuições associadas ao planejamento metropolitano, acompanhamento e controle do Plano Diretor
e do Fundo Metropolitano.

the Greater Belo Horizonte Metropolitan Region
which are directly influenced by the Capital’s
dynamics, including the municipalities located in
the Metropolitan Outer Ring. Among its attributions
and responsibilities, the Agency ‘s role is to create
bridges and dialogue among the various government
bodies and institutions, which previously acted
disjointedly, preventing from reaching effective
solutions. In addition to technical assistance given to
municipalities, the Agency has the responsibility to
build dialogue among public and private institutions,
at both the national and international scale, and to
raise funds to foster an integrated development of the
entire region. Finally, the Agency is also responsible
for collecting, researching and information to facilitate
the planning and regulating of the RMBH.
Within this context the executive and management
role of the RMBH Agency is highlighted, in addition to
its vocation to articulate the different actors involved
with the metropolitan issue. The role of articulation
requires the negotiation of recently implemented
programs9 and new initiatives that are in the process
of being formulated. This negotiation process
must essentially involve the state and municipal
governments, as well as other agents, pointing to the
socio-political governance perspective. In this context,
the Metropolitan Fund can be considered as a means
to technically align the support of municipalities, to
receive state resources for the implementation of
programmes. This certainly acts as an incentive for
municipal cooperation.
The “Integrated RMBH Management System” is
structured as a set of hybrid managerial practices
that involve sharing of discussion processes,
monitoring, control and sometimes deliberation
between the various actors involved. This framework
could potentially ensure the creation of a negotiated
financial, administrative, institutional and executive
agenda. In this sense, the Metropolitan Development
Assembly and the Deliberative Metropolitan
Development Council constitute fundamental
workspaces for negotiation and cooperative building
practices shared among the different agents. In
other words, the model is aligned with socio-political
governance. The Assembly is responsible for a
comprehensive definition of milestones and planning
guidelines for the RMBH. This is the key instance
of participation of mayors and representatives of the
legislature of the 34 municipalities, alongside with state
representatives. The Council, as mentioned earlier,
relies on the representation of the municipalities, with
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O funcionamento destas instâncias já indica alguns potenciais e desafios sob o prisma da governança. O Conselho funcionou regularmente em
2008 e 2009, com a presença da totalidade de
seus membros titulares e com a participação sem
direito a voto de outros atores, sinalizando seu potencial como canal de deliberação e participação
de representantes dos municípios e da sociedade
nas questões afetas ao planejamento metropolitano. A Assembleia, que inclui os governos dos 34
municípios ao lado de representantes do Estado,
também tem funcionado regularmente, reunindose conforme o previsto em seu regulamento, apresentando, contudo, um quórum baixo (BRASIL;
QUEIRÓZ, 2009). Este fato aponta as dificuldades
de ação coletiva, exploradas em seção anterior,
e o desafio de maior mobilização e engajamento dos municípios. Sugere, ainda, a relevância do
acompanhamento do funcionamento destas novas
instâncias tendo em vista identificar os possíveis
problemas e as possibilidades de aprimoramento,
posto seus papéis-chave de instâncias de negociação e de pactuação intergovernamental e de
participação, no caso do Conselho. Neste sentido,
assinala-se a relevância de funcionamento pleno e
a consolidação de ambas as instâncias, dada a sua
complementaridade. Esta se refere não apenas às
atribuições que lhes são reservadas, mas ao balanceamento da representação dos municípios no
arranjo, uma vez que a Assembleia inclui todos os
municípios e, no caso do Conselho, os três maiores
têm representantes, ao passo que os demais municípios contam com três representantes apenas.
Foram abordados os três pilares do novo arranjo,
Agência, Assembleia e Conselho, que em conjunto
podem ser associados à perspectiva de governança sociopolítica, de compartilhamento intergovernamental de poderes e de responsabilidades relativas à questão metropolitana, envolvendo ainda
a participação de outros agentes da sociedade. O
Sistema de Gestão Integrada da RMBH foi instaurado em um momento no qual se apresentam
como desafios ao planejamento metropolitano
problemas de longa data, como a irregularidade
e precariedade de loteamentos periféricos e assentamentos informais, as deficiências localizadas em relação aos serviços e infraestrutura que
apontam para a distribuição injusta dos ônus e
benéficos da urbanização. Além disso, apresentam-se novos processos e transformações geradoras de impactos no tecido metropolitano, como
a expansão intensa do vetor sul de loteamentos

greater weight to those of larger size and economic
power, alongside with representation from the
executive, legislative and civil society spheres. The
Council’s responsibility is to follow the metropolitan
planning process, monitoring and controlling the
development and implementation of the Master Plan
and the Metropolitan Fund.
The functioning of these instances already indicates
some potentialities and challenges under the prism of
governance. The Council worked regularly in 2008
and 2009, with the presence and participation of
all of its members besides the participation of other
actors with no right to vote, signaling its potential
as a channel of consultation and participation of
representatives of municipalities and society on
issues impacting the metropolitan planning process.
The Assembly, which includes the governments of
34 municipalities alongside state representatives,
also has worked regularly (as provided by its statute),
showing, however, a low quorum level. (BRAZIL;
QUEIROZ, 2009). This fact points out the difficulties
of collective action, explored in the previous section,
and the challenge of inducing greater mobilization
and involvement of municipalities. It also points to
the relevance of monitoring of the functioning of
these new instances in order to identify potential
problems and improvement possibilities, given
their key roles in negotiating and reaching intergovernmental agreements and, in the case of the
Council, fostering participation. In this regard, the
functioning and consolidation of both instances, given
their complementarity, is of extreme importance.
This not only refers to the tasks that they have
been attributed, but also to the continuous zeal for
balancing the representation of the municipalities in
this institutional arrangement. The Assembly includes
all municipalities and, in the case of the Council, the
three largest municipalities have one representative
each, while the other municipalities have only three
representatives in total.
In this paper we addressed the three pillars of the
new institutional RMBH system, the Agency, the
Assembly and the Council. Together these three
pillars are aligned with the socio-political governance
perspective, intergovernmental sharing of powers and
responsibilities, and the involvement societal actors
which are important to address the metropolitan
question. The Integrated Management System was
introduced during a period which presented longterm planning challenges for the RMBH, such as
the irregularity and precariousness of peripheral

de classe média e alta e, mais recentemente, um
conjunto de intervenções no vetor norte (Linha
Verde, Precon Park, Aeroporto Industrial, Polo de
Microeletrônica, dentre outros). Pela sua magnitude e proximidade territorial os impactos deverão ser solucionados conjuntamente.
O enfrentamento destes processos e impactos não
se viabiliza no estritamente âmbito municipal, por
meio dos novos Planos Diretores Participativos ou
da formulação de políticas urbanas locais, demandando esforços de planejamento e gestão metropolitanos. Neste sentido, coloca-se a relevância do
Sistema de Gestão Integrada da RMBH e os esforços já iniciados no sentido da reorganização e
regulação da RMBH, que deverá apresentar uma
solução baseada numa estrutura que se superponha aos planos locais, os integre e articule. Três
fatores podem contribuir para a sustentabilidade
do sistema recentemente implantado: o foco nos
problemas vinculados às “funções públicas de interesse comum”; a perspectiva de gestão intersetorial integrada; e o viés que pode ser associado à
governança sociopolítica que remete à articulação
e participação dos diversos agentes envolvidos, dos
governos e sociedade, tendo em vista uma nova
institucionalidade baseada em um plano metropolitano, legislação compartilhada e políticas urbanas
para a região.

territories and informal settlements, the disabilities
located in relation to the services and infrastructure
that point to the unfair distribution of public services
and the burden and benefits associated with the
process of urbanization. In addition, to dealing with the
burden of historically unresolved issues, the system
had to deal with new processes and transformations of
the metropolitan fabric, such as the intense expansion
of middle and upper income settlement in the region’s
Southern Vector and a set of interventions in the
Northern Vector (construction of the Green Line,
Precon Park, Industrial Airport, the Microelectronics
Cluster, among others). Due to its magnitude and
territorial proximity the impacts from these urban
interventions should be addressed in unison.
The ability to manage and follow these processes
and impacts is beyond a strictly municipal scope, the
new participative master plans or the formulation of
local urban policies. It requires efforts of metropolitan
planning and management. In this sense, the relevance
of the integrated RMBH management system and
the efforts already initiated towards re-organization
and regulation of the RMBH are explicitly linked
with the ability to align the local plans within a
greater metropolitan vision. As such, three factors
can contribute to the sustainability of the recently
deployed system: keeping focus on the problems linked
to “public functions of common interest”; the prospect
of integrating sector-based policy management;
and the representative link associated to the sociopolitical governance framework, which refers to the
articulation and participation of various stakeholders,
governments actors and society, in view of a new
institutional design based on a metropolitan plan, and
shared legislation and urban policies for the region.

5. considerações finais

A

questão metropolitana, no contexto brasileiro, teve
sua trajetória contextual fortemente marcada pela
transição democrática que ensejou a descentralização política, institucional e administrativa no bojo
da reforma constitucional de 1988. Estas mudanças
acarretaram transformações nas ações e práticas
de planejamento urbano e metropolitano. Dentre
elas, podemos enfatizar o fato de que houve, em
todo o país, um hiato e uma inércia quanto ao tratamento das regiões metropolitanas por parte dos
estados federados, como denota o art. 25, parágrafo

3º da Constituição Federal de 198810. Alguns estados reconstruíram as suas estruturas gestionárias
metropolitanas com distintos formatos e arranjos,
sobretudo no final da década de 1990 e início dos
anos 2000. A adoção de soluções distintas aponta
para o fato de que, não havendo mais um modelo
padrão definido pela União, os governos estaduais
têm-se empenhado em criar estruturas de gestão
metropolitana que avancem e superem os modelos
anteriormente adotados em suas deficiências institucionais, normativas e administrativas.
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Nesse novo contexto, o Sistema de Gestão Integrada
da RMBH pode ser considerado como inovador. O
exame do modelo em fase de implementação em
face das dimensões da governança sob o prisma
neoinstitucional (DINIZ; COELHO, 1995:13) permite
perceber elementos relativos, sobretudo, à capacidade de ação do Estado e seu potencial de coordenação (e de fomento à cooperação) entre os distintos
interesses das políticas em jogo. Ao lado disso, podem-se identificar aspectos associados à governança sociopolítica (GAUDIN, 2001; PEREIRA, 2007) no
que toca à forma e capacidade de implementação
do arranjo metropolitano, nas premissas de articulação, cooperação e de participação dos diferentes
agentes, tendo em vista o enfrentamento das questões metropolitanas. Esta última parece constituir a
mudança mais substancial no arranjo, vindo ao encontro da crescente complexidade da questão metropolitana e da necessidade de incorporação dos

atores e agentes nos processos de planejamento e
de gestão metropolitanos. Como posto na seção anterior, o equacionamento dos impactos recentes e
dos problemas de natureza metropolitana (relativos
à expansão urbana e ao uso e ocupação do solo, habitação, meio ambiente e saneamento, transporte e
mobilidade, dentre outros) requer o planejamento e
políticas metropolitanas.
O novo formato institucional formado pela
Assembleia
Metropolitana,
pelo
Conselho
Deliberativo, pela Agência de Desenvolvimento
Metropolitano, com o suporte do Fundo
Metropolitano, apresenta um ponto de inflexão
em relação aos arranjos anteriores. Esta inflexão,
balizada pelo contexto pós CF-88, funda-se no
reconhecimento dos municípios como instâncias
decisórias dotadas de autonomia, ampliando-se
os espaços de representação e de participação

5. Final considerations

T

he metropolitan question in the Brazilian
environment had its contextual trajectory strongly
marked by the transition to democracy that resulted
in the political, institutional and administrative
decentralization in the midst of the constitutional
reform of 1988. These changes resulted in the
modus operandi of urban and metropolitan planning.
Among them, we can emphasize the fact that there
has been, throughout the country, a hiatus and an
inertia regarding metropolitan regions as exemplified
by Art. 25, paragraph 3 of the Federal Constitution
of 198810. Some States have rebuilt their managerial
structures with different formats and metropolitan
arrangements, especially in the late 90’s and early
2000. The adoption of different solutions points to
the fact that in light of the absence of a standardized
governance model defined by the Union, state
governments have been engaged in creating
metropolitan management structures that move
forward and overcome the institutional, regulatory,
and administrative deficiencies of the previously
adopted frameworks.

neo-institutional prism
(DINIZ;COELHO, 1995:
13) allows us to identify, above all, the ability of
state action and its potential for coordinating (and
fostering cooperation) between the different political
interests at stake. In addition, one can identify the
inclusion of aspects associated with socio-political
governance (GAUDIN .2001; PEREIRA, 2007) with
regards to the form and implementation capacity of
the metropolitan arrangement, on the premises of
articulation, cooperation and participation of different
actors with a focus on resolving metropolitan
issues. The latter seems to be the more substantial
change in the institutional design, aligned with the
increased complexity of the issue and the need
for embedding metropolitan actors and agents in
metropolitan planning and management processes.
As posted in the previous section, the resolution of
recent metropolitan impacts and problems (relating
to urban expansion and the use and occupation of
land, housing, environment and sanitation, transport
and mobility, among others) requires metropolitan
planning and policies.

In this new context, the integrated RMBH
management system can be regarded as innovative.
The examination of the implemented model in the
face of the dimensions of governance under the

The new institutional format, constituted by the
Metropolitan Assembly, by the Deliberative Council,
by the Metropolitan Development Agency, with
the support of the Metropolitan Fund, presents an

destes entes (no Conselho, Assembleia e também
no Fundo), introduzindo, assim, um desenho mais
equilibrado e horizontal pautado no caráter deliberativo das instâncias criadas. Deste modo apontam para o compartilhamento intergovernamental
das iniciativas de planejamento e gestão da RMBH.
A partir do próprio Conselho que prevê a participação
da sociedade pode-se indicar, ainda, a ampliação da
governança e um caráter mais sistêmico no arranjo.
Para além das possibilidades de cooperação entre os
agentes públicos (aproximando as instâncias executivas municipais e federais, bem como o legislativo na
discussão e elaboração das políticas) e da participação
societária no Conselho, destaca-se o estabelecimento
de parcerias com a comunidade acadêmica, empresas
e ONGs. Ainda neste sentido, a realização em 2007
e 2009 da Conferência Metropolitana, associada ao
Conselho e com o suporte da SEDRU, potencialmente
amplia o espaço de intercâmbio e discussão.
Podem-se apontar inovações de caráter normativo em
curso, seja pela elaboração do Plano Diretor Integrado,
seja pela ênfase na regulação e fiscalização do uso e
ocupação do solo, que se fará de forma compartilhada
com os municípios buscando uma maior efetividade e
legitimidade das normas vigentes. Neste sentido, podese afirmar que a governança sociopolítica se coloca no
aprofundamento do recorte urbano-territorial metropolitano e na coordenação negociadas com os governos locais respeitadas as diversidades de situações e
normas municipais.

Desta forma, pode-se concluir que, embora estas
sejam políticas públicas metropolitanas inovadoras em seu desenho, estão em fase inicial e ainda
em construção. O seu êxito quanto à legitimidade e exequibilidade dependerá da formulação de
prioridades e da coerência do conjunto de ações
a serem executadas, bem como do engajamento
dos municípios ao modelo proposto, constituindose uma nova agenda metropolitana assumida como
prioridade no que toca aos atores envolvidos,
abrindo novas possibilidades de alianças e revertendo-se em benefício para as populações afetadas
pelos processos metropolitanos.

inflection point in relation to previous arrangements.
This inflection, marked by the post CF88 context is
founded on the recognition of the municipalities as
autonomous decision-making bodies, widening the
spaces of representation and participation of these
entities (in the Council, the Assembly and also in the
Metropolitan Fund), thus introducing a more balanced
and horizontal design guided by the deliberative
character of the created instances. This approach
points towards intergovernmental sharing of planning
initiatives and management of the RMBH.
The Council itself, which foresees the participation
of society, can indicate the expansion of
governance and a more systemic character of the
institutional design. In addition to the possibilities of
cooperation between public entities (approaching
the municipal and federal executive bodies, as
well as the discussion in the legislative and policymaking spheres) and civil society participation in
the Council, the establishment of partnerships with
the academic community, businesses and NGOs
is relevant. Also in this sense, the completion in
2007 and 2009 of the Metropolitan Conference,
linked to the Council and with the support of the
SEDRU potentially widens the space of exchange
and discussion.
This process points to innovations of normative
character, whether through the elaboration of the
Integrated Master Plan, or through the regulation and
supervision of land-use and occupation. The benefits
will be so shared with municipalities seeking greater
effectiveness and legitimacy of urban standards. In
this sense, it may be affirmed that the socio-political
governance becomes central to metropolitan and
urban-territorial coordination, negotiated with local
governments, respecting the diversity of situations
and municipal norms. As such we can conclude
that, although these can be considered innovative
metropolitan public policies, they are still in the
initial phase and continuously under construction. Its
success measured by its legitimacy and enforceability
will depend on the formulation of priorities and
coherent set of actions to be carried out, as well as
on the level of involvement of municipalities in the
proposed model. All of these factors, when present,
will create a new Metropolitan agenda prioritized
by the involved actors, opening new possibilities for
alliances reverted into benefits to the populations
affected by metropolitan processes.
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Notas

1 – Gaudin (2001) destaca a utilização desta noção
na Europa referida às alterações nos padrões de
relação entre público e privado, à crítica ao welfare state, à esfera das relações internacionais, às
críticas ao autoritarismo do Estado e aos contextos
urbanos locais.
2 – Considerados os limites e objetivos deste trabalho não se discutirá da noção de redes, bastante fluida e complexa na literatura contemporânea,
nem seus papéis nesta perspectiva de governança.
Cabe apenas assinalar que tanto as redes sociais, as
redes governamentais e as redes híbridas de políticas públicas associam-se à esta discussão.
3 – Nessa linha, ver especialmente Machado (2009).
4 – Ver a série de pesquisas “Perfil dos Municípios
Brasileiros” do IBGE, que levantou em diversos
anos, como em 2001, o número e tipo de consórcios
no país. A série é disponibilizada no sítio www.ibge.
gov.br
5 – Ver Abrúcio e Soares (2001) apud FJP (2007).
6 – Sobre a trajetória dos arranjos anteriores ver
Fernandes (1996) e Brasil e Queiróz (2009).
7 – “Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas [...] para integrar
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”.
8 – O conselho é composto por 5 representantes
do executivo estadual, dois do legislativo, 2 de Belo
Horizonte, 1 de Betim e 1 de Contagem, 3 dos demais
municípios e 2 da sociedade civil.
9 – Podem-se citar dois conjuntos de iniciativas
já cunhadas a partir do novo arcabouço de planejamento metropolitano adotado na RMBH. O
primeiro diz respeito aos programas, ações e políticas já executadas ou em fase de realização, e
o segundo, refere-se aos aspectos institucionais,
políticos e de modernização administrativa realizadas na implementação do novo arranjo. No primeiro caso, o Governo de Minas iniciou, em 2007,
o Projeto Estruturador da RMBH, com o objetivo

de promover a gestão integrada de funções públicas de interesse comum na região, investindo em
2008 R$ 2,2 milhões, estando previstos para 2010,
R$ 9,4 milhões. Foram também contratados 25
Planos de Regularização Fundiária para os municípios da RMBH. Esses planos têm o objetivo específico de identificar as áreas informais do município
passíveis de regularização fundiária. Um deles, o
de Vespasiano já está concluído, 13 tem prazo final
para 2009 e os demais para março de 2010. O investimento, neste Programa, atinge R$ 1,5 milhões
(SEDRU, 2008). A SEDRU está formulando cinco
projetos de Requalificação de Centros Urbanos,
que serão finalizados no final de 2010, com o propósito de resgatar a identidade e valorizar os municípios. Está concluída a primeira versão do Sistema
Integrado de Regularização e Uso do Solo (SIRUS),
que contém dados importantes dos municípios da
Região Metropolitana, como informações georefenciadas dos Planos Diretores e leis de parcelamento, uso e ocupação do solo dos 34 municípios da
RMBH. Iniciou-se, com a capacitação e o compartilhamento de ações entre a Agência da RMBH e os
municípios do seu Vetor Norte, o processo de fiscalização dos loteamentos e desmembramentos dos
terrenos da Região, o que permitirá a implantação
da nova legislação de permissões para novas construções neste perímetro da RMBH. Já no segundo
conjunto de resultados alcançados, podemos citar
a política integrada em vigor, que cumpriu com
dois dos objetivos de modernização gestionária:
o primeiro, organizacional, com o estabelecimento de acordos entre múltiplas partes constitutivas
e a coordenação de diferentes atores, favorecendo uma aproximação transversal dos problemas e
o agir globalmente. O segundo, mais propriamente
político, foi o de conseguir incentivar, através dos
contratos, as práticas concretas, as soluções diferenciadas e a participação no nível local.
10 – Artigo citado na nota 7.

endnotes

1 – Gaudin (2001) emphasizes the use of this notion
in Europe which relates to the change in the
quality of the relationship between public entities
and society, to the Welfare State, to international
relations, to the authoritarian criticism of the State
and to the local urban contexts.
2 – Considering the limitations of the scope of this
article we shall not discuss the notion of networks,
which is somewhat fluid and complex in modern
literature, nor its role within the governance
perspective. However, it is worth mentioning that
social networks, government networks and mixed
public policy networks are related to this discussion.
3 – Refer to Machado (2009) to explore this line of
thought.
4 – Refer to the Study entitled “Brazilian Municipal
Profiles” published by IBGE, which surveyed the
number and type of consortia in the country present
in 2001. The series is available at www.ibge.gov.br
5 – See Abrúcio and Soares (2001) apud FJP (2007)
6 – On the trajectory of previous institutional
designs refer to Fernandes (1996) and Brasil and
Queiróz (2009).
7 – “States will, according to complimentary law,
constitute metropolitan regions [...] to integrate the
organization, planning, and execution of public
functions of common interest”.
8 – The Council is made up of 5 state government
representatives, 2 state legislative representatives, 2
from Belo Horizonte, 1 from Betim, 1 from Contagem,
3 representatives of all other municipalities, and 2
civil society representatives.
9 – Two sets of initiatives can be mentioned that
are attributed to the new metropolitan planning
framework adopted by the RMBH. The first relates
to the programs, policies and actions that have
been executed or are in the completion stage
and the second refers to the institutional, political
and administrative modernization undertaken in
implementing the new arrangement. In the first
case, the Government of Minas Gerais began in
2007, the RMBH Structuring Project, aiming to
promote integrated management of public functions

of common interest in the region, investing in
2008 $ 2.2 million, and forecasting an investment
of R$9.4 million in 2010. In addition the execution
of 25 Plans were contracted to carry out Municip
Land-use Regularization within the RMBH. These
plans are intended to identify specific areas of
the municipality subject to informal land tenure.
One of them, in the Municipality of Vespasiano is
now complete. 13 deadlines are set for 2009 and
the remaining ones are due in March of 2010. The
investment in this program reaches $ 1.5 million
reais (SEDRU, 2008). The SEDRU is developing five
projects on Urban Renewal, which will be finalized
in late 2010 with the purpose of rescuing the
identity and land value of municipalities. The first
version of the Integrated Settlement and Land Use
System has been completed(SIRUS), which contains
important data on the Metropolitan Region, with
geo-refenced information of the Master Plans and
subdivision bylaws, land use and land cover in the
34 municipalities of the RMBH. The Plan began
with the training and the sharing of efforts between
the Agency and the municipalities located in the
Region’s Northern Vector. It followed with a review
process of the subdivisions and dismemberment
of the land in the region. This information will be
used to allow the implementation of the new permit
legislation for new construction within this perimeter
of the RMBH. In the second set of results, we can
mention the integrated policy in place to fulfill two of
the key managerial modernization objectives: first,
organizational, with the establishment of agreements
between multiple parts, and coordination of different
actors, encouraging a cross-sectional approach of
the problems and to act globally. The second, of a
political nature, was to encourage, through contracts,
the concrete practices, differentiated solutions and
participation at the local level.
10 – Article referred to in note 7.
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RESUMO

Novas tendências dominam os debates e as pautas de reunião entre
os planejadores e gestores de políticas públicas em Minas Gerais. A
Virada Metropolitana aparece diante dos novos padrões de ocupação com reflexos evidentes na dinâmica imobiliária em um extenso
aglomerado urbano em que as expectativas e especulações se voltam também para o Vetor Norte, até então, uma parte da RMBH
relativamente menos valorizada e dotada de poucos recursos materiais e econômicos. Este artigo explora uma série de aspectos referentes a esta virada metropolitana, com destaque para a dinâmica
demográfica e para aspectos do setor imobiliário na região. Com
base em análises descritivas e reflexivas, o trabalho lança luz sobre
alguns possíveis reflexos das intervenções do Estado no Vetor Norte
da RMBH. Não obstante aos desafios inerentes a reorganização do
território da RMBH, a Virada Metropolitana poderá criar oportunidades que, se bem aproveitadas, poderão garantir a conformação
de um belo horizonte, também, nesse vetor de expansão, até então,
esquecido pelos grandes agentes especulativos.
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Abstract

New trends are dominating the debates and meeting agendas of
planners and policy makers in Minas Gerais. The Metropolitan
Turning Point is taking over new patterns of land occupation with
evident effects on property dynamics spread across a large urban
area. Expectations and speculations focus on the region known as the
Northern Vector, which until recently, was a part of the RMBH that was
relatively less valued offering few material and economic resources.
This article explores some aspects of the metropolitan turning point
with emphasis on demographic dynamics and the land market in the
region. Based on a descriptive and reflective analysis, the work sheds
light on the possible repercussions of the interventions of the state in
the Northern Vector of RMBH. Despite the challenges inherent in the
reorganization of the territory of the RMBH, the Metropolitan turning
point can create opportunities which, if well harnessed, can ensure the
consolidation of this vector of Belo Horizonte’s metropolitan region,
historically overlooked by large speculative players.
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1. introdução

N

as décadas anteriores à virada do milênio, a Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), a exemplo
do que ocorreu em outras partes do país, foi palco
de um intenso dinamismo demográfico impulsionado
pela busca de emprego e melhoria nas condições de
vida, além da fragilidade econômica e da baixa capacidade dos polos regionais do interior do estado em
estancar os fluxos de pessoas. Estas transformações
criaram diversos passivos econômicos, ambientais,
sociais e territoriais ainda difíceis de serem superados, sobretudos nas regiões periféricas da RMBH.
Os dados do Censo de 2000 apontaram para um arrefecimento no ritmo de crescimento da RMBH, que
deixou de ser locus privilegiado para chegada de
imigrantes diante do alto custo de vida, sobretudo no
município de Belo Horizonte, e das vantagens comparativas exibidas por um grupo seleto de cidades
médias mineiras.
A partir de 2007, novas tendências passaram a
dominar os debates e as pautas de reunião entre

os planejadores de políticas públicas no estado.
A formulação de grandes projetos como a Linha
Verde, o Aeroporto Industrial de Confins, a cidade Administrativa do Governo do Estado e o Anel
Viário de Contorno Norte (Rodoanel) estão favorecendo a instalação de novos empreendimentos no
Vetor Norte da RMBH, além de proporcionar um
aumento na demanda domiciliar nas intermediações dessa região que abriga alguns dos municípios
metropolitanos mais carentes de infraestrutura.
A Virada Metropolitana aparece diante dos novos
padrões de ocupação com reflexos evidentes na
dinâmica imobiliária em um extenso aglomerado
urbano em que as expectativas e especulações se
voltam também para o Vetor Norte, até então, uma
parte da RMBH relativamente menos valorizada e
dotada de poucos recursos materiais e econômicos.
Este artigo pretende explorar uma série de aspectos
referentes a esta virada metropolitana, com destaque para a dinâmica demográfica e para aspectos
do setor imobiliário na região.

1. Introduction

I

n the decades before the turn of the Millennium,
the metropolitan region of Belo Horizonte (RMBH),
similarly to what occurred in other parts of the country,
was the scene of intensive demographic growth driven
by search of employment and improvement in living
conditions, in addition to economic fragility and lower
capacity of regional poles in the state’s hinterlands
to retain the local migration of the population.
These transformations created several economic,
environmental, social and territorial liabilities which
until today are difficult to overcome, especially in the
peripheral regions of the RMBH.
Census data from 2000 showed that the pace of growth
of the RMBH was cooling down. The region no longer
represented a privileged locus for newly arriving
immigrants. The high cost of living, especially in the city
of Belo Horizonte, proved to be at a disadvantage when
compared to a select group of medium-sized cities
spread across the State of Minas Gerais.

From 2007, new trends have come to dominate the
debates and the guidelines of the meeting between

state public policy planners. The formulation of
major projects such as the green line, the Industrial
Confins Airport, the Administrative Center of the
State Government and the northern segment of the
metropolitan Beltway began to favour the installation
of new ventures in the Northern RMBH Vector.
These urban interventions also caused an increase
in household demand in a region that is home to
some of the metropolis’ poorest municipalities in
terms of infrastructure.
The Metropolitan Turning Point becomes apparent
in light of new occupation patterns with evident
reflexes on the real estate market in an extensive
urban agglomerated region. Expectations and
speculations turned attention to the Northern
Vector, which until then, was a part of the RMBH
with a relatively low real estate market value
and endowed with few economic and material
resources. This article seeks to explore a series of
aspects relating to this metropolitan turning point,
with emphasis on demographic dynamics and the
real estate sector in the region.
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2. Investimentos públicos e dinâmica
populacional no Vetor Norte da RMBH

N

os últimos anos, a RMBH tem sido palco de uma
série de transformações e estímulos com impactos
significativos nas dinâmicas demográficas, socioeconômicas e espaciais do espaço metropolitano. As
principais intervenções implantadas, ou ainda em
fase de implantação e planejamento, se localizam
nos municípios que compõem o Vetor Norte da
RMBH, com destaque para a realocação dos voos
para o aeroporto de Confins, a criação do aeroporto
industrial, a Linha Verde, a construção da Cidade
Administrativa e o projeto do Rodoanel.
De acordo com o Decreto 44.500 de 03 de abril
de 2007, o Vetor Norte da RMBH é formado pelos municípios de Ribeirão das Neves, Santa Luzia,
Vespasiano, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, São José
da Lapa, Confins, Jaboticatubas e pelos bairros localizados na área de influência das administrações
regionais de Venda Nova e Norte do município de

Belo Horizonte. A Figura 1 apresenta informações
sobre a localização dos municípios do Vetor Norte
e dos principais equipamentos implantados ou em
fase de implantação nessa região.
No início da década de 1970, o sistema aeroportuário da RMBH apresentava sinais de estagnação.
Até então, a região dispunha como infraestrutura
principal o aeroporto da Pampulha, construído na
década de 1930 e que, mesmo com as reformas nas
décadas seguintes, não conseguia atender à crescente demanda. Dessa forma, o então Ministério
da Aeronáutica promoveu estudos e projetou, no
final da década de 1970, o Aeroporto de Confins.
Inaugurado em 1984, a transferência dos voos da
Pampulha para Confins foi imediata. Todavia, a
acessibilidade ao local e a distância em relação ao
centro de Belo Horizonte (38 Km) estimularam a
concentração dos voos no aeroporto da Pampulha.

2. Public investment and population
dynamics in the Northern Vector
of the RMBH

I

n recent years, the RMBH staged a series of
transformations and stimuli with significant impacts
on the demographic, socioeconomic and spatial
dynamics of the metropolitan area. The main
interventions that were deployed, or that are still
in phase of deployment and planning, are located
in the municipalities that make up a region known
as the Northern Vector of RMBH, highlighted
by the reallocation of flights to the Confins
Airport, the creation of an industrial airport, the
construction of the green line, the inauguration of
the State’s Administrative City Center (known as the
“Administrative City”) and the Beltway Project.
According to Decree 44.500 approved on April
3rd in 2007, the Northern Vector of the RMBH
was formed by the municipalities of Ribeirão das
Neves, Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa, Pedro

Leopoldo, São José da Lapa, Confins, Jaboticatubas
and neighborhoods located in the area of influence
of Belo Horizonte’s Regional Administrations of
Venda Nova and the Northern Region. Figure
1 presents information on the location of the
municipalities in the Northern Vector as well as the
major infrastructure that has been deployed or is in
deployment phase in the region.
In the early 1970s, the airport system of RMBH
presented signs of stagnation. Until then, the region’s
main airport was the Pampulha Airport, built in the
1930s. Even with significant reforms throughout
the following decades, it couldn’t meet the growing
flight demand. Consequently the Airport Ministry at
the time promoted studies and designed in the late
1970s, the Confins Airport which opened in 1984,
transferring flights immediately from Pampulha to

Dessa forma, o aeroporto de Confins funcionou
bem abaixo de sua capacidade durante duas décadas, enquanto que, nesse período, o aeroporto
da Pampulha estava sobrecarregado. Em 2005, o
Governo do Estado de Minas Gerais decidiu, juntamente com a Infraero, o Departamento de Aviação
Civil, a Prefeitura de Belo Horizonte e as companhias aéreas pela transferência da maior parte dos
voos da Pampulha para Confins. Em 2004, o aeroporto da Pampulha atendeu a 3.194.715 passageiros,
enquanto que em Confins a movimentação foi de
apenas 388.580 passageiros. A inversão desses valores ocorreu em 2005, com 1.281.745 passageiros
no aeroporto da Pampulha e 2.893.299 em Confins.
Os dados mais recentes indicam que, em 2008,
o movimento do aeroporto da Pampulha foi de
561.189 passageiros durante todo o ano, enquanto
que 5.189.528 de passageiros passaram por Confins
(INFRAERO, 2009).

Tancredo Neves. However, accessibility to the site
and the distance from the center of Belo Horizonte
(38 Km) stimulated the concentration of the
Pampulha airport flights. As such, the Confins Airport
worked well below its capacity during two decades,
while, during this period, the Pampulha airport was
overloaded. In 2005, the Government of the State
of Minas Gerais decided along with Infraero, the
Civil Aviation Department, the Municipality of Belo
Horizonte and the airlines companies, to transfer
most flights from Pampulha to Tancredo Neves. In
2004, the Pampulha airport has served 3,194,715
passengers, while in Confines the movement was
only 388,580 passengers. The reversal of these
values occurred in 2005, with 1,281,745 passengers
in Pampulha airport and 2,893,299 in Confins. The
latest data indicate that, in 2008, the movement of
the Pampulha airport was of 561,189 passengers
throughout the year, while 5,189,528 passengers
passed through Confins (INFRAERO, 2009).

figura 1

Municípios do Vetor Norte da
RMBH – Localização dos
grandes equipamentos, 2009
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Em 2005, a Receita Federal credenciou o funcionamento do Aeroporto Internacional Tancredo Neves
como aeroporto industrial, inaugurando um segmento novo na infraestrutura de transportes no país. Um
aeroporto industrial se configura da seguinte forma:
são criadas zonas de neutralidade fiscal de maneira
a se viabilizar a instalação de indústrias na região,
especialmente aquelas que dependem de cadeias de
suprimentos globais para a produção de suas mercadorias, as quais também seguem para a exportação
com benefícios fiscais. O empreendimento está sendo
implantado em uma área de 46.000m2 pertencentes
ao Estado. Estão sendo feitas obras de urbanização,
construção de um entreposto aduaneiro, bem como
instalações elétricas, de esgoto e de gás. Os primeiros
arrendatários já se instalaram, a exemplo da empresa
Clamper, produtora de protetores contra sobretensões elétricas (INFRAERO, 2009).

In 2005, the Ministry of Finances accredited the
Tancredo Neves International Airport functioning as
an industrial airport, inaugurating a new segment in
the country’s transport infrastructure. An industrial
airport configures itself as follows: fiscal neutrality
zones are created in a way that allows the installation
of industries in the region, especially those that rely
on global supply chains for the production of their
merchandise, which also follows on exports with tax
benefits. The venture is being deployed in an area
of 46,000 m2 belonging to the State. Urbanization
services, construction of a customs warehouse, as
well as electrical installations, sewage and gas lines
are being installed. The first tenants already have
settled, such as Clamper, producer of electrical surge
protectors (INFRAERO, 2009).
Shortly after the transfer of flights to the Confins
Airport the construction of the Green Line was

Figure 1

Municipalities in the Northern Vector RMBH location of
large infrastructure investments, 2009
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Logo após a transferência dos voos para o aeroporto de Confins foi anunciada à construção da Linha
Verde, com o objetivo de melhorar a articulação viária entre o centro de Belo Horizonte e o entorno
do aeroporto de Confins no Vetor Norte da RMBH.
A obra foi planejada em três frentes principais:
Boulevard Arrudas, Cristiano Machado e MG 010.
Apenas na rodovia MG 010, foram investidos 80 milhões de reais, recursos que vieram da CODEMIG,
empresa pública que atua na realização de obras,
serviços e empreendimentos, com destaque para
o setor de infraestrutura. Esse trecho com 22 km
está situado entre o final da Cristiano Machado e o
Aeroporto de Confins e foi concluído em 2007.

announced, with the aim of improving the road
linking between the center of Belo Horizonte and
the surroundings of Confins Airport in the Northern
Vector of the RMBH. The work was planned in
three main segments: Boulevard Arrudas, Cristiano
Machado Avenue and MG 010 Highway. Eighty
million reals were invested only in the MG 010
Highway, segment funded by CODEMIG, a public
company that operates in the execution of works,
services and facilities, with emphasis on the
infrastructure sector. The investment stretches
over 22 km, situated between the end of Cristiano
Machado Avenue and the Confins Airport. The
works were completed in 2007.

Ademais, dentro da carteira de investimentos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
voltados para a RMBH e, mais especificamente,
para o Vetor Norte, destaca-se a criação do Anel
Viário de Contorno Norte (Rodoanel), com o objetivo de aliviar o trânsito de carga em regiões com
maior adensamento urbano, já que o anel rodoviário existente se tornou uma via metropolitana
extremamente saturada. De acordo com o projeto do Rodoanel, ao todo, serão 68 km de rodovia
com duas faixas de 3,5 m em cada sentido, além
de um canteiro central espaçoso de 21 metros que
possibilitará futuras expansões. O Rodoanel deverá ter seu início na BR 381, em Betim, cruzando as
rodovias MG-808 (Contagem/Esmeraldas), BR-040
(Brasília/BH), MG-806 (Venda Nova/Justinópolis/
Ribeirão das Neves), MG 424 (BH/Pedro Leopoldo),
MG-10 (BH/Vespasiano/Confins), MG-20 (Santa
Luzia/Jaboticatubas), com término na BR-381, após
o acesso a Ravena (ALMG, 2009).

Furthermore, the investment portfolio of the
federally funded Growth Acceleration Programme
(PAC) for the RMBH, and more specifically for the
Northern Vector, financed the Northern segment of
the Metropolitan Beltway (Beltway). The goal was
to relieve the cargo transit in regions with greater
urban density, such as the existing ring road which
became an extremely saturated metropolitan
collector avenue. According to the Beltway project,
68 km of a two-way highway (3.5m wide in each
direction) will be built, in addition to a spacious
central corridor 21 meters wide that will enable
future expansion. The Beltway should begin at
BR381 Highway in Betim, crossing highways MG808 (Contagem/Esmeraldas), BR-040 (Brasilia/
BH), MG-806 (Venda Nova/Justinopolis/Ribeirão
das Neves), MG 424 (BH/Pedro Leopoldo), MG10 (BH/Vespaziano/Confins), MG-20 (Santa Luzia/
Jaboticatubas), finally meeting again the BR-381
close after the access to Ravenna (ALMG, 2009).

A Cidade Administrativa é outro grande empreendimento público implantado no Vetor Norte pela atual
gestão do Governo Estadual. A obra foi realizada às
margens da Linha Verde, com o objetivo de transferir
o aparato administrativo do poder executivo estadual
para este complexo. Tal investimento, orçado inicialmente em cerca 500 milhões de reais, superou a marca de 1 bilhão de reais. O complexo está organizado da
seguinte forma: dois prédios de secretarias, um centro
de convivência, um auditório e a sede do governo. De
acordo com as informações do Governo do Estado, a
Cidade Administrativa tem capacidade para abrigar
43 órgãos e entidades do Estado, contando com 804
mil m2 de área total e 265 mil m2 de área construída. Assim, a Cidade Administrativa oferece estrutura
para 16.000 trabalhadores e para circulação diária de
5.000 visitantes (CODEMIG, 2009).

The Administrative City was another great public
venture that was deployed in the Northern
Vector by the current management of the State
Government. The work was performed on
the margins of the Green Line, with the goal of
transferring the central administrative apparatus
of the State’s executive power to this complex. Such
an investment, initially budgeted at around 500
million reals, surpassed the mark of 1 billion reals.
The complex is organized as follows: two buildings
of secretariats, a daycare center, an auditorium
and the Government’s Headquarters. According
to the information of the State Government, the
Administrative City has a capacity to house 43
secretariats and State entities, with 804 thousand
m2 of total area and 265 thousand m2 of constructed
area. The Administrative City provides structure
A Virada Metropolitana na RMBH:
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Ainda, estão previstos outros projetos públicos e
privados motivados pelos grandes empreendimentos realizados no Vetor Norte da RMBH, a saber: a
criação de um polo de microeletrônica, a restauração de outros corredores viários na região, a ampliação do centro de manutenção da empresa GOL,
a instalação de um centro de manutenção de turbinas, a criação de parques do Sumidouro e Serra
Verde, além da construção de hotéis, condomínios,
centros de compras, escolas de ensino superior e
locais de lazer.
Com relação aos aspectos socioeconômicos dos
municípios palco destes empreendimentos, cabem
algumas considerações rápidas com o intuito de demonstrar que o Vetor Norte apresenta localidades
com indicadores bem distintos. A Tabela 1 demonstra
a distribuição do PIB e do PIB per capita (2008) para
os municípios em questão. Belo Horizonte, Santa
Luzia e Ribeirão das Neves apresentaram os maiores
valores de PIB, variável que também está relacionada ao tamanho demográfico municipal. No que diz
respeito ao PIB per capita, Jaboticatubas, Ribeirão
das Neves e Santa Luzia estão listados como sendo
os mais carentes do Vetor Norte da RMBH. Com relação à Incidência de Pobreza (2003), a Figura 2 demonstra que os municípios com os maiores valores

no Vetor Norte em 2003 eram: Ribeirão das Neves
(23,20%), Vespasiano (20,85%), Confins (23,84%) e
Jaboticatubas (31,47%). Belo Horizonte apresentou o
menor valor da região em destaque (5,43%).
Todos estes investimentos recentes se inserem em
um contexto de desaceleração no ritmo de crescimento populacional total da RMBH e, também,
das principais regiões metropolitanas do país, realidade que já perdura há algumas décadas. Para
se ter uma ideia, de acordo com os dados dos últimos Censos Demográficos (IBGE, 1970, 1980, 1991
e 2000), a Taxa de Crescimento Geométrico (TCG)
da população metropolitana nacional apresentou
um decréscimo considerável, registrando 1,99% a.a.,
entre 1980-1991, (contra 3,8% da década anterior)
e mantendo-se nesse patamar (2,0% a.a.) entre
1991-2000.
De acordo com a Tabela 2, a RMBH caminha em
conformidade com essa tendência, já que o crescimento populacional nos períodos de 1980-1991 e
1991-2000 (2,51 e 2,41% a.a. respectivamente) assume valores menores com relação à TCG observada
durante a década de 1970 (4,51% a.a.). Entretanto,
do ponto de vista do incremento absoluto no número de pessoas, as taxas de crescimento ainda

tabela 1

PIB e PIB per capita nos municípios
do Vetor Norte da RMBH, 2008
Municípios

PIB (x1.000)

PIB per capita

Belo Horizonte

42.151.108

17.313,06

Santa Luzia

1.706.380

1.706.380

Ribeirão das Neves

1.499.318

4.409,33

Confins

1.057.791

177.303,24

Vespasiano

991.562

9.959,74

Pedro Leopoldo

838.794

14.305,34

Lagoa Santa

627.411

13.268,15

São José da Lapa

251.370

13.331,73

Jaboticatubas

90.780

5.587,12

Fonte: IBGE Cidades, 2008.

for 16,000 workers and daily circulation of 5,000
visitors (CODEMIG, 2009).
In addition to the already implemented projects, the
region foresees more public and private projects
motivated by large undertakings made in the
region, namely: the creation of a microelectronics
cluster, restoring other road corridors in the region,
the expansion of the GOL Airlines maintenance
center, installing a turbine maintenance centre, and
the creation of parks in the Sumidouro and Serra
Verde region, in addition to the creation of hotels,
condominiums, shopping centers, higher education
institutions and leisure facilities.
A quick review of the socioeconomic aspects of
these municipalities is necessary to understand
the impacts of the aforementioned investments,
especially to demonstrate that the Northern Vector
region presents localities with disparate indicators.
Table 1 shows the distribution of GDP and GDP per
capita (2008) for the municipalities in question.
Belo Horizonte, Santa Luzia and Ribeirão das
Neves presented the greatest values of GDP, which
is also related to the municipal population size. With
regard to GDP per capita, Jaboticatubas, Ribeirão
das Neves and Santa Luzia are listed as being the
neediest municipalities in the Northern Vector

region. With respect to the incidence of Poverty
(2003), Figure 2 shows that the municipalities with
the largest values in the Northern Vector in 2003
were: Ribeirão das Neves (23.20%), Vespasiano
(20.85%), Confins (23.84%) and Jaboticatubas
(31.47%). Belo Horizonte had the lowest value for
this indicator in the region (5.43%).
All these recent investments fall in a context of an
overall slowing pace of population growth in the
RMBH, something that has been already noticed for
the past decades as a general trend in other major
metropolitan regions of the country. According to
data of the recent Census (IBGE, 1970, 1980, 1991
and 2000), the geometric growth rate (GGR) of
the national metropolitan population presented a
considerable decline (1.99%/year) between 1980-1991,
(against 3.8% of the previous decade), and remaining
at that level (2.0%/year) between 1991-2000.
According to table 2, the RMBH follows the same
trend, since population growth during 19801991 and 1991-2000 was 2.51%/year and 2.41%/
year respectively. The figures are slowing down
in comparison to the GGR observed during the
1970s (4.51%/year). However, when we take
into consideration the absolute increase in the
population, the growth rates still caused great
TABLE 1

GDP AND GDP PER CAPITA IN THE
NORTHERN VECTOR OF MRBH, 2008
Municipalities

GDP (X 1000)

GDP Per Capita

Belo Horizonte

42.151.108

17.313,06

Santa Luzia

1.706.380

1.706.380

Ribeirão das Neves

1.499.318

4.409,33

Confins

1.057.791

177.303,24

Vespasiano

991.562

9.959,74

Pedro Leopoldo

838.794

14.305,34

Lagoa Santa

627.411

13.268,15

São José da Lapa

251.370

13.331,73

Jaboticatubas

90.780

5.587,12

Source: IBGE Cidades, 2008
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figura 2

Incidência de pobreza no Vetor Norte da RMBH, 2003
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Elaborado em: Nov/2009
Projeção: Lat/Long Datum: SAD69
Fonte: IBGE Cidades. Incidência da Pobreza, 2003

causaram grandes impactos na RMBH entre 19802000, já que incidiram sobre um estoque populacional maior. Além disso, a ocupação territorial se
concentrou em alguns municípios periféricos, o que
agravou a situação do ponto de vista do desordenamento, em vários aspectos, enfrentado, sobretudo,
pelos gestores municipais e estaduais.

impacts on the RMBH in the period of 19802000, which added to the already large population
stock. In addition, the territorial occupation was
concentrated in some peripheral municipalities,
which exacerbated the situation from a lack of
planning point of view, which in many respects
was faced by state and local managers.

No ano de 2007, a população da RMBH era de
4.939.053, o que significou um incremento absoluto de 580.882 pessoas em relação ao Censo de
2000, com TCG de 1,80% a.a. entre 2000-2007.
O município de Belo Horizonte teve TCG ainda menor (1,08% a.a.) e as periferias que mais
cresceram nesse período foram aquelas situadas
no Vetor Norte da RMBH, com destaque para
Ribeirão das Neves (4,19% a.a.), Vespasiano e São
José da Lapa (2,95% a.a.), Santa Luzia (2,68% a.a.),
Lagoa Santa e Confins (2,44% a.a.). Assim, considerando o aumento de 580.882 no valor absoluto
da população, o Vetor Norte de Belo Horizonte
teve grande participação nesse número. Os municípios do Vetor Norte (exceto Belo Horizonte)
tiveram aumento populacional de 152.916 entre

In the year 2007, the population of RMBH was
4,939,053, which meant an absolute increment of
580,882 people in relation to the 2000 Census, with
TCG of 1.80%/year between the years 2000-2007.
The municipality of Belo Horizonte had an even
smaller TCG rate(1.08%/year) and the peripheral
municipalities that grew most rapidly in this period
were those located in the Northern Vector of the
RMBH: Ribeirão das Neves (4.19%/year), Vespasiano
and São José da Lapa (2.95%/year), Santa Luzia
(2.68%/year), Lagoa Santa and Confins (2.44%/year).
As such, the population explosion in the Northern
Vector region had a significant participation in the
increase of 580,882 in the population’s absolute
value. The municipalities located in the Northern
Vector (except Belo Horizonte) had an increase

tabela 2

RMBH: População Total e Taxa de Crescimento
Geométrico (TCG), 1970-2007
Ano
Municípios
Belo Horizonte

1970

1980

1.235.030 1.780.839

1991

TCG
2000

2007

70-80

80-91

912000

20002007

2.020.161 2.238.526 2.412.937

3,73

1,15

1,16

1,08

Contagem

111.235

280.470

449.588

538.208

608.650

9,69

4,38

2,04

1,77

Betim

37.815

84.193

170.934

306.675

415.098

8,33

6,65

6,77

4,42

Ribeirão das Neves

9.707

67.249

143.853

246.846

329.112

21,36

7,16

6,24

4,19

Santa Luzia

25.301

59.893

137.825

184.903

222.507

9,00

7,87

3,35

2,68

Ibirité + Sarzedo +
Mário Campos

19.508

39.967

92.675

160.853

183.238

7,44

7,94

6,38

1,88

Sabará

45.149

64.210

89.740

115.352

120.770

3,58

3,09

2,86

0,66

Vespasiano + São José da Lapa

12.429

25.046

54.868

91.422

112.091

7,26

7,39

5,89

2,95

Nova Lima

33.992

41.217

52.400

64.387

72.207

1,95

2,21

2,34

1,65

Pedro Leopoldo

20.670

30.007

41.594

53.957

56.518

3,80

3,01

2,96

0,66

Esmeraldas

15.698

16.215

24.298

47.090

55.436

0,32

3,74

7,70

2,36

Lagoa Santa + Confins

14.053

19.499

29.824

42.752

50.602

3,33

3,94

4,12

2,44

Caeté

25.166

30.630

33.251

36.299

39.039

1,98

0,75

0,99

1,05

Matozinhos

8.674

16.201

23.606

30.164

33.317

6,45

3,48

2,79

1,43

Brumadinho

17.874

18.018

19.308

26.614

31.965

0,08

0,63

3,66

2,65

Igarapé + São Joaquim de Bicas

7.675

16.561

27.400

42.990

53.349

7,99

4,68

5,18

3,13

Mateus Leme + Juatuba

11.929

18.659

27.033

40.533

45.155

4,58

3,43

4,65

1,55

Jaboticatubas

12.159

11.569

12.716

13.530

15.496

-0,50

0,86

0,70

1,96

Raposos

10.133

11.801

14.242

14.289

14.874

1,54

1,72

0,04

0,57

Itaguara

9.030

9.763

10.671

11.302

12.292

0,78

0,81

0,65

1,21

Itatiaiuçu

5.330

5.426

7.366

8.517

8.953

0,18

2,82

1,64

0,72

Capim Branco

4.147

4.930

6.344

7.900

8.763

1,74

2,32

2,49

1,49

Baldim

9.362

7.567

8.383

8.155

8.274

-2,11

0,94

-0,31

0,21

Rio Acima

5.118

5.073

7.066

7.658

8.257

-0,09

3,06

0,91

1,08

Florestal

4.430

4.809

5.053

5.647

5.928

0,82

0,45

1,25

0,70

Nova União

3.958

4.066

4.865

5.427

5.461

0,27

1,64

1,23

0,09

Rio Manso

5.214

4.445

4.461

4.646

5.007

-1,58

0,03

0,46

1,07

Taquaraçu de Minas

4.034

3.455

3.383

3.529

3.757

-1,54

-0,19

0,47

0,90

RMBH
Vetor Norte (sem BH)

1.724.820
94.319

2.681.778 3.522.908

4.358.171 4.939.053

4,51

2,51

2,41

1,80

213.263

633.410

8,50

6,37

4,70

3,14

420.680

786.326

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2007. IBGE, Contagem da População, 2007.
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FIGURE 2

incidence of poverty in the Northern Vector - RMBH, 2003
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2000-2007, o que representou 26,32% do total
acrescido de toda a RMBH.
Mesmo considerando que, entre 2000-2007, as TCG
observadas para alguns dos principais municípios do
Vetor Norte já não são mais explosivas, como nas décadas anteriores, parece claro que alguns municípios
ainda possuíam TCG bem acima da média da RMBH.
Além disso, estas TCG incidiram sobre um estoque
populacional maior do que os valores percentuais de
crescimento observados para as décadas anteriores.
Entretanto, entre 2007-2010 as TCG da RMBH
(-0,38% a.a.) e do Vetor Norte (-1,20% a.a.) apresentaram valores negativos. Mesmo considerando
que o período analisado é relativamente curto, as
perdas populacionais foram expressivas em alguns
municípios, com destaque para Santa Luzia (-2,98%
a.a.) e Ribeirão das Neves (-3,43% a.a.).
O comportamento das taxas de crescimento demográfico está bastante ligado à dinâmica territorial e
de ocupação, que exibem padrões diferenciados no
Vetor Norte. Santa Luzia e Ribeirão das Neves são

in their population of 152,916 between 2000-2007,
which represented 26.32% of the total additional
population in the RMBH.
Even when we consider that during the period of
2000-2007, the observed GGR for some of the
major cities of the Northern Vector were no longer
explosive (compared to the previous decades), it
seems clear that some municipalities still had a GGR
well above the average of the RMBH. In addition,
these GGRs compounded the already high stock
population which was larger than the percentage of
observed growth values for the previous decades.
However, between 2007 and 2010, the GGR of RMBH
(-0.38%/year) and of the Northern Vector (-1.20%
p.a.) showed negative values. Even considering that
the analysis period is relatively short, population
losses were expressive in some municipalities,
especially Santa Luzia (-2.98%/year) and Ribeirão
das Neves (-3.43%/year).
The behavior of the demographic growth rate is
directly connected to territorial dynamics and land
occupation, which display differentiated patterns

TABLE 2

RMBH: Total Population and Total
Geometric Growth (TCG), 1970-2007
Year
Municipalities
Belo Horizonte

1970

1980

1.235.030 1.780.839

1991

TCG
2000

2007

70-80

80-91

912000

20002007

2.020.161 2.238.526 2.412.937

3,73

1,15

1,16

1,08

Contagem

111.235

280.470

449.588

538.208

608.650

9,69

4,38

2,04

1,77

Betim

37.815

84.193

170.934

306.675

415.098

8,33

6,65

6,77

4,42

Ribeirão das Neves

9.707

67.249

143.853

246.846

329.112

21,36

7,16

6,24

4,19

Santa Luzia

25.301

59.893

137.825

184.903

222.507

9,00

7,87

3,35

2,68

Ibirité + Sarzedo +
Mário Campos

19.508

39.967

92.675

160.853

183.238

7,44

7,94

6,38

1,88

Sabará

45.149

64.210

89.740

115.352

120.770

3,58

3,09

2,86

0,66

Vespasiano + São José da Lapa

12.429

25.046

54.868

91.422

112.091

7,26

7,39

5,89

2,95

Nova Lima

33.992

41.217

52.400

64.387

72.207

1,95

2,21

2,34

1,65

Pedro Leopoldo

20.670

30.007

41.594

53.957

56.518

3,80

3,01

2,96

0,66

Esmeraldas

15.698

16.215

24.298

47.090

55.436

0,32

3,74

7,70

2,36

Lagoa Santa + Confins

14.053

19.499

29.824

42.752

50.602

3,33

3,94

4,12

2,44

Caeté

25.166

30.630

33.251

36.299

39.039

1,98

0,75

0,99

1,05

Matozinhos

8.674

16.201

23.606

30.164

33.317

6,45

3,48

2,79

1,43

Brumadinho

17.874

18.018

19.308

26.614

31.965

0,08

0,63

3,66

2,65

Igarapé + São Joaquim de Bicas

7.675

16.561

27.400

42.990

53.349

7,99

4,68

5,18

3,13

Mateus Leme + Juatuba

11.929

18.659

27.033

40.533

45.155

4,58

3,43

4,65

1,55

Jaboticatubas

12.159

11.569

12.716

13.530

15.496

-0,50

0,86

0,70

1,96

Raposos

10.133

11.801

14.242

14.289

14.874

1,54

1,72

0,04

0,57

Itaguara

9.030

9.763

10.671

11.302

12.292

0,78

0,81

0,65

1,21

Itatiaiuçu

5.330

5.426

7.366

8.517

8.953

0,18

2,82

1,64

0,72

Capim Branco

4.147

4.930

6.344

7.900

8.763

1,74

2,32

2,49

1,49

Baldim

9.362

7.567

8.383

8.155

8.274

-2,11

0,94

-0,31

0,21

Rio Acima

5.118

5.073

7.066

7.658

8.257

-0,09

3,06

0,91

1,08

Florestal

4.430

4.809

5.053

5.647

5.928

0,82

0,45

1,25

0,70

Nova União

3.958

4.066

4.865

5.427

5.461

0,27

1,64

1,23

0,09

Rio Manso

5.214

4.445

4.461

4.646

5.007

-1,58

0,03

0,46

1,07

Taquaraçu de Minas

4.034

3.455

3.383

3.529

3.757

-1,54

-0,19

0,47

0,90

RMBH
Northern Vector (without BH)

1.724.820
94.319

2.681.778 3.522.908

4.358.171 4.939.053

4,51

2,51

2,41

1,80

213.263

633.410

8,50

6,37

4,70

3,14

420.680

786.326

Source: IBGE, Demographic Census of 1970, 1980, 1991 e 2000. IBGE, Population Count, 2007.
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os maiores municípios do Vetor Norte e estão intimamente ligados ao novo Centro Administrativo. Os
dados divulgados do Censo de 2010 ainda não permitem saber o perfil dos emigrantes destes municípios (Quantos são? Qual é a renda média dessas
pessoas? Para onde foram?), o que poderá ser feito
assim que o IBGE liberar os microdados com base
na pergunta sobre migração de Data Fixa (20102005). Santa Luzia e Ribeirão das Neves abrigam
vastas áreas favelizadas de ocupação irregular por
indivíduos de baixa renda. Vale destacar que estes
municípios que apresentaram taxas negativas nos
últimos três anos estiveram no centro das grandes
levas de imigrantes das décadas anteriores.
Já os municípios de Vespasiano (3,56% a.a.) e Lagoa
Santa (%5,35% a.a.) se destacaram por exibir TCG
francamente positivas entre 2007 e 2010. Assim, parece que estes municípios têm sido procurados para
uso residencial, nesse primeiro momento de transformações no Vetor Norte. Também é de grande interesse a realização de um estudo que detalhe esse
fenômeno demográfico nesses municípios, diferentes
do ponto de vista da ocupação territorial. Vespasiano
está diretamente ligado ao Centro Administrativo,
enquanto Lagoa Santa está geograficamente próxima
ao Aeroporto Internacional de Confins e, tradicionalmente, tem sido palco da expansão de condomínios
horizontais de média e alta renda.
A desaceleração nas TCG da RMBH ao longo das décadas, como demonstrado pela Tabela 1, evidenciou
certa saturação no espaço metropolitano, que conta
com elevados custos de transporte e habitação. Além
disso, deve-se ressaltar o amadurecimento econômico
dos polos mineiros que passaram a contar com uma
maior capacidade de atração e de retenção populacional. Nesse contexto de novas transformações, como
o amadurecimento das articulações regionais e o surgimento de novas espacialidades no interior podem
refletir nas transformações metropolitanas recentes?
Apesar da complexidade da pergunta, pode-se inferir que o aparecimento de centros de crescimento
econômico regional com tamanho demográfico e funcional suficiente para que possam oferecer um leque
diversificado de bens e serviços ao espaço microrregional em que estão inseridos, indica que, diferente
das décadas anteriores, em que a RMBH foi “inundada” pelas novas demandas advindas da chegada de
pessoas de várias partes do estado, as transformações
recentes no espaço metropolitano aconteceram, de
maneira privilegiada, na própria RMBH, considerando
que os processos de deslocamento (migração e movimentos pendulares) devem, na sua maioria, acontecer

in the Northern Vector. Santa Luzia and Ribeirão
das Neves are the largest municipalities in the
Northern Vector and are closely linked to the new
Administrative City. The census data released in 2010
still does not allow the identification of the migrant
profile of these municipalities (How many? What is
the average income of these migrants? Where did
they go?). As of now the IBGE released micro-data
on Fixed Date Migration (2005-2010). Santa Luzia
and Ribeirão das Neves harbored during this period
vast areas of slum and irregular occupation of lowincome individuals. It is worth noting that these
municipalities, which have had negative rates in the
past three years, were at the centre of a large wave of
in-migration during the previous decades.
In contrast, the municipalities of Vespasiano (3.56%/
year) and Lagoa Santa (5.35%/year) stood out for
displaying very positive GGR figures between 2007
and 2010. Thus, it seems that these municipalities
have been sought for residential use, during the
initial moment of transformations that took place
in the Northern Vector. It is also of great interest
to conduct a study that details this demographic
phenomenon in these municipalities, which are
different from the point of view of territorial
occupation. Vespasiano is directly connected
to the Administrative City, while Lagoa Santa is
geographically closer to the Confins International
Airport and traditionally, has been the stage of the
expansion of horizontal condominiums sought out
by medium and high income population segments.
The deceleration in the RMBH’s GGR over the
decades, as shown by Table 1, indicates certain
saturation in the metropolitan area, which counts with
high transportation and housing costs. In addition,
it should be noted the maturing economic poles in
the state’s hinterlands became more attractive and
thus were able to retain a greater proportion of the
population. In this context of new transformations,
the question arises of how maturing regional ties and
the emergence of new regional spacialities reflect
on recent metropolitan transformations? Despite
the complexity of this question, one can infer that
the emergence of regional economic growth centres
with a population size and functional advantage high
enough to offer a diverse range of goods and services
within their micro-regional territories, indicates that,
unlike previous decades, in which the RMBH was
“flooded” by new demands stemming from the arrival
of people from various parts of the State, the new
wave of recent transformations in the metropolitan
area will mostly be of an intra-metropolitan nature.

entre pessoas residentes dentro do próprio espaço
metropolitano. Os dados do Censo de 2010 irão lançar
luz sobre estas questões.
Ainda, as transformações demográficas e territoriais
nos outros vetores de expansão da RMBH devem
ser estudadas com profundidade, com destaque para
o Vetor Sul que apresentou forte dinamismo demográfico diante da atuação das grandes incorporações
imobiliárias. Nesse sentido, o município de Nova
Lima teve TCG de 3,97% a.a. entre 2007-2010, contra
1,65% a.a. entre 2000-2007.

The offset processes (migration and pendulum
movements) will mostly occur among the residents
that already live in the metropolitan region. The 2010
census data will shed light on these issues.
Territorial and demographic transformations in
other RMBH vectors of expansion should also be
studied in depth, highlighting the strong momentum
experienced by the Southern Vector, which
presents a high demographic increase as a function
of the dynamic real estate development process.
Accordingly, the municipality of Nova Lima had
GGR of 3.97%/year between 2007 and 2010, against
1.65%/year between 2000 and 2007.

3. The land market in the Northern
Vector: opportunities and challenges
for Metropolitan management

T

he new public and private ventures in the Northern
Vector of the RMBH and the restructuring of major
metropolitan connection routes which point to this
direction seem to create a series of unprecedented
opportunities in shaping the territorial occupation
of the municipalities in this part of the RMBH,
remodeling challenges in traditionally poor and
predominantly residential areas.
The new transformations seem to have a more
immediate speculative effect in those municipalities
near the Administrative City (Santa Luzia,
Vespasiano, Ribeirão das Neves and northern
portion of Belo Horizonte), where territorial impacts
should be more intensive in the short term. The area
of direct and indirect influence of the public and
private interventions related to the Administrative
City tend to cause impacts on patterns of territorial
occupation, since the demographic indicators
explored in this work (the absolute population and
GGR) already indicate the existence of changes.
One of the key questions that permeate the
discussions between planners and public managers
is in regards to the pressures generated by increased
demand in the residential housing market in these
areas, which seems inevitable and difficult to be
contained. It is important to note that the valuation
of the real estate market in the Northern Vector

is not just a direct result of the presence of new
ventures described in the previous sessions, but also
due to cyclical factors related to market dynamics
such as: the increase in GDP and the average
income of households, the growth of demand for
land for economic activities, the availability of
credit and the fall in income in the financial market
which led capital investments into the real estate
market to seek out greater dividends. In addition,
the country has created a favourable political
environment to heat up the housing market, with
emphasis on the City Statute (2000), the creation
of the Ministry of cities (2003), the installation of
the National Council for Housing and the New
National Housing Policy (2004), the creation of the
National Housing Fund (2006) and of the Growth
Acceleration Program (2007) (FJP, 2010). Recent
changes in the organization of the housing market
also need to be noted due to the concentration of
capital, the agglutination of enterprises, the creation
of corporations, the entry of foreign companies and
the use of stock exchange to release stock options
in the real estate market (FJP, 2010).
Another factor that ends up feeding the dynamic
growth of the real estate market is the housing
deficit which in 2007 was 6,273,000 households
in Brazil, of which 82.6%, (5,180,000 households)
were located in urban areas. Relatively, the total
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3. O mercado da terra no Vetor Norte:
oportunidades e desafios na gestão
metropolitana

O

s novos empreendimentos públicos e privados no
Vetor Norte da RMBH e a reestruturação das principais vias de conexão metropolitana que apontam para esta direção, parecem criar uma série de
oportunidades sem precedentes na história de formação e ocupação territorial dos municípios desta
parte da RMBH, remodelando os desafios em áreas
tradicionalmente pobres e de uso predominantemente residencial.
As novas transformações parecem surtir efeitos especulativos de maneira mais imediata naqueles municípios próximos a Cidade Administrativa (Santa
Luzia, Vespasiano, Ribeirão das Neves e porção
setentrional de Belo Horizonte), em que os impactos territoriais deverão ser mais intensos no curto
prazo. Nestas porções de influência direta e indireta
da Cidade Administrativa, as intervenções públicas
e privadas tendem a causar impactos nos padrões
de ocupação territorial, uma vez que os indicadores
demográficos explorados nesse trabalho (população
absoluta e TCG) já indicam a existência de mudanças.
Uma das questões centrais que permeiam os debates entre os planejadores e gestores públicos
diz respeito à pressão gerada pelo aumento da demanda residencial por parte do mercado da habitação nessas áreas, que parece inevitável e difícil
de ser contida. Cabe ressaltar que a valorização
imobiliária no Vetor Norte não é resultado direto
apenas da presença dos novos empreendimentos
descritos no tópico anterior, mas resulta também
de fatores conjunturais ligados à própria dinâmica do mercado, do aumento do PIB e da renda
média das famílias, do crescimento da demanda
por terrenos por parte das atividades econômicas,
da disponibilidade de crédito e da queda dos rendimentos no mercado financeiro que levou capitais de diversas fontes a buscar o mercado imobiliário para sua reprodução. Além disso, o país
tem criado um ambiente político favorável para o
aquecimento do mercado imobiliário, com destaque para o Estatuto das Cidades (2000), a criação
do Ministério das Cidades (2003), a instalação do
Conselho Nacional de Habitação e a Nova Política

Nacional de Habitação (2004), a criação do Fundo
Nacional de Habitação (2006) e do Programa de
Aceleração do Crescimento (2007) (FJP, 2010).
Também ganham destaque as mudanças recentes
na organização do mercado imobiliário, com a concentração de capital, a aglutinação de empresas,
a criação de Sociedades Anônimas, o ingresso de
empresas estrangeiras e a utilização da bolsa de valores para o lançamento de papéis no mercado de
ações (FJP, 2010).
Outro fator que acaba por alimentar o dinamismo
imobiliário é o déficit habitacional que, em 2007,
era de 6.273.000 de domicílios no Brasil, dos quais
5.180.000, ou 82,6%, eram referentes às áreas urbanas. Relativamente, o déficit total correspondia a
11,1% do estoque de domicílios particulares permanentes do país nesse ano. Na região Sudeste encontrava-se o maior número das carências, 2.335.000,
37,2% do total, seguida pela região Nordeste, com
2.144.000 (34,2%) em 2007. As regiões metropolitanas abrigavam 29,6%, ou 1.855.000 do total do
déficit brasileiro nesse ano (FJP, 2007).
Em Minas Gerais, o déficit era de 521.085 em 2007,
sendo que 465.206 (89,28%) nas áreas urbanas e
55.879 (10,72%) nas áreas rurais do estado. Com
relação ao total de domicílios particulares permanentes de Minas Gerais, o déficit estadual correspondia a 8,8% no ano da pesquisa. A RMBH
concentrava 24,83% (129.404) do déficit total do
estado (FJP, 2007).
Em uma região metropolitana do porte da RMBH,
a evolução do déficit habitacional apenas pode ser
entendida de maneira integrada entre os municípios,
já que o mercado imobiliário estabelece dinâmicas
que se entrelaçam com questões como a saturação
do espaço, base legal e capacidade de gestão das
prefeituras municipais. Parece claro que o déficit
de um determinado município, sobretudo naqueles
com maior contingente populacional e saturação
territorial, pode influenciar diretamente nas decisões tomadas pelo mercado privado nos municípios

vizinhos. Assim, mesmo aqueles municípios metropolitanos com menor déficit municipal também estão sujeitos ao efeito complicador dessa variável, já
que podem servir como válvula de escape para a
resolução de problemas de municípios inseridos em
um mesmo contexto regional.
A valorização imobiliária no Vetor Norte da RMBH
parece acompanhar o que está acontecendo nas
outras partes do espaço metropolitano. Vale lembrar que o Vetor Norte, tradicionalmente, foi marcado por poucos estímulos de valorização fundiária
nas décadas anteriores à virada do milênio, sendo
uma região menos valorizada, sobretudo, se comparada ao Vetor Sul metropolitano.
O estudo recente realizado pela Fundação João
Pinheiro em parceria com a SEDRU, denominado
de O mercado da terra na RMBH: estudo de caso do
entorno do aeroporto de Confins, realizou a montagem de um banco de dados padronizado com base
em material coletado nas prefeituras municipais de
todos os municípios do Vetor Norte da RMBH. De
acordo com as informações desse estudo, a Tabela
3 mostra os valores da variação percentual dos
preços dos imóveis nos municípios do Vetor Norte
da RMBH, nas categorias “apartamento”, “casa” e
“lote vago”, nos períodos de 2007-2008 e 20082009. Apenas os municípios de Lagoa Santa, Pedro
Leopoldo, Santa Luzia e Belo Horizonte (regional
Venda Nova) puderam ser contemplados em todas
as categorias, devido à falta das informações necessárias nas prefeituras municipais.
Em Belo Horizonte (apenas na região de Venda
Nova), o preço dos apartamentos aumentou nos
dois períodos, com maior intensidade entre 2008 e
2009. Lagoa Santa foi o município que apresentou
o maior aumento, mas, como apresenta um número
pouco significativo de imóveis enquadrados nessa
categoria, esse dado é menos representativo. Em
Santa Luzia, o preço dos apartamentos valorizou-se
no primeiro período e desvalorizou-se no segundo.
Em Pedro Leopoldo, em ambos os períodos, houve
uma queda no preço dos apartamentos. Essa queda,
assim como a ocorrida em Santa Luzia, no período
de 2008 a 2009, provavelmente ocorreu em função
de problemas de amostragem e registro de dados,
pois há uma tendência geral de aumento no valor
dos imóveis na região. Outra possibilidade seria a
localização dos empreendimentos dentro do próprio
município, o que também pode gerar variações significativas nas médias de preço. Como os valores são

deficit amounted to 11.1% of the stock of permanent
private households in the country in that year. In
2007, Brazil’s southeastern region had the highest
shortcomings, 2,335,000, 37.2% of the total, followed
by the northeastern region, with 2,144,000 (34.2%).
Metropolitan regions harbored a deficit of 29.6% or
1,855,000 of the total Brazilian housing deficit that
year (FJP, 2007).
In Minas Gerais, the deficit was 521,085 in 2007, with
465,206 (89.28%) in urban areas and 55,879 (10.72%)
in the State’s rural areas. With regards to the total stock
of permanent private households in Minas Gerais, the
State registered a deficit of 8.8% in the year of the
survey. The RMBH concentrated 24.83% (129,404) of
the total State deficit (FJP, 2007).
Since the real estate market dynamic intertwines
with issues such as the saturation of the space,
legal basis and management capacity of municipal
administrations, in a metropolitan area the size of
RMBH, the evolution of the housing deficit can only
be understood in an integrated manner amongst
municipalities. It seems clear that the shortfall in a
given municipality, especially of those with greater
population quota and territorial saturation, can
directly influence decisions taken by the private
market in neighboring municipalities. Thus, even
those metropolitan municipalities with lowest
municipal housing deficit are also subject to the
compounding effect of this variable, since it can
serve as an escape valve to resolve problems
encountered by municipalities that belong to the
same regional context.
The real estate valuation in RMBH’s Northern
Vector seems to follow a trend that is happening
in other parts of the metropolitan area. It is worth
remembering that the Northern Vector, traditionally,
was marked by low land valuation stimuli in
the decades before the turn of the Millennium.
Comparatively speaking it was a region of lesser
value in relation to the Regions’ Southern Vector.
The recent study conducted by João Pinheiro
Foundation in partnership with SEDRU, (The land
market in RMBH: case study of the surrounding
areas of the Confins Airport) created an integrated
database with data collected from all municipalities
which belong to RMBH’s Northern Vector. Based
on this study, Table 3 shows the change in prices
(percentage variance) in the municipalities belonging
to the Northern Vector of the RMBH, in the categories
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TABELA 3

Variação percentual no preço dos imóveis nos
municípios do Vetor Norte da RMBH nos períodos
de 2007-2008 e 2008-2009
Casa

Apartamento

Lote Vago

2007-2008 2008-2009

2007-2008 2008-2009

2007-2008 2008-2009

Município
Belo Horizonte

10,51%

24,14%

9,89%

21,85%

Confins
Lagoa Santa

18,68%

38,98%

40,62%

81,24%

Matozinhos

10,89%

26,61%

45,30%

41,31%

32,36%

38,68%

33,63%

8,25%

Pedro Leopoldo

10,38%

21,95%

-0,77%

3,15%

-26,52%

32,51%

Santa Luzia

37,40%

-40,68%

2,10%

0,28%

12,23%

7,96%

São José da Lapa

-3,38%

-2,12%

14,23%

46,14%

18,59%

46,16%

Vespasiano
Fonte: FJP, 2010.

TABle 3

Percentage change in real estate price in the
municipalities of the Northern Vector in RMBH during
periods of 2007-2008 and 2008-2009
Casa

Apartamento

Lote Vago

2007-2008 2008-2009

2007-2008 2008-2009

2007-2008 2008-2009

Município
Belo Horizonte

10,51%

24,14%

9,89%

21,85%

Confins
Lagoa Santa

18,68%

38,98%

40,62%

81,24%

Matozinhos

10,89%

26,61%

45,30%

41,31%

32,36%

38,68%

33,63%

8,25%

Pedro Leopoldo

10,38%

21,95%

-0,77%

3,15%

-26,52%

32,51%

Santa Luzia

37,40%

-40,68%

2,10%

0,28%

12,23%

7,96%

São José da Lapa

-3,38%

-2,12%

14,23%

46,14%

18,59%

46,16%

Vespasiano
Source: FJP, 2010.

declarados pelos proprietários, há uma tendência de
subestimação dos mesmos, o que pode gerar distorções. Mesmo diante dos problemas de amostragem
e de registro das prefeituras, os dados indicam uma
tendência crescente de valorização da terra.
No que diz respeito ao uso residencial, cabe a seguinte pergunta: estancar ou estimular a implantação de novos empreendimentos no Vetor Norte? De
imediato, a implantação de algumas medidas restritivas para construção parece ser uma alternativa
viável que pode dar fôlego às prefeituras rumo a
um melhor entendimento das transformações e a
criação de um espaço urbano mais organizado, sobretudo nos municípios de Santa Luzia, Ribeirão das
Neves e Vespasiano, já que o dinamismo demográfico apresentado nos três últimos anos da década
sugere transformações ainda pouco estudadas. No
entanto, esta não parece ser uma alternativa viável
no médio e no longo prazo, sobretudo no que diz
respeito às demandas por mobilidade diante da provável multiplicação dos movimentos pendulares.
Isso poderia sobrecarregar as vias que rumam para
o Vetor Norte, diante da impossibilidade da criação
de moradias em um entorno diariamente suportável
para atender o deslocamento dos postos de trabalho e a geração de empregos nessa parte do espaço
metropolitano. Assim, o ideal seria liberar o adensamento e os novos parcelamentos de maneira sustentável, com o reforço das centralidades intraurbanas
(infraestrutura, comércio local, prestação de serviços
e outros aspectos) e com o preparo dos bairros e
dos municípios para as novas demandas intrínsecas
a este processo.
Além disso, considerando que a maior parte do
adensamento imediato no Vetor Norte deve ocorrer
nas áreas próximas à Cidade Administrativa, parece
importante a criação de mecanismos para que esta
parte do eixo viário não se torne um ponto de estrangulamento, ou gargalo, no sistema de fluxos entre
a Metrópole e a região do Aeroporto de Confins.
A expansão horizontal e vertical da habitação no
Vetor Norte não pode ser planejada sem levar em
consideração a articulação dos novos bairros e
das áreas de adensamento com os centros tradicionais dos municípios, além do estímulo à criação
de outras centralidades para servir de suporte a
estas transformações. O melhoramento das áreas
centrais dos municípios metropolitanos periféricos
e a criação de oportunidades de trabalho fora de

“apartment”, “home” and “vacant lot”, in the periods
2007-2008 and 2008-2009. Only the information
corresponding to municipalities of Lagoa Santa,
Pedro Leopoldo, Santa Luzia and Belo Horizonte
(Regional Administration of Venda Nova) could be
fully analyzed. The other municipalities lacked the
required information to feed into the database.
In Belo Horizonte (only in the Administrative Region
of Venda Nova), the price of apartments has increased
over the two periods, with greater intensity between
2008 and 2009. Lagoa Santa was the municipality
that presented the greatest increase, but due to the
negligible number of buildings framed in this category
the data is less representative. In Santa Luzia, the price
of the apartments increased in the first period and
devalued in the second. In Pedro Leopoldo, in both
periods, there was a fall in the price of apartments.
This fall, as well as in Santa Luzia, registered for
the 2008-2009 period is probably skewed due to
sampling and data recording problems. There is a
general trend of increase in the value of the buildings
in the region. Another possibility to account for the
distortion in values would be the location of joint
ventures within the municipality itself, which can also
generate significant variations in the average price.
As the values are declared by the owners, there is
a trend to underestimate the estimates, which can
generate its own distortion. Even in the face of these
sampling and recording challenges the municipalities’
data indicate an increasing trend in land value.
With regard to residential land use, the following
question is a top priority: should we stop or stimulate
the deployment of new ventures in the Northern
Vector? The deployment of some restrictive measures
for construction seems to be an immediate and viable
option that can give breathing room to municipalities
to better understand the processes and the creation
of a more organized urban space, especially in the
municipalities of Santa Luzia, Ribeirão das Neves and
Vespasiano. This is considering that the demographic
dynamism presented in the past three years of the last
decade suggest transformations that are still poorly
studied. However, this doesn’t seem to be a viable
alternative in the medium and long term, particularly
with regard to probable increase in the demand for
mobility in light of the likely multiplication of the
population’s pendulum movements.
This could overwhelm the routes that head towards
the Northern Vector as the population will begin
to commute to work more intensely throughout the
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Belo Horizonte aparecem como soluções alternativas para aliviar o sistema de fluxos pendulares na
RMBH. Mesmo dentro dos municípios periféricos,
novos espaços capazes de fornecer bens e serviços
podem intermediar as relações das áreas residenciais com os centros tradicionais, o que poderia gerar impactos evidentes nos sistema de fluxos intramunicipais e intrametropolitano.
Ademais, pode existir pressão e incentivo para
que as famílias de baixa renda do Vetor Norte
vendam seus imóveis. A hipótese de que isto já
esteja acontecendo em Santa Luzia e Ribeirão
das Neves, que apresentaram TCG negativas entre 2007-2010, precisa ser investigada com mais
cautela com base nos dados que serão disponibilizados pelo Censo de 2010. Isso porque a valorização fundiária nessas áreas garante um preço
relativamente mais alto com a forte especulação
imobiliária que se destaca também nesta parte
da RMBH. Ainda, programas de incentivo e de
criação de linhas de crédito, a exemplo do Feirão
da Caixa e do programa Minha Casa, Minha Vida
podem ter servido de suporte para a realocação
desta população.
Dessa forma, parte da pobreza pode mudar de endereço. Isso irá criar novas demandas por infraestrutura e serviços em um contexto de oportunidades, já
que as famílias estarão mais capitalizadas e relativamente menos fragilizadas do que quando chegaram,
assim como desafios, uma vez que o mercado de
“terras baratas” tem se tornado cada vez mais inflacionado, mesmo nas periferias mais distantes, e com
menos oportunidades de ocupação ilegal.
Sendo assim, o nível de eficiência dos gestores
municipais irá refletir diretamente na qualidade
do uso e ocupação territorial destas áreas. Não
obstante as políticas de organização e incentivo
à implantação de bens e serviços voltados para
as classes médias e altas, o estímulo à criação de
habitação de interesse social também deve assumir papel de destaque, uma vez que o mercado
imobiliário não deverá criar, por si só, mecanismos que promoverão a resolução do passivo habitacional existente.
Cabe destacar que os grandes empreendimentos
no Vetor Norte deverão estimular pressões não
apenas para o uso residencial e comercial, que
está acontecendo com maior força nas proximidades da Cidade Administrativa, mas também, deverá

metropolitan area. Thus, ideally the action should
be to support densification and development of
new sustainable subdivisions, strengthening the
intra-urban centralities (infrastructure, local trade,
services and other aspects) and with the preparation
of neighborhoods and cities for the new demands
intrinsic to this process.
Furthermore, since the immediate densification
will be highest in the Northern Vector closer to the
Administrative City, it seems important to create
mechanisms to alleviate this part of the route to
avoid bottlenecks in the system of flows between
the metropolis and the Confins Airport Region.
Horizontal and vertical expansion of housing in the
Northern Vector cannot be planned without linking
new neighbourhoods to the traditionally denser
centers of municipalities, and without stimulating
the creation of other centralities to support these
transformations. The improvement of the central
areas of the peripheral Metropolitan municipalities
and the creation of job opportunities outside of
Belo Horizonte appear as alternatives to relieve
the system of commuting flows in the RMBH. The
emergence of new spaces within the peripheral
municipalities, capable of delivering goods and
services, could reduce the mobility stress between
residential areas and traditional centres, generating
positive impacts on intra-municipal and intrametropolitan mobility flows.
Furthermore, there may be pressure and incentive
for low-income families to sell their properties in the
Northern Vector. The hypothesis is that this trend
is already happening in Santa Luzia and Ribeirão
das Neves, which registered negative GGR between
2007-2010. This trend needs to be investigated with
more caution based on new data that will be made
available in the 2010 Census. This trend can be
fueled in part by relatively higher land prices forced
by strong speculation, which has become common
in this part of the RMBH. However, it is important to
note that this trend may also be influenced by new
incentive programs and lines of credit, such as the
Feirão da Caixa and the “Minha Casa, Minha Vida”
federal housing program which may have served as
a support for the relocation of this population.
As such the level of efficiency of municipal managers
will reflect directly on the quality of the land and
land-use in these areas. Despite the organizational
policies and encouragement to deploy goods and

ocorrer o estímulo à provável expansão industrial
diante da criação do aeroporto industrial e das vantagens logísticas da construção do Rodoanel.
Também deve ser ressaltado que o Vetor Norte
da RMBH possui áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, com destaque para a APA Carste de
Lagoa Santa, dotada de enorme riqueza científica
e cultural, uma vez que abriga um dos mais importantes sítios espeleológicos do país (VIANA et al,
1998). No que diz respeito à implantação de grandes empreendimentos e as pressões pelo uso da
terra na região, Vitorino (2009, p.1) destaca que
os “impactos sobre a cobertura vegetal, a riqueza
arqueológica e paleontológica, a paisagem natural,
as grutas e, principalmente, sobre a estrutura cárstica” poderão causar desequilíbrios no meio físico
e biótico. Nesse sentido, Souza (2007, p.2) ressalta
que, dentre as demais áreas localizadas no Vetor
Norte da RMBH, a APA Carste de Lagoa Santa “é
a que melhor se encaixaria as demandas atuais
do mercado imobiliário voltado à construção de
loteamentos de alto padrão”.
Diante de todos estes aspectos, parece claro que a
eficácia das políticas públicas possui um alto grau
de dependência da capacidade de gestão compartilhada do território. Não obstante os desafios
inerentes à reorganização do território da RMBH,
a Virada Metropolitana criará oportunidades que,
se bem aproveitadas, poderão garantir a conformação de um belo horizonte, também, nesse vetor
de expansão, até então, esquecido pelos grandes
agentes especulativos.

services aimed at high and middle-income classes,
municipalities need to prioritize stimuli for the
creation of housing of social interest. The housing
market will not create by itself, the necessary
mechanisms that promote the resolution of the
existing housing deficit.
It should be noted that large enterprises in the
Northern Vector will stimulate pressures not
only to the residential and commercial areas,
which is already occurring in the vicinity of the
Administrative City, but will also have an impact
on industrial expansion, as a result of the new
industrial airport and the advantages brought about
with the construction of the Beltway.
Furthermore, it is important to note that the
Northern Vector of the RMBH hosts sensitive areas
from an environmental perspective, especially the
Carste de Lagoa Santa EPA in Lagoa Santa, endowed
with huge scientific and cultural wealth, once home
to one of the most important Speleological sites in
the country (VIANA et al, 1998). With regard to the
deployment of large enterprises and the pressures
for land use in the region, VITORINO (2009, p. 1)
highlights that “impacts on vegetation, paleontological
and archaeological wealth, natural landscape, caves
and, especially, the karstic structure could cause
imbalances in the physical and biotic environment”.
Accordingly, SOUZA (2007, p. 2) notes that among
the other various areas located in the Northern
Vector, the Carste EPA in Lagoa Santa “is the one
that best fits the demands of today’s real estate
market aimed at building high-level condominiums”.
In light of the above, it seems clear that the
effectiveness of public policy has a high degree of
dependence on shared management and territorial
planning capacity. Despite the challenges inherent
in the reorganization of RMBH’s territory, the
Metropolitan Turning Point creates opportunities
which, if explored, could ensure the consolidation
of a “beautiful horizon” for this regional vector,
which until very recently, was overlooked by large
speculative agents.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

ritmo das transformações na RMBH tem se acelerado com os estímulos, sobretudo, do Governo
Estadual. Isso exige bastante atenção por parte dos
planejadores e gestores, que devem estar atentos às
oportunidades e desafios da Virada Metropolitana.
Enquanto as políticas estão sendo implementadas ou
desenhadas pelo setor público, muitas decisões de
impacto estão sendo tomadas pela iniciativa privada, sobretudo no que diz respeito à atuação do setor
imobiliário, o que gera pressões de todos os tipos.
Parece claro que a gestão metropolitana se justifica
não apenas pela presença de municípios conurbados que dividem problemas conjuntos, mas também, pelo fato de que algumas decisões tomadas

por determinados municípios, com destaque para
aqueles de maior ocupação territorial e poder econômico, podem, diretamente, causar grandes impactos nos municípios vizinhos, sobretudo no Vetor
Norte da RMBH.
Ao final, estudos posteriores são fundamentais para
o amadurecimento dos debates acerca dos reflexos da Virada Metropolitana. Os desafios na gestão
conjunta devem ser investigados e encarados com
seriedade para a criação de um ambiente político
favorável, tanto no nível municipal quanto estadual,
refletindo em ganhos no que tange a eficiência nos
mecanismos de gestão com reflexos que serão evidentes em um futuro que já se faz existir.

4. Final Considerations

L

and transformations in the RMBH have accelerated
over the past couple of years especially due to
state-run investment stimuli. The new trends
require considerable attention on the part of
planners and city managers, who must be alert
to the opportunities and challenges posed by the
Metropolitan Turning Point. While policies are
being implemented and/or designed by the public
sector, many impactful decisions are being taken
by the private ventures, especially in regards to
the real estate sector, generating all sorts of social,
economic and environmental pressures.
It seems clear that metropolitan management is
justified not only by the presence of continuous
cities that share the same problems, but also by the

fact that decisions made by certain municipalities,
especially those of greater territorial occupation
and economic power, can directly cause large
impacts on neighbouring municipalities especially
in the Northern Vector of the RMBH.
In the end, further studies are essential to subsidize
the debates and reflections on the Metropolitan
Turning Point. The challenges in joint management
should be investigated and considered seriously
to create the necessary and politically favourable
environment, both at the municipal and State
levels, inverting it into concrete gains in efficient
management mechanisms to be able to target the
future development of the metropolis - a future that
is already upon us.
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RESUMO

A Constituição Federal de 1988 promoveu inflexões significativas
na gestão pública e na sociedade brasileira como um todo. Com a
promulgação em 2001 da lei 10.257, oficialmente conhecida como
Estatuto das Cidades; e, a criação do Ministério das Cidades em
2003, novos marcos e balizas referentes ao planejamento e à execução de políticas públicas para as cidades foram estabelecidos.
Neste sentido, o objetivo deste artigo é examinar teoricamente esses avanços e alterações institucionais na área urbana pós 1988 e
os principais impactos e desafios gerados para a gestão das cidades e as transações metropolitanas.
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Abstract

The Federal Constitution of 1988 promulgated a number of significant
changes to public management and to Brazilian society as a whole.
The enactment of Federal Law 10.257 in 2001, officially known as the
City Statute; and the creation of the Ministry of Cities in 2003, established new legal cornerstones and planning mechanisms to execute
the foreseen public policies. In light of these enactments, this paper
examines, from a theoretical perspective, the constitutional advances
and changes in urban areas since 1988, as well as the key challenges
and impacts for city management and metropolitan transactions.
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introdução

N

o decorrer do século XX a urbanização transformou-se em uma onda que foi capaz de inundar
todo o planeta, tornando-se um fenômeno universal. Estando intrinsecamente relacionada ao avanço
galopante do capitalismo industrial, engendrou nas
grandes cidades do mundo palcos privilegiados por
onde são testemunhadas cenas de suas contradições mais patentes e dramáticas.
Nos países desenvolvidos a instituição do Welfare
State ajudou a mitigar os atritos e paradoxos produzidos pelo adensamento urbano somado ao avanço
do capital. Todavia, nas nações em desenvolvimento, os impactos causados pelo aprofundamento do
processo de urbanização na vida de grande parte
da população e na configuração das cidades foram
quase sempre catastróficos. De acordo com a estudiosa Ermínia Maricato1 (2006: 209) a tendência do
grave empobrecimento urbano já vem sendo alertada por uma gama variada de autores e instituições;

a autora sustenta que ao contrário das “cidades
futuristas sonhadas e imaginadas pelos arquitetos,
de ferro e vidro, o mundo está na verdade sendo
dominado pelas favelas”.
O caso brasileiro seria paradigmático. Maricato
(2006: 215) aponta a escalada da miséria urbana no
país nas últimas décadas. Apoiando-se em dados do
IBGE (2003) nos mostra que enquanto a população
do país crescia ao ano 1,9% em 1980 e 1991, e 1,6%
entre 1991 e 2000, a população moradora de favelas
e assentamentos precários cresceu 7,65% e 4,18%,
respectivamente.
No entanto, após a promulgação da Constituição
Federal em 1988, ações e movimentos do Estado
brasileiro e da sociedade civil vêm refletindo uma
nova luz e renovando as esperanças na consecução de uma necessária reforma urbana no país.
Desse modo, o objetivo deste artigo é explorar

INTRODUCTION

D

uring the twentieth century urbanization can be
seen as a wave which was capable of flooding the
entire planet, making it a universal phenomenon.
Being closely related to the rampant advance
of industrial capitalism, it has engendered
privileged stages in the larger cities of the world,
whereby scenes of its most obvious and dramatic
contradictions can be witnessed.
In developed countries the institution of the
Welfare State helped to mitigate the conflicts and
paradoxes produced by urban density coupled
with the advance of capital. However, in developing
nations, the impacts caused by the intensification
of the urbanization process in the life of most of
the population and the configuration of the cities
were almost always catastrophic. According to
Maricato1 (2006: 209) the trend of severe urban
impoverishment has already been alerted by a wide
range of authors and institutions. The author argues

that unlike the “futuristic cities dreamed of and
imagined by architects, made of iron and glass, the
world is actually being dominated by slums.”
The Brazilian case would be paradigmatic. Maricato
(2006: 215) points to the escalation of urban poverty
in the country in recent decades. Based on data from
IBGE (2003) she shows us that while the country’s
population grew 1.9% annually in 1980 and 1991, and
1.6% between 1991 and 2000, the population living
in slums and squatter settlements grew 7.65% and
4.18% respectively.
However, after the enactment of the Federal
Constitution in 1988, actions and movements of the
Brazilian government and civil society have reflected
a new light and renewed the hopes on achievement
of a necessary urban reform in the country. Thus,
the objective of this article is to explore theoretically
these advances and institutional changes in urban
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teoricamente esses avanços e alterações institucionais na área urbana pós 1988, enfatizando os principais impactos e desafios gerados para a gestão das
cidades e as transações metropolitanas.
Para tanto, o tema foi dividido e será apresentado
em quatro partes. A primeira procura rapidamente
analisar o processo de urbanização no Brasil, dando
destaque ao papel do Estado no planejamento urbano e na execução de políticas públicas. Já a segunda abordará os avanços e novos parâmetros institucionais na gestão urbana, focando o Estatuto das
Cidades, e os principais desafios e gargalos apresentados pelos municípios na execução da nova política urbana. Na terceira, será discutida a coordenação e a gestão metropolitana neste novo contexto
democrático e de grande protagonismo municipal
na gestão das cidades. Por fim, serão feitas algumas
considerações finais.

areas after 1988, emphasizing the major impacts
and challenges created for the administration of
cities and metropolitan regions.
To this end, the article has been divided and will
be presented in four parts. The first seeks to
quickly analyze the urbanization process in Brazil,
highlighting the role of the States in urban planning
and implementation of public policies. The second
will address the advances and new institutional
parameters in urban administration, focusing
on the City Statute, and the main challenges and
obstacles presented by the municipalities in
implementing the new urban policy. In the third,
we discuss coordination and administration in
this new democratic context and large municipal
leadership in the management of cities. Finally,
some concluding remarks will be made.

1. Um Passado não muito distante

S

ão bastante conhecidas e teorizadas2 as condições
de formação periférica do capitalismo no Brasil e
os arranjos políticos e institucionais forjados para
o seu alcance, assim como, as consequências sobre
a construção dos direitos sociais, da cidadania e
das bases do Estado liberal democrático no país.
Por isso, não é estranho o fato de que as singularidades e as relações de poder que caracterizaram
a constituição incompleta do Estado de Bem Estar
no Brasil fossem reproduzidas no seu processo de
urbanização. Ou seja, o sistema de proteção social
erguido no Brasil desde 1930 foi sempre condicionado de forma meritocrático, fragmentado, clientelístico, insuficiente e ineficaz3 ao atendimento das
necessidades mais básicas da população (Santos,
1979). E foi dentro deste modelo que se desdobrou
a urbanização das cidades brasileiras. Desta forma, não poderia ser muito distante de um formato
“segregador, excludente, injusto, ilegal e poluente”
(Fernandes, 2004: 81).
As análises realizadas sobre as políticas habitacionais no Brasil apresentam exemplos simbólicos
deste fato. As políticas habitacionais atingiram, por
meio dos sistemas de créditos, outros objetivos diferentes da habitação social, como a organização

e o fortalecimento da indústria da construção no
setor habitacional e também a geração de empregos (Mautner, 2004). Só para ilustrar, pode-se citar o caso do BNH (Banco Nacional de Habitação)
como exemplo importante e significativo da subversão promovida pelas políticas urbanas na área da
habitação.
O adensamento urbano inicia-se no Brasil nos anos
1940 e foi condição básica da correlação direta entre o fluxo migratório, localização do crescimento
econômico e trabalho industrial (Souza, 2004). Ao
investigar os desdobramentos do processo de urbanização no Brasil, estudiosos do assunto, como
Villaça (2004), revelam que o planejamento urbano
no Brasil tem suas origens já no final do século XIX,
mas que exclusivamente atuou no favorecimento dos
espaços onde as classes mais abastadas se alojaram.
Villaça (2004: 182-238) ao detalhar a história do
planejamento urbano no Brasil acaba nos revelando como este se tornou uma atividade inócua,
descolada da realidade social e da administração
pública como um todo. Em seu estudo divide o planejamento urbano em três fases: o primeiro período começa em 1875 e é marcado pelos planos de

melhoramento, embelezamento e higienização; a
erradicação dos pobres dos centros das cidades, a
mudança de função das áreas centrais, a remodelação e o embelezamento de prédios, casas e monumentos estavam entre as principais ações. O segundo período, que se inicia em 1930 e vai até 1990,
seria marcado pela ideologia do planejamento, onde
os Planos Diretores são a principal marca deste
lapso. Segundo Villaça (2004: 222), neste momento

histórico passou a se desenvolver a visão de que os
inúmeros problemas das cidades e desordens urbanas estavam relacionados à falta de planejamento.
Portanto, a implementação de técnicas e métodos
de planejamento seria a única solução. Segundo o
ponto de vista do autor, tais ideias visavam ocultar as verdadeiras origens dos problemas das cidades, os quais estariam diretamente relacionados
ao uso, abuso e dominação exercida pelas classes

1. A not too distant Past

T

he conditions of formation of peripheral capitalism in
Brazil and the political and institutional arrangements
forged for its reach are well known and theorized2,
as well as the consequences on the construction
of social rights, citizenship and the foundations of a
liberal democratic state in the country. Therefore,
it is not strange that the uniqueness and the power
relations that characterized the incomplete formation
of the Welfare State in Brazil are reproduced in its
urbanization process. That is, the social protection
system built in Brazil since 1930 has always been
conditioned in a meritocratic, fragmented, clientelistic,
insufficient and ineffective fashion3 to meet the basic
needs of the population (Santos, 1979). It was within
this model that the urbanization of the cities unfolded.
Thus, it could not be very distant from a “segregated,
exclusionary, unfair, illegal and polluting” format
(Fernandes, 2004: 81).
Analysis performed on the housing policies in Brazil
give symbolic examples of this fact. The housing
policies were achieved through credit systems,
with different social housing objectives, such as the
organization and strengthening of the construction
industry in the housing sector and also employment
generation (Mautner, 2004). To illustrate this
process, one can cite the case of BNH (National
Housing Bank) as an example of the important
and significant perversion promoted by the urban
policies in the area of housing. Urban densification
starts in Brazil in 1940 and was basically a condition
of the direct correlation between the migratory flow,
location of economic growth and industrial work
(Souza, 2004). By investigating the consequences of
the urbanization process in Brazil, scholars of the
subject, such as Villaça (2004), show that urban
planning in Brazil has its origins in the late 19th

century, but they only worked in favor of those
areas where the wealthiest classes were lodged.
By detailing the history of urban planning in Brazil,
Villaça (2004: 182-238) ends up telling us how it
became an innocuous activity, detached from social
reality and public administration as a whole. In his
study he divides urban planning in three phases:
the first period begins in 1875 and is marked by
improvement plans, beautification and cleaning; the
eradication of the poor in inner cities, the change
of function of the central areas, remodeling and
embellishments of buildings, houses, and monuments
were among the main actions. The second period,
which begins in 1930 and runs until 1990, was
marked by the ideology of planning, where the
Master Plans are the main hallmark of this period.
According to Villaça (2004: 222), in this historic
moment, the view that the numerous problems of
cities and urban disorders were related to lack of
planning began to be developed. Therefore, under
this ideological perspective, the implementation of
techniques and methods of planning would be the
only solution. According to the author’s point of view,
such ideas were intended to hide the true origins
of the problems of cities, which are directly related
to the use, abuse and domination of spaces by the
ruling classes. The author describes the master
plans of this period as an ideology, made not to be
carried out, but to fill the drawers of public officials
and to justify the domination and the desires of
the wealthy over the cities. The third phase begins
in the 1990’s, as a purely formal reaction against
these plans and the emergence of new parameters
for organization and urban reform, which are still
being negotiated, constructed, and institutionalized
throughout the country.
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dominantes sobre os espaços. Por essa razão, surge
a ideia dos “Planos Diretores como ideologia”, feitos
para não serem executados, para encher as gavetas dos administradores públicos e justificar a dominação e os desejos dos mais abastados sobre as
cidades. A terceira fase se inicia na década de 1990,

com uma reação contra esses planos meramente
formais e o surgimento dos novos parâmetros para
a organização e a reforma urbana, e que ainda estão sendo negociados, construídos e institucionalizados em todo o país.

2. Pós Constituição de 1988

A

Carta Magna (C/F 88) promulgada em 1988, sem
exagero, representou um dos mais importantes
pontos de inflexão na história brasileira. Entre os
vários avanços contemplados no texto constitucional, Carneiro e Brasil (2010: 137) destacam três
que foram indubitáveis no redirecionamento e reordenamento dos novos parâmetros e marcos das
políticas públicas, do planejamento urbano e da
gestão local.
O primeiro deles seria o novo status adquirido
pelos direitos sociais; outrora parte de uma “cidadania regulada” (Santos, 1979), em 1988 ganham
contornos universais e inalienáveis. O segundo é referente à incorporação dos parâmetros
de funcionamento da democracia participativa,

ampliando os canais de acesso e intervenção da
sociedade civil na organização pública. Por fim,
destaca-se o protagonismo adquirido pelos municípios por meio da descentralização política; coroados como entes federativos, os gestores locais
assumiram papel central no planejamento e implementação das políticas públicas nos municípios.
Referindo-se especificamente às políticas urbanas
percebe-se que é só no início do século XXI que
são erguidos seus principais baluartes. Isto é, em
2001 é aprovada a Lei 10.257, oficialmente conhecida como Estatuto das Cidades; e em 2003 dá-se
a criação do Ministério das Cidades. A aprovação
da Lei 10.257/01 asseverou os artigos 182 e 183 da
Constituição de 1988, que, de acordo com suas

2. After the Constitution of 1988

T

he Magna Carta (F/C of 88) enacted in 1988, without
exaggeration, was one of the most important
turning points in Brazilian history. Among the
many enhancements included in the constitutional
text, Carneiro and Brasil (2010: 137) highlight three
that were unquestionable in the redirection and
restructuring of the new standards and frameworks of
public policy, urban planning, and local management.
The first would be the new status acquired through
social rights, which, in 1988, gain universal and
inalienable contours. The second refers to the
incorporation of the operating parameters of
participatory democracy, broadening the channels
of access and involvement of civil society in public

organization. Finally, he highlights the role acquired
by municipalities through political decentralization.
Crowned as federal entities, local administrators
assumed a central role in planning and implementing
public policies in the municipalities.
Referring specifically to urban policies one can
see that it is only at the beginning of the 20th
century that their main strongholds are erected.
That is, in 2001 Act 10,257 is approved, and officially
called the City Statute, and in 2003 the Ministry
of Cities is created. The approval of Act 10,257/01
asserted Articles 182 and 183 of the Constitution
of 1988, which, according to its general guidelines,
instrumentalized municipalities to ensure the full

diretrizes gerais, veio instrumentalizar os municípios para garantir o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade, assim como criou as possibilidades da regularização
fundiária de extensas áreas do país ocupadas de
forma irregular por longo tempo. Como novo vetor
da direção do planejamento urbano, o Estatuto das
Cidades abrigou em seu arcabouço uma série de
instrumentos e princípios que devem regular e balizar as ações dos administradores municipais sobre
as cidades (Oliveira, 2001).
Entre estes, é relevante destacar o Plano Diretor.
Ressignificado pelo Estatuto das Cidades, o Plano
Diretor tornou-se base estruturante do planejamento municipal e das políticas de desenvolvimento e reforma urbana. Trouxe ainda fatores
inovadores de extrema importância como a sua
vinculação às diretrizes orçamentárias dos municípios e ao plano plurianual, sobretudo, a garantia da participação popular na sua formulação e
aplicação (Oliveira, 2001). Todavia, neste momento
uma indagação não pode ser ignorada: os municípios possuem capacidade técnica, institucional e
financeira para absorver esses avanços e aplicálos em políticas públicas urbanas?
Esses questionamentos estão intimamente relacionados às implicações da descentralização administrativa e fiscal ocorrida na C/F 1988. Governos
descentralizados é tema bastante difundido e discutido na literatura especializada e se encontra
paralelo às questões relacionadas à nova gestão
pública e ao gerenciamento de qualidade da coisa
pública. Sua principal virtude estaria ancorada no
fato de permitir a aproximação da administração
pública dos cidadãos, viabilizando maior controle,
decisões mais democráticas e maior eficiência das
políticas públicas4.
Todavia, para Arretche (1996) os benefícios comumente aceitos que envolvem governos descentralizados, como maior democracia e eficiência nas políticas públicas, podem ser considerados mitos; para
sua realização de fato, apenas a descentralização
não basta, é fundamental que se construa instituições capazes de fomentar e desenvolver essas potencialidades. Nacionalmente, para além das questões gerenciais e pragmáticas da administração, a
descentralização possuiu um caráter mais político
e que pretendeu atender contendas acumuladas ao
longo dos anos de centralismo. O movimento denominado “municipalismo a todo custo” (Fernandes,

development of the social functions of the city and
the property, while also creating the possibility of
regularizing vast areas of land in the country, which
had been illegally occupied for a long time. As a
new directional vector of urban planning, the City
Statute housed within its framework a number of
instruments and principles to regulate and delimit
the actions of district administrators on cities
(Oliveira, 2001).
Among these, it is relevant to highlight the Master
Plan. Resignified by the City Statute, the Master
Plan became the organizational basis of municipal
and political planning, and of urban development
and reform. It also brought innovative factors of
extreme importance as its connection, in particular,
with budgetary guidelines and multi-year plans of
the municipalities, ensuring popular participation
in their formulation and implementation (Oliveira,
2001). However, at this point a question cannot be
ignored: do the municipalities have the technical
capacity, and institutional and financial support to
absorb these advances and actualize them in urban
public policies?
These questions are closely related to the
implications of the administrative and fiscal
decentralization which took place in the F/C of
1988. Decentralized governments are a widespread
and discussed issue in specialized literature and
are parallel to the issues related to the new public
administration and quality management of public
affairs. Their main virtue was rooted in the fact
that they allow greater citizen access to public
administration, enabling greater control, more
democratic decisions and greater efficiency of
public policies4.
However, for Arretche (1996) the commonly accepted
benefits which involve decentralized governments,
such as greater democracy and efficiency in public
policies, may be regarded as myths, because for their
factual realization, decentralization by itself is not
enough; it is essential to build institutions capable of
fostering and developing these potentialities.
Nationally, in addition to general and pragmatic
administration issues, decentralization has a
more political character, which intends to solve
disputes accumulated over years of centralization.
The movement critically characterized as
“municipialism at all costs” (Fernandes, 2004;
Machado, 2009), which pervaded the whole process
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2004; Machado, 2009) que perpassou todo o processo de redemocratização, ilustra com detalhes
o processo político que devolveu ao âmbito local
grande parte do poder político historicamente circunscrito aos municípios. (Machado, 2009).
Um ponto de vista mais realista, alerta Carneiro
e Brasil (2010: 135), provavelmente indicaria inúmeros empecilhos e contradições sobre a possibilidade de realização, pelos entes municipais, dos
novos marcos que balizam as políticas e o planejamento no Brasil nos dias atuais. Não são raros
os trabalhos e pesquisas que apresentam as mazelas e limites encontrados nas ações municipais.
Andrade (2004: 214), por exemplo, coloca em relevo a fragilidade financeira dos municípios devido
à base dos arranjos tributários, a qual arrefece a
arrecadação e a capacidade dos governos municipais de cumprir suas tarefas mais essenciais.
Segundo Fernandes (2004: 82) a grande maioria
dos municípios “não tem recursos nem para cobrir
os gastos com o seu funcionalismo”.
Conforme relata Carneiro e Brasil (2010: 143) esses
novos instrumentos de gestão e planejamento urbano, propagados pelo Estatuto das Cidades, exigem
tratamento contínuo em bases de dados e cadastros
atualizados à disposição dos municípios, da mesma
forma, exige-se das administrações locais equipes
capacitadas em planejamento, devido à complexidade dos novos instrumentos e do Plano Diretor; tudo
isso traria novos desafios a gestão local, mormente,
em virtude da precariedade dos recursos financeiros e humanos disponíveis nas prefeituras. O número
elevado de empresas terceirizadas5 contratadas pelos municípios para realização dos Planos Diretores
parece fornecer indícios das carências técnicas e
institucionais, além dos limites municipais frente às
novas diretrizes de gestão e planejamento.

of democratization, illustrates in detail the political
process that gave back to the local sphere much
of the political power historically circumscribed to
the municipalities (Machado, 2009).
Carneiro and Brasil (2010: 135) also highlight
numerous obstacles and contradictions about
the possibility of actualization, by these municipal
entities, of the new milestones that guide the policies
and planning in Brazil today. In this line, studies and
surveys that show the flaws and limitations found in
municipal actions are not difficult to find. Andrade
(2004: 214), for example, emphasizes the financial
fragility of the municipalities due to their tax
arrangement basis, which hinders collection and the
ability of municipal governments to duly carry out
their most essential tasks. According to Fernandes
(2004: 82) the vast majority of municipalities “cannot
even afford to cover their functional expenses.”
As reported by Carneiro and Brasil (2010: 143)
these new instruments of urban planning and
administration, propagated by the City Statute,
require continuous work on updated databases
and records available to the municipalities; likewise,
local teams trained in planning are required from
local administrations, due to the complexity of the
new instruments and the Master Plan; all of this
brings new challenges to local administrations,
especially in light of the precariousness of the
financial and human resources available in the city
halls. Excessive outsourcing5 of workers to carry
out the Master Plan appears to provide evidence
of technical and institutional deficiencies, beyond
the municipal boundaries, to comply with the new
guidelines for administration and planning.

3. O Caso das Regiões Metropolitanas

A

s Regiões Metropolitanas devem ser consideradas
tópico nuclear nas discussões e processos da reforma urbana. Os dados demonstram a centralidade e
o caráter concentrador da pobreza nestas regiões.
Ou seja, estima-se que 83% das pessoas morem em
áreas urbanas no Brasil. Desse número, 32,9% estão concentradas em Regiões Metropolitanas; local
onde se encontra 82,1% dos domicílios do país localizados em favelas (Maricato, 2006; Machado, 2009;
Fernandes, 2004).
Entretanto, é comungada por diversos autores a
condição incipiente e débil das experiências de
gestão dessas regiões. Permanece uma baixa conscientização do que seja uma Região Metropolitana
e de sua importância, tanto na esfera pública
quanto na sociedade civil (Fernandes, 2004).
Como atesta Moura (2001: 105) mesmo diante da
urgência do estabelecimento de mecanismos de
gestão que possibilitem respostas adequadas à
complexidade dos desafios metropolitanos, nas

metrópoles já institucionalizadas, não é possível
perceber o desencadeamento de processos articulados de gestão capazes de “integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum”.
Ao examinar esse tema, Fernandes (2004: 81) chega à conclusão de que a questão metropolitana
não motivou discussão séria e profunda nos anos
da constituinte de 1986 a 1988; não teriam ocorrido debates políticos ou técnicos sobre quem estava mais preparado e capacitado para assumir
a gestão metropolitana; “não havia clima político
para isso.” Neste sentido, temos atualmente uma
miscelânea de ações descoordenadas e realizadas de maneira divergente em todo Brasil, “em um
contexto de puro artificialismo”. Diferentemente
do que ocorreu com a questão municipal, os problemas metropolitanos perderam espaço na agenda política pós 1988 (Machado, 2009). Ao analisar os trabalhos e pesquisas que se dedicam a

3. The Case of the Metropolitan Regions

T

he metropolitan regions must be considered a
core topic in the discussions and processes of
urban reform. Data demonstrates the centrality and
concentrating character of poverty in these regions.
That is, it is estimated that 83% of the population
reside in urban areas in Brazil. Of that number,
32.9% are concentrated in Metropolitan Regions,
where 82.1% of the households are located in slums
(Maricato, 2006; Machado, 2009; Fernandes, 2004).
However, several authors agree that the administration
experiences of such regions have been both incipient
and weak. Awareness of what the Metropolitan
Regions are and of their importance remains
low, both in the public sphere and in civil society
(Fernandes, 2004). As evidenced by Moura (2001:
105) even with the urgency of the establishment of
administrative mechanisms that enable appropriate
responses to the complex metropolitan challenges in
the already institutionalized metropolitan centers, it is
not possible to notice the introduction of articulated
administration processes capable of “integrating
the organization, planning, and execution of public
functions of common interest.”

Examining this subject, Fernandes (2004: 81)
concludes that the issue has not motivated serious and
profound metropolitan discussion of the constituent
of 1986 to 1988. Technical and political debates about
who was better prepared and capable of taking on
metropolitan administration did not occur; “there
was no political atmosphere for that.” In this sense,
we now have a patchwork of uncoordinated actions
carried out in a divergent fashion throughout Brazil,
“in a context of pure artificiality.” Unlike what
happened with the municipal issue, metropolitan
problems lost importance on the political agenda
after 1988 (Machado, 2009). When in contact with
the studies and research engaged in understanding
the causes of metropolitan mismanagement and the
difficulties in terms of cooperative and negotiated
actions, I think that utilitarian theories would provide
a vision that would be quite plausible in attempting to
understand and in trying to explain the causes of the
recurring hindrances to metropolitan administration
in the national scenario.
From the perspective of utilitarian theory6, which
can be and has been one of the ways of approaching
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entender as causas da ingerência metropolitana
e as dificuldades em termos das ações cooperativas e negociadas, penso que as teorias utilitaristas
forneceriam uma visão que seria, no mínimo, bastante plausível na pretensão de entender e tentar
explicar as causas dos óbices da gestão metropolitana recorrentes no cenário brasileiro.
Para a teoria utilitarista6 todas as interações e relações sociais, em última análise, constituem trocas
entre os agentes, que incluem gastos e custos na obtenção de benefícios que podem ser tanto materiais
e tangíveis, quanto simbólicos e intangíveis como
poder, status, etc. As interações entre os municípios
de uma Região Metropolitana seriam uma perfeita
realização empírica da teoria utilitarista. Dizendo de
outra maneira, percebe-se que o grande contingente de estudos realizados sobre as transações metropolitanas vem demonstrando que a cooperação não
existe se não prevalecerem ganhos ou benefícios, sobretudo, políticos, em contraposição aos custos disponibilizados nas ações conjuntas.
Como explica Machado (2009: 146) a ausência de
cooperação para o mútuo proveito não representaria de fato, irracionalidade dos entes municipais;
na verdade explicaria que a fragilidade da gestão
metropolitana é coerente e está de acordo com um
“sistema político e institucional que potencializa
mais a competição interfederativa do que motiva
a cooperação.” Portanto, a possibilidade de engajamento e envolvimento dos líderes locais na gestão
metropolitana é diretamente proporcional aos cálculos de custos e benefícios, sendo os ganhos políticos os mais relevantes nessa operação.
O exame realizado por Machado (2009) sobre o
dilema da gestão metropolitana e a autonomia municipal, expõe algumas evidências que procuram
dar sustentação ao seu argumento de que os “custos de transação” envolvidos nos processos de cooperação metropolitano é o quesito chave para o
entendimento dos níveis de interação e ações coordenadas entre as municipalidades. Sua pesquisa
revelou que quanto maior os “custos de transação”
menor serão as possibilidades de ações cooperadas nas Regiões Metropolitanas. E o período pós
1988 teria inflacionado de forma significativa esses
“custos de transação.”
Assim como na leitura utilitarista, esses “custos de
transação” podem ser contemplados como recursos variados, materiais ou simbólicos. Machado

the problem in literature, all social interactions and
relations are, ultimately, exchanges between agents,
which include expenses and costs in obtaining
benefits that can be both material and tangible, and
intangible and symbolic, such as power, status, etc.
The interactions between the municipalities of a
Metropolitan Region would be a perfect empirical
realization of the utilitarian theory. In other words,
one realizes that the great majority of studies on
metropolitan transactions have demonstrated that
cooperation does not exist without advantages or
benefits, especially political ones, as compensation for
the costs incurred in joint actions.
In this line, as Machado explains (2009: 146) the lack
of cooperation for mutual benefit does not represent,
indeed, irrationality on the part of municipal
entities; in fact, it actually explains that the fragility
of metropolitan administration is consistent and
conforms to a “political and institutional system that
leverages inter-federative competition, instead of
motivating cooperation.” Therefore, the possibility of
engagement and involvement of local leaders in the
metropolitan administration is directly proportional
to the calculations of costs and benefits, being the
political gains the most relevant in this operation.
The examination carried out by Machado (2009) on the
dilemma of administering metropolitan and municipal
autonomy exposes some evidence to support his
argument that the “transactional costs” involved in the
processes of metropolitan cooperation are the key item
to understand the levels of interaction and coordinated
actions among municipalities. His research revealed
that the higher the “transactional costs”, the lower the
possibilities of cooperative actions in Metropolitan
Regions. And the period after 1988 has significantly
inflated such “transaction costs.”

Just as in utilitarian literature, these “transactional
costs” can be addressed, roughly, as diverse, material,
or symbolic resources. Machado (2009: 151) argues that
it is possible to foresee that in the perspective of the
politicians in power and the local leaders, metropolitan
transactions that bring the possibility of reducing
the autonomy of municipalities in the conduction
or control over the definitions of investments and
political priorities, may be too costly in financial terms
and, above all, impact the political career perspective
of the administrators of the municipalities.
Therefore, even if there are legitimate collective
interests which transcend the municipal realm,

(2009: 151) argumenta que é possível prever que
na perspectiva dos atores políticos e líderes locais,
transações metropolitanas que abrigam a possibilidade de reduzir a autonomia dos municípios
na condução ou controle sobre as definições de
investimentos e prioridades, podem ser onerosas
demais em termos financeiros e, principalmente,
sobre a perspectiva da carreira política dos administradores dos municípios.
Desta forma, mesmo que haja interesses coletivos legítimos, “supramunicipais”, a interação entre os atores metropolitanos tende a não se realizar tendo em
vista altos “custos de transação”. É o que Machado
(2009: 137) chama de “o dilema do prefeito”7.
Dentro desta perspectiva de análise, a solução para
o problema das transações metropolitanas seria
promover fatores que possibilitem a redução dos
“custos de transação”. Nestes termos, Machado
(2009: 88) sugere a ação de instituições fortes que
consigam promover a cooperação e alterar comportamentos dos agentes municipais, e comenta
que quanto mais segura à estrutura institucional,
menores os custos para qualquer tipo de transação;
segundo, aponta o controle social e o debate público como fatores essenciais na mitigação desses
custos. Isto é, no momento em que a comunidade
tenha consciência das razões e ganhos coletivos
que podem surgir da gestão cooperativa nas metrópoles, podem ser gerados fatores de pressão sobre
os administradores capazes de aumentar os custos
políticos em relação a não cooperação.
É perceptível, por meio da investigação até aqui
empreendida, que o ponto crítico da gestão metropolitana está ancorado nos custos gerados nas interações transacionais. Nestas condições, o problema
da gestão metropolitana no Brasil seria a ausência
de incentivos à cooperação e às soluções conjuntas
entre os municípios.
A cooperação para a solução de problemas comuns
esbarraria no sentimento de perda percebido pelos líderes políticos nas transações metropolitanas.
A presença de uma estrutura que enfraqueça esses
custos e ofereça incentivos às ações cooperativas
se torna extremamente salutar. Fernandes (2004;
p. 81) comenta que a Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH) tem sido exaltada na literatura
como um local onde muito se evoluiu em relação à
gestão metropolitana nos últimos tempos. Ao analisar essa evolução, Machado (2009: 135) chama a

the interaction among metropolitan politicians
in power tends not to exist in view of high
“transactional costs”. This is what Machado (2009:
137) calls the “Mayor’s dilemma”7.
Within this analytical perspective the solution to
the problem of metropolitan transactions would
have to foster factors which would allow the
reduction of “transactional costs”. In these terms,
Machado (2009: 88) suggests the action of strong
institutions capable of fostering cooperation and
of changing the behaviors of municipal agents.
He comments that, first; the more secure the
institutional structure, the lower the costs of any
type of transaction, and, second; he highlights that
social control and public debate are essential
to mitigate these costs. That is, the moment
the community becomes aware of the reasons
and of the collective gains that may arise from
cooperative metropolitan administration, pressure
factors may be generated on the administrators
capable of increasing the political costs relative to
non-cooperation.
It is noticeable through the research carried
out so far that the critical point of metropolitan
administration is anchored in the costs generated by
transactional interactions. Under these conditions,
the problem of metropolitan administration in Brazil
would be the absence of incentives for cooperation
and joint solutions among municipalities.
Cooperation to solve common problems in
metropolitan transactions would bump into a
sense of loss felt by political leaders. The presence
of a structure capable of weakening these costs
and providing incentives for cooperative actions
would be extremely beneficial. Upon making
a comparative analysis of the RMBH and the
Greater ABC Region, Machado (2009: 135)
draws attention to the fact that advances in the
administration of the RMBH were made feasible
due to a scheme that allowed the “transactional
costs” to be drastically reduced thanks to firm
actions on the part of the State Government
(Aecio Neves) and the Municipality of the State
Capital (Fernando Pimentel).
However, in the absence of strong institutions at
the municipal or state realms, the Federal Union
would have to take on the commitment to create
incentives and reduce these costs (Machado,
2009). Because, after all, it is the large urban
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atenção para o fato de que esses avanços ocorridos
na gestão da RMBH são devidos ao esquema que
permitiu que os “custos de transações” fossem drasticamente reduzidos - contando com a atuação firme
do Governo do Estado (Aécio Neves) e da Prefeitura
da Capital (Fernando Pimentel).

centers that shelter our direst problems, with
much of the population living in great poverty and
with great social vulnerabilities; therefore, it would
be natural to involve the coordinated efforts of the
three levels of government.

Entretanto, na ausência de instituições fortes no
âmbito municipal ou estadual, caberia a União assumir o compromisso de gerar incentivos e reduzir
esses custos (Machado, 2009). Pois afinal, é nos grandes centros urbanos que abrigamos nossas mazelas
mais funestas, com grande parte da população do país vivendo com altas taxas de pobreza e vulnerabilidades sociais, portanto, natural seria envolver esforços coordenados dos três níveis de governo.

4. CONCLUSÕES

S

ão inegáveis os avanços ocorridos após 1988 no
planejamento e gestão urbana no país. Todavia, seria temerário afirmar que vem ocorrendo um recuo
nos problemas urbanos no Brasil após a institucionalização desses novos instrumentos e marcos do
planejamento e gestão local. A fragilidade apresentada por grande parcela dos municípios, os dilemas
existentes entre as transações metropolitanas e a
envergadura e complexidade que envolve as questões urbanas, limita a absorção e implementação
dos novos parâmetros, tornado-se um processo
lento e gradativo.

De toda maneira, esses avanços são importantes e
vêm promovendo alterações no modo de gestão e
planejamento das cidades. O Estatuto das Cidades, o
Ministério das Cidades, a Conferência Nacional das
Cidades, a participação ampliada da sociedade no
planejamento, na gestão urbana e na luta pela reforma urbana, tudo isso, aponta para um cenário urbano
em transformação. Ademais, este processo de mudanças e reordenamentos deixa transparecer alterações de maior abrangência que envolve inflexões que
vêm modificando a estrutura social da sociedade brasileira como um todo, desde a Constituição de 1988.

4. Conclusions

T

he advances which have occurred since 1988 in
urban planning and urban administration in the
country are undeniable. However, it would be
rash to say that there has been a decline in urban
problems in Brazil after the institutionalization of
these new tools and frameworks for local planning
and administration. The weakness shown by a
great number of municipalities, the dilemmas of
metropolitan intergovernmental relations, and the
scale and complexity pertaining to urban issues,
limit the adoption and implementation of new
parameters, making the process slow and gradual.
Nonetheless, these advances are important and

have fostered changes in the administration and
planning of cities. The City Statute, the creation
of the Ministry of Cities, the National Conference
of Cities and ‘Concidades’ have enabled a
greater participation of society in planning, in
urban administration and in the fight for urban
reform, thereby pointing toward a changing urban
scenario. Furthermore, this process of changes and
reorganization reveals changes of a broader scope
involving inflections which have been changing the
social structure of society as a whole, since the
Constitution of 1988.
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3 – Essas características da incompletude do Estado
de Bem Estar no Brasil também são comentadas
nas obras e por autores citados na nota anterior.
4 – Especificamente para a construção deste parágrafo foram utilizadas as informações sobre descentralização das seguintes obras: Arretche (1996).
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5 – De acordo com os referidos autores, conforme
dados do Ministério das Cidades (2007), as terceirizações ocorreram em 58% dos casos num universo
de 1552 municípios pesquisados (Carneiro e Brasil,
2010: 150).
6 – Todas as informações sobre a teoria utilitarista foram baseadas na obra: TURNER, Jonathan
H. Sociologia: conceitos e aplicações. Ed. Makron
Books do Brasil. São Paulo, 2000. Pag. 28-35
7 – O dilema do prefeito pode ser explicado assim:
“cooperar, mesmo que isso signifique prejuízo à autonomia municipal e ganhos políticos?” (Machado,
2009: 156).
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Se por um lado as regiões metropolitanas são locais de oportunidade de trabalho e renda,
por outro concentram as maiores desigualdades sociais com 50% da população mais
pobre, 90% dos domicílios em favelas e déficit habitacional superior a 30%. Apesar
disso, não existem políticas federais voltadas para as regiões metropolitanas, o foco está
nos municípios, que, por sua vez, sozinhos, não dão conta dos problemas de saneamento,
habitação, transporte, preservação ambiental, dentre outros. Embora legalmente instituídas, grande parte das regiões metropolitanas não têm um sistema de gestão estruturado.
O modelo de Minas Gerais tem se destacado mediante uma construção conjunta de
soluções e propostas para o desenvolvimento metropolitano sustentável, de forma compartilhada entre as esferas de governo e com a instituição de uma rede de parcerias com
os diversos atores envolvidos. O novo arranjo institucional para a gestão e planejamento
das duas regiões metropolitanas de Minas – Região Metropolitana de Belo Horizonte e
Região Metropolitana do Vale do Aço foi instituído em 2006. Com a implementação do
novo modelo de gestão metropolitana em Minas, foi possível retomar as discussões relativas aos problemas comuns aos municípios metropolitanos, bem como o planejamento,
através da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH.
Região Metropolitana. Desenvolvimento Metropolitano. Plano diretor. Gestão compartilhada.
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Abstract

If on one hand, metropolitan regions can be seen as places of opportunity, work and income
generation, on the other hand, they concentrate the largest social inequalities, with 50% of
the poorest population, 90% of housing units in favelas and a housing deficit that exceeds
30% of the available stock. Nevertheless, there are no federal policies set for metropolitan
regions. The focus is given to municipalities, which in turn, are not able to overcome
alone the challenges posed by sewage treatment, housing, transportation, environmental
preservation, amongst other policies. Although metropolitan regions are legal entities,
a vast majority of metropolitan regions do not have a structured management system.
The uniqueness of the model implemented in Minas Gerais is given by the collaborative
building process of solutions and proposals for sustainable metropolitan development,
shared amongst governmental spheres, and with the creation of a network of partnerships
involving a number of players. The new institutional arrangement for planning and
managing Minas Gerais’ two metropolitan regions – Metropolitan Region of Belo Horizonte
and the Metropolitan Region of Vale do Aço, was constituted in 2006. The implementation
of the new metropolitan management model in Minas Gerais, revamped the discussions on
common challenges faced by metropolitan municipalities, as well as on the role of planning,
through the preparation of RMBH’s Integrated Development Master Plan.
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Introdução – Contexto Nacional

O

Brasil tem uma população de 191 milhões de habitantes, segundo a última estimativa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estadística – IBGE, dos
quais 83% vivem em área urbana. Dos seus 5.565
municípios, 374 estão nas 27 regiões metropolitanas
legalmente instituídas, como mostrado na Tabela 1.
A partir de dados do IBGE, verifica-se que os 6,7%
dos municípios localizados em regiões metropolitanas ocupam cerca de 1% do território nacional,
concentram 40% da população brasileira, 58% do
PIB nacional1 e abrigam as sedes das 800 maiores
empresas do país. São locais privilegiados de produção de bens, de serviços e de cultura, concentram as
melhores oportunidades de trabalho e renda, sediam
as principais escolas técnicas e de nível superior
além de serem os melhores mercados de consumo.
Entretanto, são também polos de pobreza e de exclusão social, com os maiores problemas urbanos, como
a falta de moradia para a população de baixa renda, a
precariedade dos sistemas de esgotamento sanitário

e abastecimento de água, a disposição inadequada
dos resíduos sólidos, os congestionamentos, a falta
de regularidade e confiabilidade no transporte coletivo, as mortes provocadas por acidentes de trânsito, pela violência urbana, por doenças pulmonares
causadas pela poluição ambiental e outros inúmeros
problemas. De acordo com o Ministério das Cidades,
nas regiões metropolitanas brasileiras encontram-se
as maiores desigualdades sociais, com 50% da população mais pobre, 90% dos domicílios em favelas
e déficit habitacional superior a 30%2, além de graves problemas de degradação ambiental.
Essa enorme concentração de pessoas, atividades
econômicas e poder político em territórios muito
pequenos gera, portanto, um espaço de tensões
entre interesses econômicos e de desigualdades
e injustiças na forma de apropriação dos recursos
naturais e de distribuição dos benefícios e dos ônus
da urbanização entre os municípios e suas comunidades (Fernandes, 2003).

Introduction – National Context

B

razil has an estimated population of 191 million
inhabitants (Brazilian Institute of Geography and
Statistics – IBGE), of whom 83% live in urban areas.
Out of its 5,565 municipalities, 374 are located in
27 legally defined metropolitan areas, as shown in
table 1 below.
In terms of municipalities, 6.7% are located in
metropolitan regions occupying approximately 1%
of the national territory concentrating 40% of the
Brazilian population, 58% of the national GDP1,
and 800 of the country’s largest companies (IBGE,
2009). These municipalities are privileged places
for the production of goods, services and culture,
combining the best opportunities for work and
income. The main technical schools and tertiary
level training institutions are also located in these
municipalities. However, they are also centres of
poverty and social exclusion, with serious urban
problems, such as lack of low-income housing,
precarious sewage and water supply systems,
improper disposal of solid waste, traffic congestion,

lack of transit regularity and reliability, large
number of deaths caused by traffic accidents, urban
violence and diseases linked to environmental
pollution, among other problems. According to the
Ministry of Cities, metropolitan areas are the major
loci of social inequalities, with 50% of the poorest
population, 90% of the households in slum areas,
a housing deficit exceeding 30%2, and increasing
environmental degradation.
The huge concentration of people, economic activities
and political power in small territories generates a
crescent tension between economic interests and
inequalities and injustices, which causes further
challenges to preserve natural resources and the
distribution of benefits and burdens of urbanization
between the metro municipalities and their
communities (Fernandes, 2003).
The first metropolitan regions in Brazil were created
in 1973, during the military Government, through
a top-down decision enforced by the federal
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tabela 1

Regiões Metropolitanas no Brasil
Estado

1

São Paulo

São Paulo

39

19.889.559

1973

2

R. Janeiro

R. Janeiro

20

11.812.482

1974

3

B.Horizonte

M. Gerais

34

5.110.593

1973

4

Porto Alegre

Rio Grande do Sul

31

4.063.886

1973

5

Recife

Pernambuco

15

3.787.667

1973

6

Salvador

Bahia

13

3.967.902

1973

7

Fortaleza

Ceará

15

3.602.319

1973

8

Curitiba

Paraná

26

3.172.357

1973

9

Campinas

São Paulo

19

2.633.523

2000

10

Belém

Pará

5

2.249.405

1973

11

Goiânia

Goiás

13

2.102.097

1999

12

Manaus

Amazonas

8

2.006.870

2007

13

Vitória

Espírito Sto

7

1.624.837

1995

14

B Santista

São Paulo

9

1.606.863

1996

15

Natal

R. G. Norte

9

1.255.409

1997

16

São Luís

Maranhão

4

1.211.270

1998

17

Maceió

Alagoas

11

1.111.678

1998

18

João Pessoa

Paraíba

9

1.090.624

2003

19

Cuiabá

M. Grosso do Sul

4

815 392

2009

20 Aracaju

Sergipe

4

794.475

1995

21

Londrina

Paraná

8

766.682

1998

22

Campina Grande Paraíba

23

687.545

2009

23

Arapiraca

Alagoas

20

605.057

2009

24 Maringá

Paraná

13

570.094

1998

25 Cariri

Ceará

9

554.945

2009

26 V. do Aço

M. Gerais

4

449.340

1998

27

Amapá

2

463.704

2003

374

77.191.183

Macapá
TOTAL

Fontes: FNEM e IBGE – 2009; Emplasa; Wikipédia

Nº Municípios

População

Ano de
Criação

Região Metropolitana

TABLE 1

Brasil Metropolitan Regions
Metropolitan Region

States

1

São Paulo

São Paulo

39

19.889.559

1973

2

R. Janeiro

R. Janeiro

20

11.812.482

1974

3

B.Horizonte

M. Gerais

34

5.110.593

1973

4

Porto Alegre

Rio Grande do Sul

31

4.063.886

1973

5

Recife

Pernambuco

15

3.787.667

1973

6

Salvador

Bahia

13

3.967.902

1973

7

Fortaleza

Ceará

15

3.602.319

1973

8

Curitiba

Paraná

26

3.172.357

1973

9

Campinas

São Paulo

19

2.633.523

2000

10

Belém

Pará

5

2.249.405

1973

11

Goiânia

Goiás

13

2.102.097

1999

12

Manaus

Amazonas

8

2.006.870

2007

13

Vitória

Espírito Sto

7

1.624.837

1995

14

B Santista

São Paulo

9

1.606.863

1996

15

Natal

R. G. Norte

9

1.255.409

1997

16

São Luís

Maranhão

4

1.211.270

1998

17

Maceió

Alagoas

11

1.111.678

1998

18

João Pessoa

Paraíba

9

1.090.624

2003

19

Cuiabá

M. Grosso do Sul

4

815 392

2009

20 Aracaju

Sergipe

4

794.475

1995

21

Londrina

Paraná

8

766.682

1998

22

Campina Grande Paraíba

23

687.545

2009

23

Arapiraca

Alagoas

20

605.057

2009

24 Maringá

Paraná

13

570.094

1998

25 Cariri

Ceará

9

554.945

2009

26 V. do Aço

M. Gerais

4

449.340

1998

27

Amapá

2

463.704

2003

374

77.191.183

Macapá
TOTAL

Municipalities

Population

Founding year

FonSource: FNEM & IBGE Sources: FNEM e IBGE – 2009; Emplasa; Wikipédia
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As primeiras regiões metropolitanas
no Brasil surgiram em 1973, durante o
governo militar, de maneira unilateral
e imposta pelo governo federal, como parte da
política nacional de desenvolvimento urbano, relacionada à expansão da produção industrial. De
início foram instituídas nove regiões metropolitanas. Todas possuíam o mesmo modelo jurídicoinstitucional, com um conselho deliberativo de cinco
membros: o governador do estado, três indicados por
ele e o prefeito da capital. Criou-se um contexto de
gestão metropolitana estadualizado, com total exclusão dos municípios, os quais participavam do conselho consultivo, que não tinha poder deliberativo.

Government as part of a national
policy directed to urban development
linked to the expansion of industrial
production. Nine metropolitan areas
were created at that time, all with the
same legal-institutional model, with a
deliberative Council of five members: the
Governor of the State, three appointed members
of various industrial sectors and the Mayor of the
Capital. As such, the state management metropolitan
model excluded municipalities from participating
in metropolitan decisions. These municipalities
participated in the Consultative Council but had no
decision-making power.

Com a crise financeira dos anos 80 no Brasil e o início do processo de redemocratização, ficou explícita a fragilidade do sistema de gestão metropolitano
vigente. A carência de recursos públicos teve, como
consequência imediata, o estancamento dos investimentos federais nas regiões metropolitanas, até então
abundantes, culminando com o desmonte do aparato
dos órgãos federais que atuavam na promoção do desenvolvimento urbano.

During the 80s, the world was in a financial
crisis and Brazil was at the beginning of the
democratization process. During this time it
became clear that the present metropolitan
management system was fragile and incipient.
The cut of public resources had as immediate
consequence in stagnating federal investments
in metropolitan regions (until then abundant),
culminating with the total dismantling of federal
agencies that were promoting urban development.

A Constituição da República de 1988, embora tenha
um capítulo dedicado à política urbana, não contemplou devidamente as questões afeitas às regiões
metropolitanas. A gestão metropolitana era considerada “resquício da ditadura”, de caráter autoritário, que limitava a autonomia municipal, o que
resultou na minimização do tratamento dessa questão pelos constituintes. Foi delegada aos estados a
possibilidade de instituir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões. Avalia-se
que a atribuição de competência aos estados para
a criação de regiões metropolitanas se traduziu em
uma deliberada ausência de definição política para
essas áreas, inaugurando uma fase de municipalismo exacerbado no país.
A partir de então, houve um vácuo na gestão das
regiões metropolitanas e as políticas do governo
federal se voltaram diretamente para os municípios. Entretanto, grande parte deles não teve capacidade técnica para elaborar planos e projetos
para captar os recursos federais, principalmente
os municípios menores, que correspondem a 70%
dos municípios do país, segundo dados do IBGE. Se
os municípios maiores das regiões metropolitanas,
incluindo as capitais, já reconhecem que, sozinhos,
não dão conta dos problemas de saneamento, habitação, transporte, preservação ambiental, dentre

The Republic’s Constitution of 1988, in spite of
having a chapter devoted to urban policy, did
not adequately contemplate issues related to
metropolitan regions. Metropolitan management
was considered “remnant of the dictatorship era”,
with the sour feeling of authoritarianism that limited
municipal autonomy, resulting in the minimization
of this issue by the Constituents. The States
became then the level of government that could
establish metropolitan areas, urban agglomerations
and micro-regions. This delegation of power, (i.e.
conferring to States the creation of metropolitan
regions) resulted in a deliberate neglect in terms
of defining clear policies for these areas, and thus
inaugurating a phase of exacerbated municipalism
in the country.
Since then, the management of metropolitan regions
was placed in a limbo, and the federal government’s
policies turned directly to the municipalities.
However, most of them had no technical capacity
to prepare plans and projects to obtain federal
resources. This was especially the case of smaller
municipalities, which correspond to 70% of the
municipalities of the country (IBGE, 2009). If large
municipalities in metropolitan regions, including the
capitals, already recognized that alone they were not

outros, os municípios pequenos encontram-se em
situação ainda pior.
O processo de metropolização tem lógica própria à
medida que desrespeita tradicionais limites administrativos constitucionalmente assegurados e reconhecidos, sobretudo os municipais. A integração não
se refere apenas à conurbação física dos municípios
que se emendam a outros, mas também à rede de
trocas fundamentais, que fazem com que uma área
urbana, mesmo que não contígua a outra, tenha interdependência em termos econômicos, de oferta de
renda e trabalho e da utilização dos recursos naturais. Alguns municípios não conurbados podem
estar mais fortemente integrados nessa dinâmica
socioeconômica , política, institucional, cultural e territorial do que outros mais unidos fisicamente. Essa
dinâmica própria faz com que os municípios sejam
atropelados por um processo que os une de maneira indissociável, criando problemas comuns que só
podem ser resolvidos de maneira coletiva. Não há
como resolver problemas metropolitanos somente
pela ação local. A resposta não se esgota na soma de
ações locais; é necessário se pensar uma forma de
responder de maneira integrada, colegiada e orgânica a problemas comuns (Fernandes, 2003).
Assim, a criação de estruturas metropolitanas de planejamento territorial, de programação de investimentos e de gestão dos serviços tem sido cada vez mais
necessária para o enfrentamento das questões metropolitanas, retirando o município de seu isolacionismo.
Há o reconhecimento da necessidade de articulação
entre os três níveis de governo, de integração das políticas públicas setoriais, fragmentadas no território, e
a criação de incentivos seletivos que estimulem a cooperação entre os municípios e desses com o Estado
e a União.

Embora legalmente instituídas, grande parte das regiões metropolitanas não têm um sistema de gestão
estruturado. Das 27 regiões metropolitanas do país,
tem-se notícia de que cinco – Belo Horizonte em
Minas Gerais, Campinas e Baixada Santista no estado de São Paulo, Vitória no Espírito Santo e Recife
em Pernambuco vêm atuando no planejamento
metropolitano e na gestão das funções públicas de
interesse comum, de forma compartilhada com os
municípios metropolitanos e com o apoio explícito
do governo estadual. Outras estão em processo de
estruturação e/ou consolidação dos órgãos de gestão
metropolitana e retomada do planejamento, como
Manaus e Natal, e outras têm órgãos que atuam nos

able to attend to all existing problems of sanitation,
housing, transportation, environmental conservation,
among others, the small municipalities were certainly
in an even worse situation.
The process of metropolization had its own logic
violating traditional administrative boundaries,
which have been recognized and constitutionally
guaranteed, particularly in relation to metropolitan
municipalities. The integration does not refer
only to the physical conurbation of municipalities
that join one to another, but also to fundamental
trading networks, which cause an urban area, even
though not contiguous, to have interdependence
in economic terms, income and job offers and use
of natural resources. Some municipalities that are
not conurbated may be more tightly integrated
into the metropolitan socio-economic, political,
institutional, cultural and territorial dynamics than
others that may be physically linked and located
closer geographically. These dynamics cause
municipalities to be trampled by a process that
unites them inexorably, creating common problems
that can only be solved collectively. There is no
way to resolve problems that are metropolitan only
through local action. The solutions are not to be
reach by the sum of local actions; it is necessary to
think how to respond all the common problems in
an integrated, systemic way. (Fernandes, 2003)
Thus, the creation of metropolitan structures for
territorial planning, investment programming and
management of services has been increasingly
necessary in order to face chronic metropolitan
issues, engaging metropolitan municipality out of
their isolationism. It is recognized that the three
levels of government are to be engaged, that
sectoral public policies – today fragmented - have
to be integrated, and that selective incentives should
be created in order to stimulate the cooperation
between municipalities and those with the State and
the Union.
Although legally imposed, large parts of metropolitan
regions do not have a structured management
system. Out of the twenty-seven Brazilian
metropolitan regions, only five – Belo Horizonte
(Minas Gerais State), Campinas and Baixada Santista
(São Paulo State), Vitoria (Espírito Santo State) and
Recife (Pernambuco State) have structures to act
upon metropolitan planning and management of
public services of common interest shared with
metropolitan municipalities, and with the explicit
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temas metropolitanos e às vezes também regionais,
mas sem uma atuação compartilhada com os municípios e sem planejamento integrado.
Esse maior interesse pela gestão metropolitana no
país pode também ser explicado pelas políticas do
governo federal, especialmente do Ministério das
Cidades, que têm priorizado os investimentos em
municípios metropolitanos. Assim, recentemente alguns municípios têm demonstrado interesse em se
incorporarem a regiões já instituídas e surgiram novas regiões metropolitanas no Brasil – Manaus em
2007, Cuiabá, Campina Grande, Arapiraca e Cariri
em 2009.
É importante frisar que há no país muita resistência à reedição do modelo “estadualizado” que remete
ao autoritarismo da gestão metropolitana no governo
militar, desrespeita a autonomia municipal e que também não incorpora a participação social. O grande
desafio é buscar legalidade, mas, também, legitimidade nos sistemas propostos. Para isso, torna-se fundamental que qualquer ordem jurídica seja pautada por
valores de legitimidade sociopolítica.
Considera-se que é exatamente esse o diferencial
do novo arranjo de gestão metropolitana em Minas
Gerais, e que vem sendo consolidado na Região
Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH. Este artigo apresenta o relato dessa experiência, que se baseia na construção conjunta de soluções e propostas
para o desenvolvimento metropolitano sustentável,
de forma compartilhada entre as esferas de governo
e com a instituição de uma rede de parcerias com
os diversos atores envolvidos. Busca-se minimizar
a competição e ampliar a colaboração entre os municípios, que têm demonstrado grande interesse na
retomada do planejamento metropolitano e na gestão compartilhada das funções públicas de interesse
comum. Diferentemente do modelo “estadualizado”,
em Minas o governo do estado tem assumido o papel
de articulador dos diferentes atores, com determinação política e priorização de recursos para buscar
implementar as ações necessárias, de forma a tornar
a RMBH mais competitiva nos cenários nacional e internacional, ampliando as oportunidades e reduzindo
as desigualdades socioespaciais.

support of the State Government. Others are in
the process of structuring and/or consolidation
metropolitan management bodies and assuming
planning, such as the MRs of Manaus and Natal, and
others have institutions that undertake metropolitan
and sometimes regional issues, but without sharing
work with municipalities and without an integrated
planning framework.
The increased interest in metropolitan
management in Brazil can also be explained by
the federal government’s policies, especially
the Ministry of Cities, which have prioritized
investment in metropolitan municipalities. As such,
some municipalities recently have shown interest
in incorporating themselves to already existing
metropolitan regions. New metropolises are also
emerging – Manaus in 2007, Cuiabá, Campina
Grande, Arapiraca and Cariri in 2009.
It is important to stress that there is a national
resistance to re-edit the old model of a State, top-down
governance framework for metropolitan regions,
a memento of authoritarianism in metropolitan
management during the military government, which
infringed municipal autonomy and did not incorporate
social participation. The big challenge is to seek
legality, but also legitimacy in proposed systems. To
do this, it becomes crucial that any legal order is to be
guided by values of sociopolitical legitimacy.
This is what makes the new metropolitan
management system in Minas Gerais, consolidated
in the metropolitan region of Belo Horizonte
(RMBH) an important experience. This article
presents this experience’s history, which is based
on jointed construction of solutions and proposals
for developing a sustainable metropolitan region,
involving the three levels of government, and
creating a network of partnerships with the various
stakeholders involved. The goal is to minimize
competition and foster collaboration among
municipalities that have shown great interest in revisiting metropolitan planning and management and
sharing public functions of common interest. Unlike
the previous, state-oriented framework suggested for
the RMBH, the State Government has assumed the
role for articulating different metropolitan actors, with
political determination and resource prioritization to
seek implementing necessary actions to make the
metropolitan region more competitive at national
and international levels, expanding opportunities and
reducing socio-spatial inequalities.

A Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH)

A

região metropolitana de Belo Horizonte criada em 1973 tinha, à época,
14 municípios e hoje conta com 34 municípios, uma população de
5.110.593 habitantes (estimativa do IBGE para 2009), o que representa
26% da população de Minas Gerais; ocupa uma área de 9.459 km2,
o que equivale a 1,6% do território de Minas e a densidade demográfica varia de 6.762,92 hab/km2 em Belo Horizonte a 10,61 hab/km2
em Taquaraçu de Minas. É uma região predominantemente urbana
(97,5% de sua população em área urbana).
Depois de 1973, houve emancipação de municípios e incorporação de
outros. Como não havia critérios claros para a incorporação de municípios, muitos foram inseridos na região metropolitana, apesar de não
apresentarem níveis de conurbação e/ou integração. Parte deles foi incorporada para que fizessem parte da câmara de compensação (clearing house) existente à época no sistema de transporte metropolitano,
permitindo que municípios distantes até 100 km de Belo Horizonte
fossem atendidos por linhas de ônibus com características urbanas
e tarifas subsidiadas, por meio dos subsídios cruzados da câmara de

The Metropolitan Region of
Belo Horizonte (RMBH)

T

he metropolitan region of Belo Horizonte was created in 1973
and had, at that time, 14 municipalities. Today, the RMBH has 34
municipalities, 5,110,593 inhabitants (IBGE, 2009), representing 26%
of the population of the Minas Gerais State; It occupies an area of
9,459 km2, representing 1.6% of the territory of the State and the
density varies between 6,762 .92 inhab/km2 in Belo Horizonte and
10.61 inhab/km2 in Taquaraçu de Minas. It is a predominantly urban
region (97.5% of its population lives in urban areas).
After 1973, other municipalities were emancipated and incorporated
into the region. As there were no clear criteria for the incorporation
of municipalities, many were attached to the metropolitan region,
although they were not conurbated and/or integrated with the capital
city. Some of them were incorporated so they could be benefitted by a
regional transportation routes’ system, which at the time were designed
as a metropolitan transport system, allowing distant municipalities (up
to 100 km from Belo Horizonte), to be served by city-like bus lines
and subsidized rates.
Thus, the RMBH, from the point of view of commodities exchanges,
business and financial processes, real estate, and culture, as well
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figura 1

expansão da região
metropolitana
as in relation to generation of employment and
income, consumption and payment of taxes, does
not equally involve all 34 municipalities. Many
municipalities are essentially rural in nature
and do not share urban characteristics, such as
Itaguara, Itatiaiuçu, Rio Manso, Floresta, Nova
União, Baldim and Capim Branco.
The metropolis grew out of the State capital and
86% of the population is concentrated in just
seven metropolitan municipalities; from these, 50%
lives in Belo Horizonte. However, the growth rate
of the city is lower than that of other peripheral
municipalities that are experiencing increasingly
growth rates.

compensação.
Assim, a RMBH, do ponto de vista das dinâmicas,
das trocas, dos processos comerciais, financeiros,
imobiliários e culturais, das relações de deslocamento, de geração de emprego, de renda, de consumo e de pagamento de tributos, não envolve os
34 municípios. Muitos municípios são essencialmente rurais, não entraram na dinâmica urbana e,
muito menos, na metropolitana, como Itaguara, Rio
Manso, Itatiaiuçu, Florestal, Nova União, Baldim e
Capim Branco.
A metrópole cresceu a partir da capital e 86%
da população metropolitana está concentrada em
apenas 7 municípios, 50% só em Belo Horizonte.
Entretanto, as taxas de crescimento da cidade polo
são muito menores que dos municípios periféricos,
cuja tendência de crescimento é cada vez maior.
A RMBH concentra 34,5% do PIB estadual e possui uma das menores taxas de desemprego se comparado às demais áreas metropolitanas do país –
11% em junho de 20093. Contudo, possui grandes
desequilíbrios: Belo Horizonte, Betim e Contagem,

The RMBH concentrates 34.5% of GDP and has
one of the lower unemployment rates compared to
other metropolitan areas in the country – 11% in
June 20093. However, it is important to note that
this unemployment figure represents large intermunicipal imbalances: Belo Horizonte, Contagem
and Betim, which are the major economic centers,
concentrate 29.2% of the State’s GDP and 84.5%
in the RMBH. While the largest GDP is around $18
billion in Belo Horizonte, the lowest is $ 11.3 million
in Taquaraçu de Minas.
The housing deficit accounts to 171,965 households
corresponding to 11.7% of the total metropolitan
housing needs. This number represents 26.6% of
the State’s total housing deficit4, and is larger in
municipalities with limited availability and high cost
of urbanized land. In addition to the housing deficit
there are also irregular occupations (the illegal and
informal city) where people don’t have tenure and
sometimes are located in geological risk areas. The
dis-ordinated occupation of urban land, the invasion
of private and/or public areas, the lack of supervision
and planning has left behind a large liability for the
RMBH. There are areas without infrastructure
(sanitation, sewage, solid waste collection, drainage,
pavement) occupied by low-income people. These
are problems found more in Belo Horizonte and in
its closest municipal neighbours.

principais centros econômicos do estado, concentram 29,2% do PIB de Minas e 84,5% da RMBH.
Enquanto o maior PIB alcança US$ 18 bilhões em
Belo Horizonte, o menor é US$ 11,3 milhões em
Taquaraçu de Minas.

FIGURE 1

Expansion of the
Metropolitan Region

O déficit habitacional é de 171.965 domicílios o que
corresponde a 11,7% do total de domicílios metropolitanos e a 26,6% do déficit estadual4, e é mais
presente nos municípios maiores que têm pouca
disponibilidade e altos custos da terra urbanizada.
Além do déficit habitacional há também o problema
das ocupações irregulares, conformando as cidades
informais e ilegais, onde as pessoas não têm o título de propriedade e às vezes estão em áreas de
risco. A ocupação desordenada do solo urbano, a
invasão de áreas públicas e/ou privadas, a ausência
de fiscalização e de planejamento dos municípios
deixaram um passivo muito grande na RMBH. Em
geral são áreas sem infraestrutura (saneamento, coleta de esgotos, drenagem, pavimentação) ocupadas
por pessoas de baixa renda. Esses problemas são
mais comuns em Belo Horizonte e em seus vizinhos
mais próximos.

The Institutional Model of
Metropolitan Management
in the RMBH

T

he government of the State of Minas Gerais
decided to organize a new institutional model
of metropolitan management in 2004, after a
comprehensive public discussion process led
by the Legislative State Assembly, together
with the State Government. In 2006, with the
approval of the complementary laws 88, 89 and
90, a new institutional arrangement was enacted
for the management and planning of two State
metropolitan regions – the Metropolitan Region of
Belo Horizonte (RMBH) – and the Metropolitan
Region of Vale do Aço (RMVA).
In 2007, the State government created the
Secretariat for Metropolitan Development, within
the State Secretary of Regional Development and
Urban Policies (SEDRU) to implement the new
arrangement, whose management structure is

similar for the two metropolitan regions, only with
different number of management boards (the
numbers are related to the size of the metro region).
The Metropolitan Assembly and the Deliberative
Council of Metropolitan Development were created
as management units for this new structure. The
Metropolitan Development Agency was implemented
to offer technical support to the management units.
Table 2 below presents the composition and powers
of these RMBH management bodies. Other state
institutions, municipal and inter-municipal public
agencies related to public services of common
interest also participate in the metropolitan
management system.
The Master Plan for Integrated Development and
the Metropolitan Development Fund were also
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O Modelo Institucional de Gestão
Metropolitana da RMBH

N

o estado de Minas Gerais, o governo decidiu implantar um novo modelo institucional de gestão metropolitana a partir de 2004, após um amplo processo de discussão pública liderado pela Assembleia
Legislativa do Estado, em articulação com o governo
estadual. Em 2006, com a aprovação das leis complementares 88, 89 e 90, foi estabelecido o novo
arranjo institucional para a gestão e planejamento
das duas regiões metropolitanas do estado – Região
Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH e Região
Metropolitana do Vale do Aço – RMVA.
Em 2007, o governo estadual criou a Subsecretaria
de Desenvolvimento Metropolitano, na Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana (SEDRU) para implementar o novo arranjo
definido por lei, cuja estrutura de gestão é análoga
para as duas regiões metropolitanas, alterando-se
apenas o porte das instâncias de gestão.
Foram definidos como órgãos de gestão a
Assembleia Metropolitana e o Conselho Deliberativo
de Desenvolvimento Metropolitano e como órgão
de suporte técnico a essas instâncias de gestão,
a Agência de Desenvolvimento Metropolitano. A
Tabela 2 apresenta a composição e as atribuições
desses órgãos para a RMBH. Participam também do
sistema de gestão metropolitana as instituições estaduais, municipais e intermunicipais relacionadas
às funções públicas de interesse comum.
Foram definidos também os instrumentos de gestão metropolitana, que funcionam como dois pilares do sistema de gestão – um de planejamento, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado,
e outro financeiro, o Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano conforme apresentado na Tabela 3.

tabela 2

Características dos órgãos do arranjo institucional de
gestão da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH
Órgão
Assembléia
Metropolitana
(órgão de decisão
superior)

Conselho
Deliberativo de
Desenvolvimento
Metropolitano

Composição

Atribuições

4 representantes do Poder Executivo
Estadual;
1 representante do poder legislativo
estadual;
34 prefeitos da RMBH;
34 presidentes de Câmaras Municipais da
RMBH
5 representantes do poder Executivo
Estadual;
2 representantes do poder legislativo
estadual;
2 representantes do município de Belo
Horizonte;
1 representante do município de
Contagem;
1 representante do município de Betim;
3 representantes dos demais municípios
da RMBH;
2 representantes da sociedade civil.
TOTAL:

Definir as macro-diretrizes do planejamento
metropolitano;
Vetar, por deliberação de pelo menos dois terços do total
de votos válidos na Assembléia, resolução emitida pelo
Conselho Deliberativo.

Provocar a elaboração e aprovar o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado;
Deliberar sobre os recursos destinados ao financiamento
de projetos indicados no Plano Diretor;
Fixar diretrizes e prioridades e aprovar o cronograma
de desembolso dos recursos do Fundo Metropolitano;
Acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor;
Orientar, planejar, coordenar e controlar a execução das
funções públicas de interesse comum.

16 titulares e 16 suplentes
Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;

Agência de
Desenvolvimento
Metropolitano
(órgão técnico de
apoio ao Conselho
e Assembléia)

I – Unidade Colegiada
II – Direção Superior
III – Unidades Administrativas:
• Gabinete
• Procuradoria
• Ass. de Comunicação;
• Ass. de Apoio Administrativo
• Auditoria Seccional
• Diretoria de Informação, Investigação e
Apoio Técnico
• Diretoria de Planejamento
Metropolitano, Articulação e
Intersetorialidade
• Diretoria de Inovação e Logística
• Diretoria de Regulação Metropolitana
• Observatório de Políticas Metropolitanas

Promover a implementação dos planos, programas e
projetos de investimento estabelecidos no Plano Diretor;
Manter permanente avaliação e fiscalização da execução
dos planos e programas aprovados para a RMBH;
Articular-se com instituições públicas e privadas,
nacionais e internacionais, com o objetivo de captar
recursos de investimentos e financiamento para o
desenvolvimento integrado da RMBH;
Fornecer suporte técnico e administrativo à Assembléia
Metropolitana e ao Conselho Deliberativo;
Exercer poder de polícia administrativa, notavelmente
no tocante à regulação urbana metropolitana.

Fontes: Leis Complementares 88 e 89 de janeiro de 2006 e 107 de janeiro/2009, organizada por Queiroz, 2009.
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tABLE 2

Characteristics of the institutional
management body of the RMBH
Institution

Composition

Metropolitan
Assembly (upper
decision making)

4 representatives of State Executive Power
;
1 representative of State Legislative power;
34 mayors from RMBH;
34 presidents of Municipal Legislative
Councils from RMBH

Deliberative
Council of
Metropolitan
Development

5 representatives of State Executive
Power;
2 representative of State Legislative power;
2 representatives of Belo Horizonte
municipality;
1 representative of Contagem municipality;
1 representative of Betim municipality;
3 representatives of the other
municipalities within the RMBH
2 representatives of civil society.
TOTAL: 16 direct representatives
and 16 supplementary

Mandates
Define macro-directions of metropolitan planning;
Veto, with support from at least two thirds of votes valid
in the Assembly, resolution decided by the Deliberative
Council
Stimulate elaboration and approval of Integrated
Development Master Plan;
Make decisions about resource allocation to fund
projects defined by the Master Plan;
Establish directions and priorities and approve the
timeline for funding resources from the Metropolitan
Fund
Follow-up and evaluate the implementation of the
Master Plan
Give directions, plan, coordinate and control the
implementation of public functions of common interest.
Design Integrated Development Master Plan;

Metropolitan
Development
Agency (technical
support to Council
and Assembly)

I – Collegiate Unit
II – Superior Direction
III – Administrative Units
• Executive Office
• Legal Office
• Communications
• Administrative Support
• Auditor Office
• Directorship of  Information,
investigation and technical support
• Directorship of Metro Planning,
articulation and inter-sectorality
• Directorship for Innovation and Logistics
• Directorship for Metro Regulations
• Observatory of Metro Policies

Promote implementation of plans, programs and
investment projects established in the Master Plan
Maintain permanent evaluation and monitoring of plan
and program implementation approved for the RMBH
Articulate public and private institutions with national
and international ones, in order to to obtain resources
and funding for the integrated development of RMBH;
Give technical and administrative support to the
Metropolitan Assembly and Deliberative Council;
Be the “administrative policy”, especially in terms of the
metro urban regulation

Source: Complementary Laws 88 e 89, January 2006 and Law 107, January/2009, organized by Queiroz, 2009.

tabela 3

Instrumentos de gestão da Região
Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH
Instrumentos

Gestores

Objetivos

Fundo de
Desenvolvimento
Metropolitano

Um representante do órgão gestor – (Sedru);
Um representante da Secretaria Estadual de
Planejamento e Gestão;
Um representante do agente financeiro (Banco
Estadual de Desenvolvimento – BDMG);
Um representante da Secretaria Estadual
de Fazenda;
Dois representantes da região metropolitana
nomeados pelo Conselho Deliberativo.

Plano Diretor de
Desenvolvimento
Integrado

O Plano Diretor deve ser elaborado e
proposto pela Agência de Desenvolvimento
Metropolitano, e sua execução deve ser
acompanhada pelo Conselho Deliberativo.

Financiamento da implantação de programas e
projetos prioritários;
Realização de investimentos relacionados às
funções públicas de interesse comum na região
metropolitana, em acordo com as diretrizes
estabelecidas no Plano Diretor.

O Plano Diretor deve conter as diretrizes de
planejamento integrado de desenvolvimento
econômico e social, relativos às funções públicas
de interesse comum.

Fontes: Leis Complementares 88 e 89 de janeiro de 2006 e 107 de janeiro/2009, organizada por Queiroz, 2009.

table 3

Management tools for the Metropolitan
Region of Belo Horizonte – RMBH
Tools

Managers

Objectives

Metropolitan
Development
Fund

1 representative of the management institution
(Sedru);
1 representative of the State Secretary of
Planning and Management;
1 representative of the funding agent (State
Development Bank – BDMG);
1 representative of the State Finance
Secretariat (SEF);
2 representatives of the metropolitan region
appointed by the Deliberative Council.

Funding the implementation of priority programs
and projects;
Implementation of investments related public
functions of common interest in the metropolitan
region, according to the directions established in
the Master Plan.

Master Plan
for Integrated
Development

The Master Plan has to be elaborated and
proposed by the Metropolitan Development
Agency and its implementation monitored by
the Deliberative Council,

The Master Plan must have the integrated
development planning directions for economic and
social development, related to public functions of
common interest.

Source: Complementary Law 89, January 2006 and Law 107, January 2009, organized by Queiroz, 2009.
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Constituem o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano os recursos do estado e dos municípios metropolitanos, na proporção de 50% de cada uma
das partes. A contribuição dos municípios é proporcional às suas rendas líquidas. Podem também
compor o Fundo dotações orçamentárias, transferências do governo federal, operações de crédito
internas ou externas, doações e outros.
A partir de agosto de 2007, quando o governo realizou a primeira conferência metropolitana da
RMBH, foi instalado o Conselho Deliberativo e a
Assembleia Metropolitana e foi regulamentado o
Fundo de Desenvolvimento. Na Conferência houve
eleição dos membros titulares e suplentes da sociedade civil no Conselho. O interesse foi tal que aqueles que participaram do processo eletivo decidiram
pela criação de um Colegiado com representações
de 20 entidades da sociedade para apoiar os membros eleitos para o Conselho. Cabe assinalar que
o Colegiado possui uma legitimidade muito forte e
compensa a baixa representatividade da sociedade
no Conselho.
Além de proporem temas para discussão no âmbito do Conselho, o Colegiado apresentou subsídios para o estabelecimento das macrodiretrizes
para o planejamento metropolitano, atribuição da
Assembleia Metropolitana, e para a elaboração dos
Termos de Referência para a contratação do Plano
Diretor Metropolitano. Ainda que o Colegiado seja
uma organização extraoficial, o governo o considera um órgão qualificado e muito importante para a
consolidação do arranjo institucional, já que colaboram nas discussões dos temas metropolitanos e na
difusão da consciência e identidade metropolitanas.
A Agência de Desenvolvimento da RMBH foi instituída pela Lei Complementar número 107 de janeiro de 2009, em forma de autarquia territorial
e especial, com caráter técnico e executivo, para
fins de planejamento, assessoramento e regulação
urbana e apoio à execução das funções públicas
de interesse comum. É vinculada à Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana (Sedru) e sua atuação é balizada pelo
Conselho Deliberativo.
O novo sistema de gestão metropolitana da RMBH
possibilita o compartilhamento de decisões entre
o Estado e o conjunto de municípios na gestão e
define a titularidade estadual em relação às funções públicas de interesse comum. É importante

defined as the two major pillars of the management
system – of planning and financing, respectively - as
shown in Table 3.
The Metropolitan Development Fund is composed
by funds from the State and from the municipalities,
at a rate of 50% for each party. The contribution
of the municipalities is proportional to their net
income. The Fund can also receive resources from
federal government transfers, internal or external
credit operations, donations and others.
Since August 2007 - when the government held
the first RMBH Metropolitan Conference –
the Deliberative Council and the Metropolitan
Assembly were implemented and the Development
Fund was regulated. During the Conference there
was the election of civil society members and
substitutes for the Council. The interest was such
that those who participated in the elective process
decided to create a Collegiate with representations
of 20 entities of civil society to support the
Council’s elected members. It should be noted that
the Collegiate has a very strong legitimacy and
somewhat balances the low representation of civil
society in the Council.
In addition to propose issues for discussion within the
Council, the Collegiate offered subsidies for establishing
macro-directions for metropolitan planning processes,
the mandate of the Metropolitan Assembly, and
defining the terms of reference for the Metropolitan
Master Plan. Although the Collegiate is an unofficial
organization, the government considers it a qualified
and very important institution for the consolidation of
institutional arrangements, as they collaborate in the
discussions of metropolitan themes and the promotion
of a metropolitan identity and awareness.
The RMBH Development Agency was established
by complementary law 107 of January 2009, as a
territorial autarchy, with executive and technical
characteristics, for planning purposes, advisory
services and urban regulation, and to support the
implementation of public functions of common
interest. It is linked to the State Secretariat
for Regional Development and Urban Policy
(SEDRU) and its performance is monitored by the
Deliberative Council.
The new metropolitan management system allows
for shared decision making between State and the
group of municipalities and defines the role of the

observar que, pela primeira vez, depois de 30 anos
de existência da RMBH, a sociedade civil participa
do colegiado deliberativo. A regra de que as deliberações no Conselho sejam aprovadas pelo voto de
três quartos de seus membros impõe aos representantes do estado e dos governos locais a necessidade de diálogo e acordos para a tomada de decisões.
Não há a possibilidade de um desses segmentos liderar “sozinho” as decisões. (Machado, 2009)
As reuniões do Conselho são realizadas a cada
dois meses e ali são debatidos os problemas comuns a mais de um município, assim como os projetos prioritários na área metropolitana. Como a
Agência Metropolitana foi criada a partir de 2009,
a Subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano
da Sedru assumiu as atividades de apoio técnico ao
Conselho e à Assembleia em 2008 e 2009, e organizou as reuniões nesse período.
Destaca-se a grande vitalidade do Conselho nesse
período, com uma média de 16 conselheiros (entre
titulares e suplentes) presentes às reuniões. Houve
também grande demonstração de interesse por parte
dos conselheiros, tanto na definição das pautas das
reuniões, quanto na solicitação de informações técnicas para balizar as discussões. Assim, a Subsecretaria
promoveu várias apresentações técnicas com a participação de convidados de diferentes entidades. A
Subsecretaria também foi responsável pela preparação e apresentação, aos órgãos de gestão, das macrodiretrizes para o planejamento, bem como do Termo
de Referência para a contratação do Plano Diretor.
Para tanto, foi conduzido um processo participativo
que, além de incorporar as colaborações apresentadas pelo Colegiado de entidades da sociedade civil,
também envolveu discussão com técnicos do governo estadual e dos municípios e com representantes
do setor empresarial e das universidades. Esse amplo envolvimento de diversos atores metropolitanos
conferiu grande legitimidade ao processo, preparando o terreno para que a elaboração do Plano Diretor
Metropolitano pudesse resultar em um pacto entre
os diversos envolvidos para transformar a RMBH em
um lugar melhor para se viver.
É importante também destacar que várias ações de
suporte ao planejamento metropolitano foram empreendidas pela Subsecretaria de Desenvolvimento
Metropolitano. Foram captados recursos junto ao
Ministério das Cidades e também foram utilizados
recursos próprios do governo para a elaboração de
planos municipais de regularização fundiária e de

State in relation to public functions of common
interest. It is important to consider that this is the
first time, after thirty years, that the RMBH has
representatives of civil society participating in
the Deliberative Council. The rule that all Council
deliberations have to be accepted by three quarters
of its members imposes the necessity of dialogue
between the State and local governments and
the necessity to establish agreements during the
decision making process. Within this system it’s
impossible for any of these stakeholders to define
alone the decisions (Machado, 2009)
The Council’s meetings are held every two
months and problems common to more than one
municipality are discussed, as well as priority
projects in the metropolitan area. Since the creation
of the Metropolitan Agency in 2009, the Secretariat
for Metropolitan Development of the SEDRU
assumed technical support activities for the Council
and the Assembly in 2008 and 2009, and organized
meetings in this period.
The great vitality of the Council has been proved
during this period, as an average of 16 Councillors
was present at all meetings. There was also
demonstration of interest from Directors, both in
the definition of meeting agendas as well as in the
provision of technical information for discussions.
In addition, the Secretariat has promoted several
technical presentations with the participation of
guests from different institutions. The Secretariat was
also responsible for presenting to the management
agencies the macro guidelines for metro planning, as
well as the Term of Reference for the Metropolitan
Master Plan. In both instances, a participatory
process was conducted which, while incorporating
the collaborations presented by civil society from
the collegiate institutions, it also involved technical
discussions with the State Government, municipalities
and representatives of business and universities.
This broad involvement of various stakeholders
gave great legitimacy to the process, and sustained
the development of the Metropolitan Master Plan,
a result which was negotiated between various
stakeholders engaged in transforming the RMBH
into a better place to live.
It is also important to highlight that multiple metro
planning support actions have been undertaken
by the Secretariat for Metropolitan Development.
Resources were obtained from the Ministry of
Cities that, coupled with the State Government’s
own resources, were used for preparing municipal
A experiência de gestão integrada na
Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH

| 165

gestão de riscos, além de capacitações dos municípios em diversos temas. Todos os projetos foram
realizados em parceria com as prefeituras e com
o envolvimento da comunidade local. Destaca-se
a realização do Projeto de Planejamento do Vetor
Norte e área de influência do Rodoanel, envolvendo
16 municípios da RMBH em um processo participativo muito importante para construir as bases para
o planejamento metropolitano.
Em 2009 e 2010, tanto o governo do estado como
parte dos municípios aportaram recursos financeiros ao Fundo de Desenvolvimento Metropolitano,
possibilitando a contratação do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da RMBH, mediante a aprovação do Conselho e da Assembleia
Metropolitana. A elaboração do Plano com recursos do estado e dos municípios foi outro fator
que favoreceu o planejamento metropolitano, pelo
comprometimento dos governos municipais e estadual na busca de soluções compartilhadas. O Plano
foi elaborado de forma participativa e, sempre que
possível, incorporando as diretrizes definidas nos
planos diretores municipais. A construção de um
Plano Metropolitano que definiu as macrodiretrizes do desenvolvimento metropolitano, sem ferir a
autonomia dos municípios e de forma compatibilizada com os Planos Diretores Municipais foi, sem
dúvida, o grande desafio para a consolidação do
processo de gestão.

plans of land regularization and risk management,
in addition to capacity building activities in metro
municipalities on various themes. All projects were
undertaken in partnership with the municipalities
and with the involvement of the local communities.
The completion of the participatory planning process
of the Projeto do Vetor Norte and of the Rodoanel
area of influence, (involving 16 municipalities of the
RMBH) was very important to build the foundations
for the metropolitan planning system.
In 2009 and 2010, both the State Government and
some municipalities received financial resources
from the Metropolitan Development Fund,
allowing the preparation of the RMBH Integrated
Development Master Plan, with the approval of
the Council and the Metropolitan Assembly. The
preparation of the plan with state and municipal
resources was another factor that favored the
metropolitan planning process, demonstrating the
commitment of municipal and state governments
in finding shared solutions. The Metropolitan
Master Plan was prepared in a participatory way
and, whenever possible, incorporated guidelines
defined by the Municipal Master Plans. Building a
Metropolitan Plan that defined macro-guidelines
for metropolitan development without affecting
the autonomy of municipalities and taking into
account Municipal Master Plans was undoubtedly
a great challenge for the consolidation of the metro
management process.

O Plano foi elaborado visando atender ao primeiro
princípio da gestão metropolitana, estabelecido pela
legislação estadual, que é a redução das desigualdades socioespaciais na região. Assim, o foco foi o
do reordenamento territorial com vistas a ampliar e
descentralizar as oportunidades de desenvolvimento socioeconômico, além de definir mecanismos de
compensação para aqueles municípios que possuem limitações de crescimento e desenvolvimento
em função de atenderem a funções de interesse comum como o abastecimento de água, instalação de
aterros sanitários e penitenciárias, dentre outros.

The Plan was designed to meet the first principle of
metropolitan management, established by the State
law: reducing the socio-spatial inequalities in the
region. Thus, the focus was placed on the territorial
re-ordering in order to expand and decentralize
the socio-economic development opportunities. In
addition the Plan defined compensation mechanisms
for those municipalities that have growth and
development limitations to meet the common
functions of common interest such as water supply,
landfill sites and prisons, among others.

O Plano Diretor Metropolitano teve início em agosto de 2009 e foi concluído em dezembro de 2010.
Agora cabe ao Conselho Deliberativo aprovar e
acompanhar a sua execução. Para incorporar o conhecimento acumulado sobre a região e também
para que o planejamento tenha outros desdobramentos acadêmicos, estimulando a elaboração de
monografias, teses e trabalhos de extensão universitária, o governo decidiu contratá-lo à Universidade

The development process of the Metropolitan
Master Plan started in August 2009 and was
completed in December 2010. Now it is up to
the Deliberative Council to approve and monitor
its implementation. In order to incorporate
the accumulated knowledge about the region
and to feed back the generated knowledge to
academic institutions, the Plan also stimulated
the production of monographs, master theses and

Federal de Minas Gerais, sob a coordenação geral
do seu Centro de Desenvolvimento e Planejamento
Regional – Cedeplar. Foram envolvidas outras universidades (PUC Minas e UEMG) buscando ampliar ainda mais esse processo de disseminação
da discussão metropolitana no meio acadêmico. O
plano contempla dez áreas temáticas transversais
que perpassam pelos núcleos econômico, social e
ambiental. As áreas temáticas estão relacionadas
às funções públicas de interesse comum. A equipe técnica multidisciplinar envolveu aproximadamente 180 profissionais que trabalharam de forma
articulada e integrada para que a RMBH tivesse
definidas as principais linhas de ação para o desenvolvimento sustentável. Além dessa equipe, sua elaboração contou com mais de 3.000 participações
com representantes do estado, dos municípios e da
sociedade civil proporcionando uma enorme legitimidade ao plano. Espera-se que a universidade
mantenha as discussões dos temas metropolitanos,
mesmo após a sua conclusão, propiciando a sua atualização contínua e dinâmica, já que o Plano Diretor
não é uma peça encerrada e acabada. Além disso,
o Plano Metropolitano passará a balizar a proposta
orçamentária do executivo estadual a partir de 2011,
garantindo assim a sua implementação.
É importante observar que o governo estadual também tem atuado no apoio à formação de consórcios intermunicipais na RMBH, considerando que
o sistema de gestão metropolitano deve se integrar
aos demais esforços de articulação intermunicipal.
Como exemplos, foram apoiados os consórcios para
a gestão de resíduos na região de Betim e para o
desenvolvimento sustentável entre os dez municípios da sub-bacia do Ribeirão da Mata (COM-10),
além da Rede 10, formada pelos municípios de Belo
Horizonte e os nove municípios a ele conurbados.

academic papers. As such, the State Government
decided to hire the Federal University of Minas
Gerais (UFMG) to coordinate the process through
its Regional Planning and Development Center –
Cedeplar. Other universities were also involved
(PUC Minas and UEMG) to further the process
of dissemination of metropolitan discussions in
the academic realm. The Plan comprises of ten
transversal thematic areas that permeate the core
economic, social and environmental aspects. The
thematic areas are related to public functions of
common interest. The multidisciplinary technical
team involved approximately 180 professionals
who have worked together in an interdisciplinary
and integrated manner, according to RMBH’s
main line of sustainable development. In addition
to this team, the Plan’s elaboration was attended
by more than 3,000 State, municipal and civil
society representatives in order to guarantee its
legitimacy. Since the Strategic Plan is not a closed
and finished “product” it is expected that UFMG
will keep the discussions alive on metropolitan
themes, even after its completion, providing its
continuous and dynamic update. In addition, the
Metropolitan Plan will subsidize the elaboration of
the annual State budget for 2011, thereby ensuring
its implementation.
It is important to note that the State Government
also has acted in support for the capacity building
of inter-municipal consortia in RMBH, which the
metropolitan management system must integrate
with other efforts of inter-municipal articulation.
Several consortia formation efforts were supported
for waste management in the region of Betim
and for sustainable development among the ten
municipalities of the sub-basin of the Riberão Mata
(COM-10), in addition to the Network 10 team,
formed by the municipalities of Belo Horizonte and
the nine closest municipalities.
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Considerações finais/
Lições aprendidas

A

criação, pelo governo federal, em 2008, de um Comitê
Interfederativo para discutir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões quanto à
gestão, ao financiamento e à integração das políticas públicas nesses territórios é uma demonstração
clara do reconhecimento da importância de se promover uma nova governança metropolitana no país.
Em função desse movimento, o Fórum Nacional das
Entidades Metropolitanas – FNEM, criado em 1996,
retomou suas atividades, paralisadas desde 2002.
A experiência de Belo Horizonte tem sido reconhecida no país e em função disso a Subsecretaria de
Desenvolvimento Metropolitano de Minas Gerais foi
escolhida para assumir a Presidência da Secretaria
Executiva do FNEM, no biênio 2009/2010. Embora
se considere que cada região deva definir o seu
sistema de gestão em função das suas peculiaridades, algumas diretrizes para a gestão metropolitana
podem ser delineadas com base na experiência de
gestão metropolitana em Belo Horizonte e a partir

da reflexão das demais entidades participantes do
FNEM. Essas diretrizes têm analogia com o chamado “CPF” que orienta os sistemas públicos de saúde, assistência social e outras políticas públicas no
Brasil, sendo C = Conselho, P = Plano e F = Fundo.
No caso da gestão metropolitana, considera-se
que os arranjos jurídico-institucionais devem ser
assentados na corresponsabilidade dos governos
estaduais, municipais e sociedade, observadas as
especificidades regionais. O C, nesse caso, pode
ser de Conselho, mas também pode ser de outra
instância Colegiada, o importante é que promova a Cooperação, a Construção Compartilhada de
soluções e favoreça o Consenso entre os diversos
atores. A gestão metropolitana não pode prescindir da participação dos estados, que devem contar,
em suas estruturas administrativas, com recursos
técnicos, humanos e financeiros para a articulação e integração das políticas setoriais no âmbito
metropolitano e no apoio aos municípios. Mas, não

Final Considerations/
Lessons Learned

T

he creation by the Federal Government, in 2008,
of an Inter-federative Committee to discuss
metropolitan areas, urban agglomerations and
micro-regions in relation to management, funding
and integration of public policies in these areas
is a clear demonstration of the recognition of
the importance of promoting a new metropolitan
governance system in Brazil. In light of this
movement, the National Forum of Metropolitan
Institutions – FNEM, created in 1996 and paralyzed
in 2002, recently resumed its activities.
Belo Horizonte’s experience has been recognized
nationally and, accordingly the Secretariat for
Metropolitan Development of Minas Gerais
was chosen to assume the Presidency and the
Executive Secretary of FNEM, in the biennium

2009/2010. Although each region must define their
management system according to its peculiarities,
some guidelines for metropolitan management can
be defined from the experience of Belo Horizonte’s
metropolitan management system and from the
reflection of other institutions participating in the
FNEM. These guidelines are analogous to the socalled “CPF” that guides the public health systems,
social assistance and other public policies in Brazil,
being C = Council, P = plan and F = financing.
In the case of metropolitan management, it
is considered that the legal and institutional
arrangements should be a co-responsibility of
State Governments, municipal authorities and civil
society, observing regional specificities. The C, in
this case, can be of the Council, but also can be

deve haver prevalência do Estado nas decisões
metropolitanas. Os organismos de gestão metropolitana, sempre que adequado, também poderão
apoiar a constituição de Consórcios públicos intermunicipais, para a produção e prestação de
serviços públicos específicos, de interesse comum,
entre todos ou parte dos municípios integrantes
de região metropolitana.
No que se refere ao P, o modelo deve incorporar
princípios de Planejamento Participativo, que reflita
um Pacto metropolitano entre os diferentes atores,
para nortear os investimentos na consecução de
uma região melhor para se viver.
Quanto ao F, de Financiamento, é importante considerar que o governo federal deve estimular a
prática da gestão compartilhada em regiões metropolitanas, evitando o repasse de recursos financeiros diretamente a municípios metropolitanos, sem
considerar as prioridades estabelecidas pelo sistema de gestão metropolitana. É importante haver a
criação de um Fundo metropolitano para a execução de programas e projetos de interesse comum e
para compensar municípios por eventuais ônus no
atendimento às funções metropolitanas, de forma a
distribuir de forma mais equilibrada os benefícios e
os ônus do desenvolvimento metropolitano.

another instance of a Collegiate. The important
thing is for it to promote Cooperation, shared
constructed solutions and Consensus between the
various stakeholders. Metropolitan management
cannot exist without the participation of States,
which must have, in their administrative structures,
technical, human and financial resources for the
articulation and integration of sector-based policies
within the metropolitan region and in support to
metropolitan municipalities. But there should be
no state prevalence on metropolitan decisions.
Metropolitan management institutions, where
appropriate, may also support the establishment of
inter-municipal public Consortia, for the production
and provision of specific public services of common
interest, including all or part of the municipalities
that compose the metropolitan region.
With regard to the P, the model should incorporate
principles of Participatory Planning that reflects a
metropolitan Pact between the different actors, to
guide investments in the achievement of a better
region to live. As for the F, funding, it is important
to consider that the Federal Government must
stimulate the practice of shared management in
metropolitan areas, avoiding the transfer of financial
resources directly to metropolitan municipalities,
without considering the priorities established by the
metropolitan management system. It is important to
have the creation of a Metropolitan Fund for the
implementation of programmes and projects of
common interest and to compensate municipalities
for the eventual burden in complying with the
metropolitan decisions that aim towards a better
and more even distribution of benefits and burdens
of brought about by the sustainable development
process of the metropolitan region.
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RESUMO

Palavras-chave

Este artigo tem como objetivo, após uma breve contextualização
do atual processo de expansão urbana na Região Metropolitana
em Belo Horizonte (RMBH), apresentar o Sistema de Gestão e
Planejamento institucionalizado e a iniciativa de Governança
Colaborativa em curso, chamada REDE 10.
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Abstract

This article introduces the planning and management system
developed to promote collaborative governance through an initiative
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1. introdução

N

os últimos anos puderam-se observar iniciativas em
busca do estabelecimento de formas de governança e
da execução de políticas públicas no âmbito da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Embora
a retomada da temática metropolitana, tanto no âmbito da reflexão teórica quanto no da administração
pública, venha se dando no nível nacional e mundial,
as ações em curso na RMBH têm se destacado no
contexto brasileiro. A exemplo do que ocorre em
tantas outras organizações metropolitanas, esse movimento pode ser entendido como uma resposta ao
esgotamento das modalidades tradicionais de gestão
e planejamento face aos recentes processos de estruturação e reestruturação urbana. Segundo Edésio
Fernandes Júnior (2009), várias são hoje as crises a
serem enfrentadas – econômica, social, urbana, fiscal,
energética, ambiental, política – em cenários que oscilam entre: regulação x desregulação, centralismo x
descentralismo, globalismo x localismo, direitos privados x direitos coletivos, representação x participação,
planejamento / gestão locais x planejamento / gestão
integradas, autonomia x articulação.

Na RMBH, os processos urbanos mais recentes
(desde início dos anos 1990), sobretudo aqueles
relacionados à ocupação e expansão urbanas, têm
evidenciado problemas relacionados à: deficiência
da regulação urbanística frente às fortes pressões
do mercado imobiliário, irregularidade do uso e da
ocupação do solo, falta de infraestrutura e degradação urbano-ambiental, deficiência das condições de
acessibilidade e limitações do sistema de transporte
público não integrado, e carência de habitação de interesse social, dentre muitos outros. A percepção de
que problemas dessa natureza não são passíveis de
serem resolvidos, exclusivamente à escala municipal,
conduziu às iniciativas de constituição de formas de
planejamento, gestão e governança metropolitanos,
com características democráticas e colaborativas.
Diante disto, este artigo tem como objetivo, após uma
breve contextualização do atual processo de expansão urbana na RMBH, apresentar o Sistema de Gestão
e Planejamento institucionalizado e a iniciativa de
Governança Colaborativa, ambos em curso.

1. INTRODUCTION

T

n recent years many initiatives were developed to
establish forms of governance and public policies
within the metropolitan region of Belo Horizonte
(RMBH). In recent years we have witnessed the reemergence, at the national and international levels,
of discussions surrounding the metropolitan theme
both by academia, through theoretical reflection and
by public administrations through concrete practice.
The practice of metropolitan governance in RMBH
has excelled the Brazilian context. Similarly to what
occurs in other metropolitan institutions, the RMBH
example can be understood as a response to the
exhausted traditional arrangements in relation to
the urban structuring and re-structuring of recent
processes. According to Edésio Fernandes Júnior
(2009), several crises today – urban, economic,
social, fiscal, energy, environmental, political – are
to be faced in scenarios that oscillate between:
regulating versus deregulation, centralization versus
decentralization, globalism versus localism, private
rights versus collective rights, representation versus
participation, planning/local management versus

planning/integrated management, and autonomy
versus articulation.
In recent years (since the early 90s), RMBH’s
urban processes have highlighted issues related to
the deficiency of urban regulation pushed back by
strong pressures of the real estate market, irregular
land use and occupation, lack of infrastructure
and environmental degradation, lack of disability/
accessibility conditions and limitations in the transit
system, non-integration of transportation systems,
and lack of social housing, among many others.
Most of these issues are particularly related to the
occupation of the metropolitan area and urban
expansion. The perception that such problems are
not likely to be addressed exclusively by municipal
scale initiatives led to the establishment of forms of
metropolitan planning, management and governance,
with democratic and collaborative features. In this
article the management system and institutionalized
planning and collaborative governance initiative that
are being implemented will be examined.
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2. OS EIXOS DE EXPANSÃO DA RMBH

O

crescimento periférico de Belo Horizonte confunde-se com sua gênese, pois sua ocupação inicial
é marcada por um adensamento mais acelerado
nas regiões situadas fora da área planejada, resultado de uma expansão imobiliária que, na época,
já produzia uma exclusão bem significativa para a
população de baixo poder aquisitivo, impossibilitada de adquirir terrenos na área central da cidade.
Entretanto, a passagem à realidade metropolitana
ocorre apenas na década de 1950. De modo simplificado, pôde-se caracterizar a expansão metropolitana de Belo Horizonte desde então segundo os
eixos norte, sul, leste e oeste.
Dos quatro eixos, aquele que caracterizou a formação inicial da RMBH foi o oeste, cuja ocupação
foi impulsionada pelo desenvolvimento industrial
iniciado nos anos 1940. Nos anos 1950, a conurbação entre Belo Horizonte e Contagem retratava
o início do processo de metropolização da capital,

marcada pela rápida proliferação de loteamentos,
muitos deles clandestinos, caracterizados pela simples abertura de vias sem infraestrutura, resultado
das forças do mercado imobiliário numa época em
que o intenso crescimento demográfico aliava-se ao
crescimento econômico. Aliás, esse foi o padrão de
estruturação urbana característico da metropolização nacional nesse período. Nas décadas seguintes,
a ocupação do vetor oeste foi se consolidando e
especializando no setor metal-mecânico, sobretudo
após a instalação da Fiat Automóveis em Betim.
Entre os vetores de expansão metropolitana de
Belo Horizonte, o leste é o que apresenta a dinâmica mais lenta de ocupação, fortemente caracterizada pelo uso residencial. Além das áreas de
ocupação antigas mais próximas à área central
de Belo Horizonte, o vetor leste abriga importantes conjuntos habitacionais de iniciativa pública e
elevado número de assentamentos irregulares. Tal

2. THE EXPANSION OF THE RMBH

T

he growth of Belo Horizonte in the peripheries
is mixed up with its genesis, because its initial
occupation was marked by a faster growth rate in
areas located outside the initial planned area. This
was the result of real estate expansion process
that, at the time, had already excluded low income
population, unable to acquire land in the central
city area. However, the transition to a metropolitan
reality has occurred only in the 50s. Since then, one
can characterize the expansion of RMBH along the
Northern, Southern, Eastern and Western vectors.
From these four directions, one that characterized
the initial formation of RMBH was the Western
Vector, whose occupation was driven by industrial
development started in the 40s. During the 50s,
the conurbation between Belo Horizonte and
Contagem portrayed the beginning of the process
of metropolization of the capital, marked by the

rapid proliferation of squatter settlements, many
of them of a clandestine nature. These settlements
were characterized by the simple opening of streets
without infrastructure, and were the result of real
estate market forces at a time when the intense
population growth was linked to the region’s
economic growth. Incidentally, at this time, this was
the pattern of urban structuring of the national
metropolitanization program. In the following
decades, the occupation of the Western Vector was
being consolidated as a growth pole of the metalmechanic industrial sector, especially after the
installation of Fiat in Betim.
Among the metropolitan expansion vectors of
Belo Horizonte, the Eastern one is the one that
presents the slowest occupation rate, and is
strongly characterized by residential use. Besides
the occupation of old central areas, closest to

dinâmica é localmente dissociada de fatores de
desenvolvimento econômico.
Quanto ao vetor norte da cidade, seu primeiro impulso de ocupação deveu-se ao conjunto de obras públicas realizadas a partir dos últimos anos da década
de 1930 e, sobretudo, na década de 1940, quando
foi implantado o Complexo da Pampulha, incluindo a
barragem, o aeroporto e os chacreamentos residenciais destinados à população de alto poder aquisitivo em torno da represa, além da Avenida Antônio
Carlos. Essa ocupação inicial, apesar de reforçada
pela instalação posterior de grandes equipamentos
ligados ao ensino, ao esporte e ao lazer, não foi suficiente para estender a mancha urbana para além dos
limites municipais. O processo de metropolização
desse vetor deu-se a partir dos anos 1970, quando a
ocupação urbana ultrapassou a região da Pampulha
rumo ao norte, impulsionada pelo ainda expressivo
crescimento demográfico de Belo Horizonte associado à expansão periférica. A abertura da Avenida
Cristiano Machado e a implantação do Minas
Shopping foram fatores importantes nesse processo.
Esse segundo momento de crescimento é caracterizado por uma ocupação diferenciada daquela inicial,
atraindo uma população de menor poder aquisitivo,
expulsa das áreas mais centrais devido à elevação
do preço dos terrenos, a qual foi reforçada pela ação
especulativa e respaldada pela legislação urbanística
em vigor. Como consequência, surgiram vários loteamentos destinados à população de baixa renda,
grande parte clandestinos ou irregulares, aliados à
precariedade em termos de acessibilidade, transporte e saneamento. Um terceiro momento de expansão rumo ao norte ora se anuncia, em decorrência
das inúmeras iniciativas em andamento nesse vetor
da RMBH, em sua maior parte impulsionada pela
ação pública (implantação do Centro Administrativo
do Estado de Minas Gerais, projeto do Anel Viário
de Contorno Norte, proposta de redirecionamento
das atividades do Aeroporto de Confins, proposta de
criação de um polo de microeletrônica, proposta de
criação de condomínios e de novos complexos de
lazer e negócios). Tais iniciativas se dão num contexto em que a ocupação do vetor norte de Belo
Horizonte ainda não está consolidada. Muitas são as
áreas ainda desocupadas na região, nela incluindo
porções de grandes extensões territoriais, como a
região do Isidoro (situada no extremo norte de Belo
Horizonte), assim como precárias ainda são as condições de acessibilidade e de infraestrutura. Além
disso, a vulnerabilidade da base físico-ambiental é
fator preocupante. Esse conjunto de fatores resume

the central area of Belo Horizonte, it has social
housing complexes and large number of irregular
settlements. This local occupation is dissociated
from economic development factors.
Regarding the city’s Northern Vector, its first
occupation wave was due to the set of public works
carried out during the 30s and, especially, in the
40s when the Pampulha Complex was implemented,
including the Pampulha Lake, the airport and
the residential settlements to attend a wealthier
population, beyond Antonio Carlos Avenue. This
initial occupation, although reinforced by the later
installation of major installations connected to
education, sport and leisure, was not enough to
extend the urban occupation beyond the municipal
boundaries. The process of metropolization of
this vector came about during the 70s, when the
urban occupation surpassed the Pampulha Region
northward, driven by Belo Horizonte’s expressive
demographic growth associated to the expansion
of its peripheries. The opening of the Cristiano
Machado Avenue and the construction of the
Minas Shopping Center were important factors
in this process. This second moment of growth is
characterized by a differentiated occupation, as it
attracted a low income population expelled from the
central areas due to the rising price of land, which
was reinforced by the speculative action promoted
by existing urban legislation. As a result, there were
several land divisions for low-income population,
largely clandestine or irregular, with precarious
accessibility, transportation and sanitation. A third
moment of northward expansion appeared as a
result of numerous initiatives underway in this
RMBH vector, for the most part driven by public
action (construction of the administrative center of
the State of Minas Gerais, the construction of the
Northern segment of the Beltway, the proposed
redirection of Confins Airport activities, the proposed
creation of a center for the microelectronics
industry, in addition to new proposals for creating
condominiums, business and leisure complexes).
Such initiatives took place in a context in which the
occupation of Belo Horizonte’s Northern Vector was
not yet consolidated. There are many areas in the
region that are still unoccupied, including large areas,
as the region of Isidore (situated in the extreme
north of Belo Horizonte), characterized by poor
accessibility and lack of infrastructure. In addition,
the vulnerability of the environment is a worrying
factor. This set of factors summarizes some of the
challenges to be faced to properly occupy the region.
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grande parte dos desafios a serem enfrentados para
a adequada ocupação da região.
Por fim, o eixo de expansão sul tem características
bastante diferenciadas, podendo sua ocupação ser
dividida em três momentos. O primeiro (década de
1970) refere-se à etapa em que o crescimento urbano ultrapassou a área pericentral sul e praticamente
atingiu os limites do município, junto à barreira física
da Serra do Curral, por meio do surgimento de bairros destinados à população de alto poder aquisitivo.
A região adjacente, caracterizada pelo quadrilátero
ferrífero, estava basicamente destinada à exploração
mineral. As áreas de extração se instalaram como
enclaves em meio às extensas áreas ainda preservadas. O início do processo de metropolização rumo ao
sul ocorreu num segundo momento, especialmente
a partir da construção do BH Shopping (início dos
anos 1980), quando em meio às áreas mineradas
começaram a surgir sítios e condomínios, também
voltados para a população de alto poder aquisitivo
em busca de uma nova alternativa de moradia na
metrópole. Tratava-se de uma expressão da contrametropolização, ou seja, a escolha por residir fora do
centro urbano, num ambiente em que a convivência
com a natureza pudesse ser valorizada, porém sem
abrir mão da fácil acessibilidade aos serviços e comércios urbanos. A terceira etapa de ocupação do
vetor sul de Belo Horizonte, ainda em andamento,
apresenta como marco importante o surgimento do
Bairro Belvedere III (década de 1990). Uma ocupação fortemente verticalizada num contexto, até então, quase que exclusivamente residencial horizontal. Para além da fronteira municipal, a verticalização
também começa a surgir nos condomínios fechados,
sempre destinados ao mesmo segmento da população. Paralelamente a esse processo, a crescente demanda por serviços domiciliares gera o adensamento de baixo poder aquisitivo em antigos aglomerados
ou em torno de novas centralidades, como junto ao
Bairro Jardim Canadá (Nova Lima). As principais
consequências desse tipo de expansão metropolitana
referem-se aos conflitos associados à acessibilidade
e ao transporte, bem como aos conflitos ambientais.
Embora os quatro vetores de expansão metropolitanos devam ser objeto de preocupação, os eixos norte
e sul são os que hoje apresentam maior dinamismo.
Dada a natureza muito diferenciada dessas expansões, também variadas são as ações necessárias para
o enfrentamento da questão. A estratégia de planejamento de médio e longo prazo deve ter como base
este processo histórico de ocupação e conurbação

Finally, the expansion of the Southern Vector has
quite different characteristics and its occupation
has occurred in three phases. The first (early
70s) happened when urban growth surpassed the
southern area, practically peri-central, reaching
the limits of the municipality, along the Serra do
Curral, a geographical barrier, with the emergence
of wealthy neighbourhoods. The adjacent region
was basically intended for mineral exploration. The
extraction areas settled as enclaves in the midst
of extensive preservation areas. The beginning of
the process of metropolization towards the South
occurred during the second phase, especially
with the construction of the BH Shopping
Center (early 80s), when in the midst of mined
areas condominiums for high income population
emerged, in search of an alternative area in within
the metropolitan region. This was an expression
of counter-metropolization, i.e. the choice to live
outside the urban centre, in an environment close
to nature, but without sacrificing easy accessibility
to services and urban facilities. The third phase of
the Southern Vector occupation process, which is
in progress, has as its milestone the emergence of
the Belvedere III Neighbourhood (late 90s). The
neighbourhood’s occupation is characterized by
the emergence of predominantly vertical buildings
in a context, until then, of almost exclusive
residential landscape. In addition to reaching the
municipal boundary, verticalization also began to
emerge in gated communities, always intended for
high income population. Parallel to this process, the
growing demand for household services generated
the densification of low income households in old
clusters or around new centralities, for example
next to the Jardim Canadá Neighborhood (located
initially in Nova Lima). The main consequences
of this type of metropolitan expansion express
the conflicts associated with accessibility and
transport, as well as environmental conflicts.
Although the four expansion vectors in the
metropolitan region should be object of concern,
the Northern and Southern Vectors are today
the ones that exemplify higher growth dynamic.
Given the very nature of these expansions, several
actions are needed to be taken into consideration
to deal with the issue. The strategy of medium
and long-term planning should be based on this
historical process of occupation and conurbation
that formed a specific urban structure in the
RMBH. This structure was based initially on the
planned city of Belo Horizonte that later acquired

que conformou uma determinada estrutura urbana
para a RMBH. Esta estrutura se baseou inicialmente
na cidade planejada de Belo Horizonte e posteriormente adquiriu uma forma radial com uma centralidade principal a partir desta cidade. Entretanto, as
características da dinâmica de expansão mais recente deixam visível a formação de outras centralidades
expressivas, o que certamente levará à constituição
de uma estruturação espacial na região metropolitana diversa daquela inicial.

a radial shape with a main centrality. However, the
characteristics of the later expansion left visible
the formation of other expressive centralities,
which will certainly lead to the establishment of
new spacialities in diverse metropolitan region.

3. A GESTÃO E O
PLANEJAMENTO NA RMBH

É
E

possível identificar três momentos no processo de gestão e planejamento da RMBH. Um primeiro momento ocorre a partir da
Constituição Federal de 1967, no contexto do regime autoritário. Um
segundo momento teve início na segunda metade dos anos 1980 e se
consolidou com a Constituição Estadual de 1989, onde se passou a
uma desarticulação, a um esvaziamento do sistema de gestão e planejamento, e à preponderância de um correlato vazio político e institucional. Num terceiro momento, a partir de 2003, verifica-se a retomada da discussão metropolitana focada na elaboração da legislação que
veio constituir o atual arcabouço legal do novo arranjo de gestão e de
planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O primeiro momento tem início a partir da Constituição Federal de
1967, caracterizado pela centralização administrativa. Esta abriu a
possibilidade para a criação de regiões metropolitanas (RMs) no país.
A Lei Complementar no. 14 de 1973 definiu o modelo de organização de gestão e planejamento das RMs no país. O sistema de gestão
era constituído pelos Conselhos Deliberativo e Consultivo. Cabia aos
estados a competência de regular a criação destes conselhos, que
seriam assessorados por entidades técnicas de planejamento. Foram
definidos, também, os serviços de interesse comum que seriam objeto
de preocupação da gestão metropolitana: planejamento do desenvolvimento econômico e social, saneamento básico, uso do solo metropolitano, transporte e sistema viário, produção e distribuição de gás
canalizado, recursos hídricos e similares.
À luz da legislação federal, em Minas Gerais, a Lei Estadual no.
6303/74 regulamentou a Região Metropolitana de Belo Horizonte
com a instituição dos Conselhos Deliberativo e Consultivo e a criação
de uma autarquia estadual: o Planejamento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (PLAMBEL). A partir destas determinações legais,
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3. MANAGEMENT AND PLANNING IN RMBH

I

t is possible to identify three stages in the process of management
and planning of the RMBH. The first stage occurred with the
Federal Constitution of 1967, in the context of the authoritarian
regime. The second stage began in the second half of the 80s and
has been consolidated with the State Constitution of 1989 that led to
the disarticulation and dismantling of the existing management and
planning system resulting in an institutional and political vacuum. The
third stage begins in 2003, with the re-emergence of metropolitan
discussions focused on drafting legislation that came to constitute
the current legal framework of the new arrangement for RMBH’s
management and planning system.
The first stage mentioned above began when the Federal
Constitution of 1967, characterized by administrative centralization,
opened the possibility for the creation of metropolitan regions
(RMs) in the country. Supplementary Law 14 in 1973 defined the
organizational model of the RMs management and planning. The
management system was composed of a Deliberative and Advisory
Councils. The Member States had the power to regulate the creation
of these councils, which would be supported by planning technical
institutions. It was also defined that the services of common interest,
such as economic and social development planning, sanitation, land
use and transportation, production and distribution of gas, water
resources and similar infrastructure services would fall under the
guidance of the metropolitan management:
Following the federal legislation, in Minas Gerais, the State Law No.
74/6303 regulated the Metropolitan Region of Belo Horizonte with
the institution of the Deliberative and Consultative Councils and
the creation of a State Authority responsible for the Planning of the
Metropolitan Region of Belo Horizonte (PLAMBEL). PLAMBEL
became responsible for planning the RMBH, focusing its concern in
regulating land use and occupation of the metropolitan territory. It
established the practice of prior approval for new urban sub-divisions
and for the modification of existing ones. This practice remains to this
day. The PLAMBEL, exercising the regulatory function of land use and
occupation of the metropolitan areas, often generated conflicts with
real estate interests and municipalities, which viewed this procedure
as interference of State Government in local affairs.
PLAMBEL also had an important role in the development of research,
diagnostics and plans for RMBH, among which it is worth noting
the Metropolitan Integrated Economic and Social Development Plan
which included a Metropolitan Model of Integrated Transport. This
model was decisive in the configuration of the metropolitan road
system. PLAMBEL was also an important instrument for raising funds
for financing public works in the 70s.
The decision-making structure of this management arrangement
was centralized, without the involvement of municipalities. Often the

o PLAMBEL passou a exercer importante papel
no planejamento da RMBH, centrando sua preocupação na regulação do uso e da ocupação do
solo. Estabeleceu-se a prática de anuência prévia
para os projetos de criação de novos loteamentos urbanos e para a modificação dos já existentes
que, em outros moldes institucionais, permanece
até os dias atuais. O PLAMBEL, no exercício dessa
função de regulação do solo metropolitano, gerou,
muitas vezes, conflitos com os interesses imobiliários e de prefeituras, que interpretavam tal comportamento como ingerência do governo estadual
em assuntos locais.
O PLAMBEL também assumiu papel relevante
na elaboração de pesquisas, diagnósticos e planos para a RMBH, entre os quais vale destacar o
Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado
Econômico e Social, que continha o Modelo
Metropolitano de Transporte Integrado, decisivo
para a configuração do sistema viário metropolitano. O PLAMBEL foi ainda importante instrumento
para captação de recursos para financiamento de
obras na década de 1970.
A estrutura decisória deste arranjo de gestão era,
como dito anteriormente, centralizada, não permitindo a participação dos municípios. Frequentemente
as decisões eram tomadas apenas pelo PLAMBEL,
à revelia dos Conselhos Deliberativo e Consultivo.
A aceitação pelos municípios das soluções impostas
pelo PLAMBEL foi obtida em troca dos recursos financeiros que tinham origem nos governos federal
e estadual e eram repassados pela mesma. Deste
modo, pode-se afirmar que este momento de gestão
e planejamento metropolitano foi caracterizado, por
um lado, por importante acúmulo no conhecimento técnico relacionado aos problemas urbanos de
dimensão metropolitana e, por outro, por soluções
políticas autoritárias e impositivas.
Um segundo momento tem início na segunda metade dos anos 1980 e é marcado pelo vazio político e
institucional no processo de gestão e planejamento
metropolitanos. É nesse momento que o PLAMBEL
e os Conselhos Deliberativo e Consultivo perdem
espaço de atuação. O esvaziamento do papel e das
funções do PLAMBEL deve ser entendido no contexto do processo de redemocratização pelo qual o
país passava no plano nacional, e também no contexto estadual, onde se vivia um processo de desarticulação do sistema estadual de planejamento,
implementado no período 1986-1990. Em termos

decisions were taken only by PLAMBEL, in absentia
of the Deliberative and Advisory Councils. The
acceptance by the municipalities of solutions imposed
by PLAMBEL was obtained in exchange for financial
resources from the Federal and State Governments.
We can say that this moment of metropolitan
planning and management was characterized, on the
one hand, by important accumulation in technical
knowledge related to urban problems of metropolitan
dimension, and of another, by authoritarian policies
and imposed solutions.
The second stage took place in the 80s, marked by an
institutional and political vacuum in the metropolitan
planning and management process. PLAMBEL and
the Deliberative and Advisory Councils lost political
space. The role and functions of PLAMBEL were
lost; this must be understood in the context of a
new national democratization process, and it was
partially a result of the State’s confused role in a new
planning process, implemented between1986-1990.
In practical terms, PLAMBEL no longer had the
power to transfer federal resources to municipalities
and lost its links to the State Secretariat of Planning.
In addition, the process of democratization already
put in check the authoritarian form of management
related to the municipalities.
The Federal Constitution of 1988 and State
Constitution of 1989 contributed to the dismantling of
the existing metropolitan planning and management
system in place since the 1970s. Municipal autonomy
was reinforced through the strengthening of the
municipality as a federal entity. The rationale was
that municipal public policies would be closer
to the citizens. The idea of decentralisation and
increased power to municipalities was seen as
a breakthrough in the national democratization
process. The Federal Constitution of 1988 left
open two institutional possibilities for metropolitan
management. The first allowed municipalities to
freely join in order to formulate and implement
public functions of common interest. This kind of
initiative would be directly related to the political
desires of municipalities. A second option would
be delegating to the States the power to legislate
and create metropolitan regions. Through
complementary laws, states could define and create
models of metropolitan planning and management
(Machado, 2002).
In Minas Gerais, the State Constitution of 1989
allowed the rise of power of municipalities,
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práticos, o PLAMBEL deixou de ter a competência de repassar recursos federais aos municípios
e perdeu sua vinculação à Secretaria Estadual de
Planejamento. Além disto, o processo de redemocratização por si só já colocava em cheque a forma
autoritária de gestão na relação com os municípios.
A Constituição Federal de 1988 e a Estadual de 1989
contribuíram para a consolidação do esvaziamento
do sistema de gestão e planejamento metropolitanos
em vigor desde a década de 1970. A autonomia municipal foi reforçada, pelo fortalecimento do município como ente federativo. A concepção era de que
as políticas públicas realizadas no âmbito municipal
estariam mais próximas do cidadão. A ideia de descentralização e aumento do poder dos municípios era
entendida como um avanço no processo de democratização nacional. A Constituição Federal de 1988
deixou em aberto duas possibilidades institucionais
para a gestão metropolitana. Uma primeira, a dos municípios se associarem livremente para a formulação
e execução de funções públicas de interesse comum.
Tal iniciativa seria decorrência da vontade política
dos municípios. Uma segunda, delegando aos estados
a competência de legislar e instituir regiões metropolitanas. Por meio de lei complementar, os estados
poderiam definir e criar modelos de gestão e planejamento metropolitanos (Machado, 2002).
Em Minas Gerais, o tratamento dado pela
Constituição Estadual de 1989 teve como consequência uma elevação do poder dos municípios, consoante os princípios da Constituição Federal de 1988.
Além disto, o estado deixou de ter qualquer papel
na gestão metropolitana. Foi criada a Assembleia
Metropolitana de Belo Horizonte (AMBEL), onde o
estado e todos os municípios tinham representação
igualitária, possuindo o mesmo peso nas decisões.
Pela assimetria entre o peso político do voto e a
capacidade de influenciar as decisões, tal instância, como era de se esperar, não cumpriu papel na
gestão dos problemas metropolitanos (Azevedo &
Mares Guia, 2000).
O último passo que caracterizou este momento,
de inexistência de instrumentos efetivos de gestão e planejamento na RMBH, foi a extinção do
PLAMBEL pela Lei Estadual no. 12153/96.
O terceiro momento ocorre, a partir de 2003,
por iniciativa política da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. A retomada da discussão sobre
a questão metropolitana se deu num contexto

following the principles of the Federal Constitution
of 1988. In addition, the State did not have any role
in the metropolitan management. A Metropolitan
Assembly was created in Belo Horizonte (AMBEL),
where the State and all municipalities had equal
representation, with the same vote weight in decision
making processes. However, the asymmetry
between the political vote and ability to influence
decisions, predictably, failed to fulfil its role in the
management of metropolitan problems (Azevedo &
Mares Guia, 2000).
The last step in this moment was the extinction
of PLAMBEL by State Law No. 12153/96, leaving
the RMBH .without any effective instruments for
management and planning,
The third stage began in 2003, due to a political
initiative of the Legislative Assembly of Minas
Gerais. The re-emergence of the discussion about
metropolitan issues occurred in a favourable
political context when the State of Minas Gerais
and the city of Belo Horizonte aligned themselves
politically. A new arrangement for the management
and planning of the RMBH was created through
a legal framework: the constitutional amendment
number 65/04 (which deals with the necessary
conditions in order to create metropolitan regions
by the State of Minas Gerais) and supplementary
laws in 88/89/06 (dealing with the establishment and
management of the metropolitan region). This legal
apparatus instituted a metropolitan management
system consisting of a Metropolitan Assembly (topdown decision-making body with representation
of the State and municipalities), a Deliberative
Council of Metropolitan Development (collegiate
body for overall coordination of actions relating
to metropolitan planning) and a Metropolitan
Development Agency (with executive and technical
mandates). This system was also integrated by a
Metropolitan Development Fund and the request
for developing a Regional Integrated Development
Master Plan.
The process to create and implement the new
metropolitan management system was marked
by political bargaining and negotiating especially
between four stakeholder groups: representatives of
the State, large municipalities, small municipalities
and organised civil society.
The arrangement of the current metropolitan
planning and management is thus formalized
legally and has a vertical character, with defined

político favorável de aproximação entre os governantes do estado de Minas Gerais e do município
de Belo Horizonte. Um novo arranjo de gestão e
de planejamento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte foi criado por intermédio do seguinte arcabouço legal: a Emenda Constitucional no. 65/04
(que trata das condições de criação das regiões
metropolitanas pelo Estado de Minas Gerais) e as
Leis Complementares no. 88/06 e 89/06 (que tratam da instituição e gestão de região metropolitana). Esse aparato legal instituiu um sistema de gestão metropolitano, composto por uma Assembleia
Metropolitana (órgão de decisão superior e de representação do estado e dos municípios), um Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano
(órgão colegiado de coordenação geral das ações
relativas ao planejamento metropolitano) e uma
Agência de Desenvolvimento Metropolitano (instância de caráter técnico e executivo). Integram,
ainda, este sistema, um Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano e a previsão de elaboração de um
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da
Região Metropolitana.

decision-making structure. It should however, be
emphasized that the established decision-making
mechanisms are interested in negotiation and
consensus-building, because they always require
a qualified majority.
In RMBH, this new arrangement is already fully
implemented and functional. Furthermore, a new
visions is being created for the metropolitan
problems through studies, completed or in progress,
about urban sprawl (in the Northern and Southern
Vectors) and about public policies and issues
of common interest, like transport, solid waste,
housing, environment, land use and occupancy,
etc.. Also, the RMBH Integrated Development
Master plan is in its final stage of completion, still
to be submitted to the deliberative Council and
Metropolitan Assembly in 2011.
More recently and in addition to this new
metropolitan
planning
and
management
arrangement, several other initiatives of public
and private institutions have sought new forms of
discussion and resolution of metropolitan issues.
Among them, is the creation of a Collaborative
Governance Network, called NETWORK 10.

O processo de constituição desse novo sistema de
gestão metropolitano foi marcado por negociação
e pactuação política, no qual se destacaram quatro
grupos de interesse: representantes do estado, dos municípios maiores, dos municípios menores e da sociedade civil organizada.

O arranjo de gestão e planejamento metropolitanos atual é, portanto, formalizado legalmente e tem caráter vertical, com definidas instâncias de decisão. Ressalta-se, no entanto, que os mecanismos de
decisão estabelecidos procuram levar à negociação e construção de
consensos, porque exigem sempre uma maioria qualificada.
Na RMBH, esse novo arranjo já se encontra totalmente implantado
e em funcionamento. Além disto, está sendo construída uma visão
sobre os problemas metropolitanos por meio de estudos, finalizados
ou em andamento, sobre as áreas de expansão urbana (vetores norte
e sul) e sobre problemas e políticas públicas de interesse comum
(transporte, resíduos sólidos, habitação, meio ambiente, ocupação e
uso do solo, etc.). Também já se encontra em processo de finalização
o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH, que deverá
ser submetido ao Conselho Deliberativo e à Assembleia Metropolitana
ainda em 2011.
Somam-se a esse novo arranjo de gestão e planejamento metropolitanos, várias outras iniciativas recentes de instituições públicas e privadas que têm buscado novas formas de discussão e enfrentamento dos
problemas metropolitanos. Dentre elas, destaca-se a criação da Rede
de Governança Colaborativa1, denominada REDE 10.
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4. A REDE 10

T

endo em vista a conjugação de ações em andamento no estado de Minas Gerais em
geral e em Belo Horizonte em particular, singular no contexto nacional, tão importante
quanto registrá-las é também avaliá-las criticamente. Nesse amplo conjunto de ações,
reveste-se de especial interesse o estudo do processo de constituição e funcionamento
da chamada REDE 10.
A REDE 10 é uma rede de dez cidades conurbadas na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, composta pelos municípios de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho,
Contagem, Ibirité, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano.
Criada como uma instância de governança colaborativa, interinstitucional, agrega,
além desses 10 municípios, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (GRANBEL)2.
A REDE 10 tem como objetivo geral articular novas formas de trabalho para a solução
de problemas comuns aos municípios envolvidos. O objetivo é estabelecer um trabalho
de parceria entre os dez municípios conurbados da RMBH

com vistas ao enfrentamento de problemas comuns, buscando a sustentabilidade ambiental, a
redução das desigualdades sociais, o desenvolvimento social e econômico e o aprofundamento
da gestão democrática, integrando e reforçando a implementação do sistema de gestão da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (Protocolo para Cooperação Mútua – REDE 10)

4. THE NETWORK 10

S

everal actions are happening in the State of Minas
Gerais, in general, and in particular, in Belo Horizonte,
that are unique in the national context. Therefore it
is important to register them as well as evaluate them
critically. In this broad set of actions, it is of particular
interest to study the creation and implementation
process of the so-called NETWORK 10.
The NETWORK 10 is a network of ten cities in
conurbation with the metropolitan region of Belo
Horizonte, composed by the municipalities of Belo
Horizonte, Contagem, Betim, Ibirité, Brumadinho,
Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia
e Vespasiano. It was created as an instance of interinstitutional collaborative governance process. The
Association of Municipalities of the metropolitan
region of Belo Horizonte (GRANBEL) is also part
of this network.
The NETWORK 10 aims to articulate new forms of
work and interaction to resolve common problems

faced by the involved municipalities. The goal is
to establish inter-municipal partnerships to tackle
chronic common problems

aiming at environmental sustainability and reducing
social inequalities, fostering social and economic
development and the deepening of democratic
management. The Network also wants to promote
the integration and strengthening of the management
system of the RMBH (Protocol for Mutual
Cooperation-Network 10).
The NETWORK 10 seeks to direct efforts and share
technical, political and financial resources for the
improvement of living conditions of the metropolitan
population, towards the improvement of living
conditions and integration within the metropolitan
region guided by common projects. The sharing of
experiences, promoting similar technical expertise,
and the discussion of problems aim to align
local actions and public policies (health, safety,

A REDE 10 procura canalizar esforços e compartilhar recursos técnicos, políticos e financeiros voltados para a melhoria das condições de vida da população metropolitana e para a busca de melhores
condições de integração no âmbito metropolitano,
orientada por projetos comuns. O compartilhamento de experiências, as ações de nivelamento do quadro técnico, e a discussão de problemas têm por
objetivo a compatibilização de ações e de políticas
públicas locais (saúde, segurança, meio ambiente,
uso e ocupação do solo, habitação, etc.), a tomada
de decisões por consenso, e a elaboração de projetos de interesse comum com vistas à obtenção de
recursos que os viabilizem.

environment, land use, housing, etc.), consensusbased decision-making, and the preparation of
projects of common interest to obtain adequate
resources to fund these projects.
The NETWORK 10 has as its guiding principles:
•

promotion of shared metropolitan governance;

•

commitment to sharing information and
experiences between the RMBH municipalities;

•

recognition of interdependence between the
RMBH municipalities;

A REDE 10 tem como princípios norteadores:

•

respect for the autonomy and diversity of the
RMBH municipalities;

•

promoção da governança metropolitana
compartilhada;

•

promotion of democratic participation of the
RMBH municipalities;

•

compromisso de compartilhamento de informações e experiências entre os municípios
da RMBH;

•

integration of local public policies to empower
regional results;

•
•

reconhecimento da interdependência entre
os municípios da RMBH;

promotion of solidarity and cooperation
between the RMBH municipalities;

•
•

respeito à autonomia e às diversidades dos
municípios;

ensuring   transparency of actions, published
and shared;

•
•

promoção da participação democrática dos
municípios da RMBH;

ensuring the continuity of commitments
assumed by the municipalities of the network;

•

action planning within a metropolitan vision;

•

integração das políticas públicas locais para a
potencialização dos resultados regionais;
promoção da solidariedade e cooperação
entre os municípios da RMBH;

•

collaboration between municipalities with
different agents and actors involved with RMBH
themes (NETWORK 10 Vision Statement, 2009).

•
•

garantia de publicização e transparência das
ações compartilhadas;

•

garantia da continuidade dos compromissos
assumidos pelos municípios da Rede;

•

planejamento de ações dentro de uma visão
metropolitana;

•

colaboração entre os municípios com os diversos agentes e atores envolvidos com temas
da RMBH (Visão..., 2009).

The operating principle of the NETWORK 10 is
guided by collaborative action among partners,
respecting the autonomy of each entity and local
diversity. The political and executive coordination
of NETWORK 10 is today the City Hall of Belo
Horizonte, which promotes Metropolitan Forum
meetings for planning, accompanies the main
development initiatives and provides executive
support for the operation of the NETWORK. The
Metropolitan Forum brings together Municipal
Planning Secretaries from the NETWORK 10 and has
been in place since May 2009. Executive support
is provided by the Metropolitan Development
and Planning Office of the Municipal Department
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O princípio de funcionamento da REDE 10 é pautado pela ação colaborativa entre os parceiros, respeitando a autonomia de cada um e as diversidades
locais envolvidas. A coordenação política e executiva da REDE 10 hoje cabe à Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte, que promove as reuniões do
Fórum Metropolitano de Planejamento, acompanha as principais iniciativas em desenvolvimento e
fornece apoio executivo ao funcionamento da rede.
O Fórum Metropolitano de Planejamento reúne os
Secretários de Planejamento dos municípios integrantes da REDE 10 e está em funcionamento desde maio de 2009. O apoio executivo é fornecido
pela Gerência de Planejamento do Desenvolvimento
Metropolitano da Secretaria Municipal Adjunta
de Planejamento e Gestão de Belo Horizonte
(GPDM-SMAPL-PBH).
A dinâmica inicial de funcionamento da REDE
10 se deu por meio de Grupos de Trabalho
Temáticos, instâncias técnicas compostas por um
representante de cada município, responsável
pela discussão de questões de interesse comum
e pela elaboração de propostas. Chegaram a ser
constituídos oito grupos de trabalho: mobilidade urbana; saúde; segurança; desenvolvimento
econômico, emprego e qualificação; plano diretor e limites; meio ambiente; habitação; e cultura.
Entretanto, as discussões iniciadas nestes grupos
pouco avançaram e hoje todos se encontram desativados, demonstrando que a tentativa de organização do trabalho por meio da criação de grupos temáticos de discussão não foi eficaz. Além
da maior parte das prefeituras municipais envolvidas apresentarem dificuldade de garantir uma
participação qualificada em tantos grupos, a falta
de concretização das discussões em ações também contribuiu para o esvaziamento do trabalho.
Afora a tentativa de trabalho por meio dos grupos temáticos, foram desenvolvidas várias ações
conjuntas entre os municípios da REDE 10, tais
como: ações de prevenção à dengue, realização
de cursos de capacitação para técnicos das prefeituras municipais, ações associadas à saúde,
discussão de conflitos existentes nas regiões de
fronteira entre Belo Horizonte e demais municípios, e a mobilização para participação no desenvolvimento do Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado da RMBH, dentre outras.
As iniciativas que obtiveram maior sucesso foram
aquelas que mobilizaram grupos de parceiros em

of Planning and Management of Belo Horizonte
(GPDM-SMAPL-PBH).
The NEWORK 10 started with thematic working
groups, technical bodies composed of one
representative from each municipality, to discuss
issues of common interest and design proposals.
Eight working groups were formed: urban
mobility; health; security; economic development,
employment and qualification; master plan and
boundaries; environment; housing; and culture.
However, the discussions initiated in these groups
did not advance and today they are not working,
demonstrating that the attempt to work through
thematic groups was not effective. In addition most
the involved municipalities had difficulties to ensure
participation with expertise in so many groups. The
lack of implementation of actions also contributed
to the emptying of the groups.
Besides attempting to work through thematic
groups, several joint actions between the
NETWORK 10 municipalities were developed,
such as: dengue prevention actions, training
courses for technicians, actions associated with
health, discussion of existing conflicts in border
regions between Belo Horizonte and other
cities, and the mobilization for participation in
the Integrated Development Master Plan for the
RMBH, among others.
The initiatives which have been most successful have
been those that mobilized partner groups around
common interest projects. It is important to note that
not all developed projects had its origin linked to the
dynamics of the NETWORK 10, although they have
been enhanced by it. The main ongoing initiatives
include: the creation of the Metropolitan Tax
Management Forums, the agreement to implement
the Telecentros.BR Program and the Nutritional and
Food Security Programme.
In terms of the Metropolitan Tax Management
Forum, which participates in the Municipal Finance
Secretaries, the NETWORK 10 aims to interlink and
promote the exchange of experiences, information,
systems and solutions in the areas of registration,
collection, enforcement, taxation and other tax
administration tasks. Sharing a common system of
electronic invoicing for services, developed by the
city of Belo Horizonte, is one of the actions that
have contributed to the increase in revenues and
municipal supervision.

torno de projetos de interesse comum. Cabe ressaltar, também, que nem todos os projetos desenvolvidos tiveram sua origem vinculada à dinâmica
da REDE 10, embora tenham sido potencializados pela mesma. Dentre as principais iniciativas
em curso, podem ser citadas: a criação do Fórum
Metropolitano de Gestão Tributária, o convênio
para implantação do Programa Telecentros.BR e o
Programa de Segurança Alimentar Nutricional.
O Fórum Metropolitano de Gestão Tributária,
do qual participam os Secretários de Finanças
Municipais da REDE 10, tem como objetivo articular ações conjuntas e promover o intercâmbio de
experiências, informações, soluções e sistemas nas
áreas de cadastro, arrecadação, fiscalização, tributação e outras de interesse da administração tributária. O compartilhamento do sistema de emissão
da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, desenvolvido
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, constitui uma das ações que tem contribuído para o aumento da arrecadação e fiscalização municipais.
Para a implantação do Programa Telecentros.BR,
que é um programa nacional de apoio à inclusão
digital nas comunidades, os municípios da REDE
10 firmaram convênio, por intermédio da Empresa
de Informática e Informação do Município de Belo
Horizonte (PRODABEL), para facilitar a interlocução com o governo federal e desenvolver esforços
conjuntos para a sua viabilização. Este programa
prevê a distribuição de equipamentos de informática e mobiliário, acesso à internet e disponibilização de bolsistas para a implantação de telecentros
em espaços disponibilizados pelos municípios.
O Programa de Segurança Alimentar e Nutricional,
coordenado pela Secretaria Municipal de
Abastecimento de Belo Horizonte, reúne municípios da REDE 10 em torno da discussão relativa
à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar para a merenda escolar.
Apesar das iniciativas em curso, há reconhecidas
dificuldades para a governança metropolitana tanto
do ponto de vista político quanto institucional, uma
vez que o interesse dos governantes em participar
de um sistema colaborativo pode ser variável e se
alterar em função da descontinuidade administrativa. As estruturas organizativas de cada município
também podem ser bastante distintas. Além disso,
trata-se de um real esforço de substituição de uma
ação competitiva entre municípios para uma ação

To implement the Telecentros.BR Program, a
national program to support digital inclusion of
communities, the municipalities of NETWORK
10 signed an agreement with the Belo Horizonte
Digital and Information Company (PRODABEL), to
facilitate the interaction with the federal government
and develop joint efforts for its implementation. This
programme provides the distribution of computers
and other equipment, internet access and provision
of memberships to help the implementation of the
tele-centres in spaces provided by the municipalities.
The Food and Nutrition Safety Programme,
coordinated by the Belo Horizonte Municipal
Food Secretary gathers network municipalities for
discussions concerning the purchase of food from
family farms for school meals.
Despite the ongoing initiatives, there are
recognizable
difficulties
for
metropolitan
governance from the political and institutional
points of view. The interest of political authorities’
in participating in a collaborative system can be
variable, causing changes and administrative
discontinuity. The organisational structures of each
municipality can also be quite distinct. In addition,
it is a real effort to replace a competitive vision
between municipalities by a collaborative vision,
which requires overcoming ingrained distrust and
political party differences. And all this happens
within the context of a federal organization that
strengthens the municipal power in relation to
issues of urban development and local policies.
The experience of networking, within the
NETWORK 10, is still too recent to be evaluated.
However, among the challenges presented, some
are listed below:
•

The effort of the Municipality of Belo Horizonte
is still very one-sided for effective networking,
and appears to compromise the principle of
horizontal articulation between hierarchical
and horizontal partners;

•

It is difficult to overcome competitive
actions between the municipalities within
the network for collaborative actions
and cooperation;
Differentiated engagement and participation of
municipalities in the network;

•
•

Discontinuity of municipal representations in
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colaborativa, exigindo superar desconfianças arraigadas e divergências político-partidárias. Tudo isso
num contexto de organização federativa que fortalece o poder municipal para as questões de desenvolvimento urbano e políticas locais.
A experiência do trabalho em rede, no âmbito
da REDE 10, é ainda recente para ser avaliada.
Entretanto, dentre os desafios que já se apresentam, podem ser listados:
•

esforço ainda muito unilateral do município de
Belo Horizonte para a efetivação de um trabalho em rede, podendo comprometer o princípio de articulação horizontal e não hierarquizada entre os parceiros da rede;

•

dificuldade de superação de ações concorrenciais entre os municípios integrantes da rede
em prol de ações de colaboração e cooperação;

•

participação e engajamento diferenciado dos
municípios integrantes da rede;

•

descontinuidade das representações municipais nas diversas instâncias de trabalho;

•

representações municipais por vezes dissociadas de efetiva representatividade;

•

interferência de divergências
político-partidárias;

•

falta de uma metodologia clara que estruture o
trabalho em rede;

•

possibilidade de superposição com ações em
desenvolvimento em outras instâncias responsáveis pela gestão e pelo planejamento metropolitanos, sobretudo aquelas a cargo do governo estadual.

the various instances of work;
•
•

Municipal representations sometimes are
not effective
Interference of partisan-political differences;

•

Lack of a clear methodology that would  design
the work on the network;

•

Possibility of overlap with actions under
development in other bodies responsible
for the management and the metropolitan
planning, especially those by the
State Government.

5. CONCLUSÕES

A

breve análise da dinâmica urbana na RMBH elucidou os processos recentes de estruturação do espaço metropolitano, segundo vetores a partir de seu núcleo central,
destacando as transformações atuais, mais significativas nos vetores norte e sul, com
distintas características.
Em relação à gestão e ao planejamento metropolitanos, verifica-se a existência de três
momentos desde os anos 1970. O terceiro e atual momento é de retomada das iniciativas
que buscam constituir formas de gestão e planejamento metropolitanos com características colaborativa e democrática. A preocupação com a constituição destas formas
é tanto decorrente do contexto no qual um novo arcabouço legal foi criado no estado
de Minas Gerais, quanto decorrente do agravamento dos problemas urbano-ambientais
associados à metropolização do espaço da RMBH.
Diversas têm sido as iniciativas que contribuem para a construção deste sistema de
gestão e planejamento, bem como diversas têm sido as iniciativas para a construção de
um diagnóstico articulado e coerente para a futura execução de políticas públicas de
interesse comum na RMBH.
Uma iniciativa importante, que busca contribuir para a construção do sistema de gestão e planejamento da RMBH, é a REDE 10. Seu objetivo é construir um trabalho de
governança colaborativa em forma de rede, pautada pela articulação horizontal entre os
parceiros envolvidos, sem instâncias decisórias definidas legalmente, buscando envolver
as prefeituras e outras instituições em processo de cooperação para a solução de problemas de abrangência supramunicipal.

5. CONCLUSION

T

he brief analysis of the RMBH urban dynamics
discussed recent cases of structuring the
metropolitan space, according to the lines of
the four vectors originating from its central
core, highlighting the current most significant
transformations in the Northern and Southern
Vectors, with distinct characteristics.
In relation to metropolitan management and
planning, it is acknowledged that three moments
were significant since the 70s. The third and
present moment is characterized by the reemergence of initiatives that seek to constitute
forms of metropolitan planning and management
with democratic and collaborative features.
The concern with the constitution of these new
initiatives is both due to the context in which the
new legal framework was created by the State of

Minas Gerais, and to the increasing deterioration
of urban environmental problems in the RMBH.
Several initiatives have been contributing to build
the planning and management system, parallel
to other initiatives engaged in the production of
a coherent and articulated diagnosis for future
implementation of public policies in the RMBH.
An important initiative, which seeks to contribute to
the planning and management system of the RMBH,
undoubtedly is the NERWORK 10. This initiative has
been attempting to build collaborative governance as
a network, guided by horizontal articulation between
partners, without legally defining decision-making
structures, and involving local governments and
other institutions in the process of cooperation for
the solution of problems of supra-municipal scope.
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Notas

endnotes

1 – “Governança colaborativa é um tipo de governança mais efetiva, forte e sustentável que surge
quando diversos interesses são consolidados por
meio de valores básicos, e onde consenso e ação
colaborativa são escolhidos ao invés de confrontação e/ou falta de ação” (Visão..., 2009).

1 – “Collaborative governance is a type of a more
effective, stronger and sustainable governance which
arises when different interests are consolidated on
basic values, and where concensus and collaborative
action are chosen instead of confrontation and/or
lack of action (Visão...,2009).

2 – O Protocolo para Cooperação Mútua para a
criação da Rede de Governança Colaborativa REDE
10 foi assinado em 02/10/2009.

2 – The Mutual Cooperation Protocol for the
enactment of the Collaborative Governance
Network of 10 was signed in 02/10/2009.

ESPAÇO PARTICIPE BH

E

ste espaço da revista é reservado à publicação de artigos
que analisam temas relativos à participação da sociedade
civil organizada nos governos locais.
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RESUMO

O artigo analisa o desenho institucional do Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano da RMBH e as suas consequências
sobre os processos de participação, a partir da noção contemporânea
de governança, com destaque à perspectiva de governança participativa. Aborda a gestão metropolitana e o novo arranjo institucional
implementado pelo governo estadual e, a partir de pesquisa recentemente realizada, analisa o desenho do Conselho e os processos participativos. Finalmente, destacam-se avanços e possíveis elementos de
aprimoramento desta instância participativa.
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Abstract

The article analyzes the institutional design of the Deliberative Council
of Metropolitan Development of the RMBH and its consequences on
the participation processes. The analysis is framed according to the
contemporary notion of governance, with emphasis on the perspective
of participatory governance. The article covers issues regarding the
new metropolitan planning and management system implemented by
the state government. Based on results from a recent study we analyze
the design of the Council and its participatory processes. Finally, we
highlight advances and possible elements for improvement of this
forum for participation.
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N

o contexto brasileiro pós-1980, a partir da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) e dos marcos
regulatórios das políticas públicas (como o Estatuto
da Cidade ou a Lei nº. 10257/2001), que preconizam a participação e gestão democrática, tem-se
observado a multiplicação de conselhos, traduzindo
o esforço de atores sociais de democratização das
políticas públicas.
Ao lado disso, no que se refere às instâncias institucionalizadas de participação, cabe destacar
que autores como Fung (2004a; 2004b) e Gohn
(2000) sugerem que os formatos institucionais
destas influem nos processos participativos, podendo ou não favorecer a participação cidadã.
Partindo dessas considerações, este artigo aborda o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano (CDDM) da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH) e identifica suas características institucionais. Tem-se em vista analisar de que forma o desenho institucional do órgão

I

n the Brazilian post-1980 environment, the Federal
Constitution of 1988 (CF/88) and regulatory public
policies (such as the City Statute or Federal Law
10257/2001) called for participation and democratic
management. Since their inception there has been a
proliferation of councils which reflects the efforts of
social actors to democratize public policies.
With regard to the institutionalized spaces of
participation, it is noteworthy to state that authors
such as Fung (2004a, 2004b) and Gohn (2000)
suggest that the influence of the institutional
design in participatory processes may or may not
encourage citizen participation. Based on these
considerations, this paper discusses the Deliberative
Council of Metropolitan Development (CDDM) in
the Metropolitan Region of Belo Horizonte (RMBH)
and identifies its institutional features. The purpose
is to identify how the institutional design of the
Council has influenced participation in urban
policies addressing the RMBH.

tem influenciado a participação nas políticas urbanas endereçadas à RMBH.
A relevância desta discussão coloca-se sobre dois
aspectos. Primeiro, destaca-se a importância da
abordagem dos novos arranjos voltados para a participação nas políticas públicas, que têm sido examinados a partir de diversos desenvolvimentos de
cunho teórico e analítico, dentre os quais se pode
reportar à perspectiva de governança participativa. Segundo, destaca-se a complexidade da questão
metropolitana, que não tem sido historicamente enfrentada a contento, implicando diversos processos,
como a distribuição injusta dos ônus e dos benefícios da urbanização no tecido metropolitano e a
metropolização da pobreza.
O trabalho é oriundo de uma pesquisa realizada
de 2007 a 2009, na qual se efetuou, de início, uma
pesquisa documental junto a SEDRU (Secretaria
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana),

The relevance of this discussion is placed on
two aspects. Firstly, we highlight the importance
of addressing new frameworks of participation
in public policies, which have been examined
from various theoretical and analytical realms.
By doing so, we will gain a better perspective of
participatory governance. Secondly, we highlight
the complexity of the metropolitan issue.
Historically, this issue has not been addressed
satisfactorily, as it involves several processes, such
as unfair distribution of burdens and benefits of
urbanization in the metropolitan region and the
metropolization of poverty.
The work is based on a study carried out from
2007 to 2010, which started as a documentary
research together with SEDRU (State Secretariat
of Regional Development and Urban Policy), to
identify the characteristics of the new metropolitan
management system, and more specifically, of the
Deliberative Council. In addition, the research
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visando identificar as características do novo arranjo metropolitano e o Conselho. Ao lado disso, as
atas das reuniões do órgão foram examinadas e as
reuniões foram acompanhadas, sistematicamente,
no decorrer da pesquisa. Finalmente, foram realizadas entrevistas com dez membros do CDDM da
RMBH, representantes dos diversos segmentos que
compõem o Conselho. Embora o número de entrevistas não tenha abrangido o universo de conselheiros, permite avançar na compreensão dos processos participativos.
O artigo estrutura-se em quatro seções. A primeira
parte aborda brevemente a noção de governança
associada à de participação. Em seguida, aborda
sucintamente o tratamento da questão metropolitana, desembocando no exame do atual arranjo institucional da RMBH. Em um terceiro momento é
analisado o desenho institucional e a participação
do CDDM e, em seguida, efetuam-se algumas considerações finais.

consisted of analyzing the Council’s meeting minutes.
The meetings were followed systematically during
the research. Finally, interviews were conducted
with ten members of the CDDM of the RMBH,
representing the various segments that make up
the Council. Although the number of interviews has
not covered the entire universe of counselors, the
results help us to better understand the nature of
the participatory processes.
As such, the article is subdivided into four sections.
The first part briefly discusses the notion of
governance associated with participation. Following
this section, the metropolitan question is briefly
discussed. This section ends with a brief examination
of the current institutional planning and management
framework set for the RMBH. The third section
analyzes the institutional design and the nature of
participation within the CDDM. The fourth section
concludes with some final remarks.

1. Governança democrática,
Participação e Conselhos
de Políticas Públicas

O

emprego do termo “governança” tem se difundido a
partir do contexto dos anos 1990. Não se trata de
uma noção única, mas de um rol não homogêneo de
concepções, voltadas, sobretudo, para a abordagem
das novas formas de ação política e de relacionamento entre o Estado e sociedade. De forma mais
geral Polèse e Stren (2000) reportam as concepções
de governança de cunho normativo-prescritivo que
remetem às premissas de “bom governo” (associado à eficiência, transparência, controle público e
accountability) em contraste com as concepções
ancoradas na dimensão relacional dos governos.
Nesta perspectiva, a noção de governança enfatizaria as relações estabelecidas entre governo, agentes
privados e sociedade civil, bem como aponta para
as relações entre os níveis de governo.
Descartando-se a pretensão de efetuar uma revisão
da referida noção nas diferentes correntes teóricas,
destaca-se o emprego do termo “governança” por

autores do campo do novo institucionalismo econômico, como Melo (1996) e da vertente históricocultural, como Coelho e Diniz (1995), em ambos os
casos assumindo-se a centralidade das instituições
e enfatizando seus papéis. A título ilustrativo, no
caso do novo institucionalismo econômico, os dilemas da ação coletiva constituem uma questão chave
e, neste sentido, as instituições teriam um papel de
moldagem dos comportamentos por meio de regras
e normas, e de provisão de incentivos para reduzir
os custos de transação e promover a cooperação,
nos termos de North (1990), precursor desta corrente. A noção de governança apresentada por Melo
(1996), balizada por esta perspectiva, associa-se à
capacidade governamental de enforcement de regras universalistas nas transações sociais, políticas e
econômicas; à promoção de arranjos cooperativos e
redução dos custos de transação, bem como à promoção de accountability. As instituições são definidas de modo mais amplo no novo institucionalismo

cultural, como procedimentos formais e informais,
rotinas, normas e convenções inseridas nas estruturas da política, nos termos de Hall e Taylor (1996),
autores-chave desta corrente. Nesta linha, Coelho e
Diniz (1995) sugerem a relevância do conceito de
governança para a abordagem analítica da capacidade de governo, dos potenciais e capacidades de
coordenação do Estado entre as políticas distintas e
os diferentes interesses em jogo, bem como da capacidade de implementação.
À parte do emprego da noção de governança no
campo neoinstitucional, pode-se identificar um
conjunto de aportes que ressituam a noção de governança a partir da incorporação de elementos
das teorias democráticas contemporâneas, em suas

correntes de democracia deliberativa e participativa, associados a contribuições de outras matrizes
teóricas. O núcleo comum destes empreendimentos
está na ênfase conferida à participação da sociedade nos processos decisórios como um elemento
central na noção de governança.
Em seus diversos trabalhos Archon Fung recorre
à noção de governança, especialmente de governança participativa. Fung (2003, 2004a, 2004b) e
Fung e Wright (2003) representam este tipo de
enfoque. Fung (2004a) afirma que as formas participativas e deliberativas de democracia podem
contribuir para o enfrentamento dos desafios da
ação pública contemporânea. Em sua abordagem
dos desenhos institucionais de minipúblicos, o

1. Democratic Governance, Participation
and Public Policy Councils

T

he use of the term “governance” has widely spread
since the 1990s. The term involves a number of
multi-dimensional notions and as such its definition
incorporates an inhomogeneous list of concepts,
geared mainly to address new forms of political
action and relationship between state and society.
Generally speaking Polèse and Stren (2000)
relate the concept of governance to a normativeprescriptive dimension referring to the assumptions
of “good government” (associated with efficiency,
transparency, public control and accountability) in
contrast to the concepts anchored in the relational
dimension of governments. In this perspective, the
notion of governance emphasizes relations between
government, private actors and civil society,
and points to the relationship between various
levels of government.
Discarding the pretext of carrying out a complete
review of this concept through its different
theoretical approaches, we highlight the use of the
term “governance” based on the work of authors
aligned with the new institutionalism, such as Melo
(1996) with an economic approach, and of Coelho
and Diniz (1995) that adopt a more historicalcultural perspective of the term. Both perspectives
highlight the centrality of institutions, emphasizing
their roles. To illustrate these theoretical approaches
to governance, we can state that new economic

institutionalism focuses on the dilemmas of collective
action. In this context institutions have a role in
shaping behaviors through rules and standards, and
providing incentives to reduce transaction costs and
to promote cooperation (North, 1990). The notion
of governance given by Melo (1996), guided by this
perspective, is associated with the government’s
ability to enforce universal rules in social, economic,
and political transactions; promote cooperative
frameworks and reduce transaction costs, as well as
to promote accountability. Institutions are defined
more broadly through the prism of new cultural
institutionalism according to formal and informal
procedures, routines, norms and conventions
embedded in the structures of politics, according to
Hall and Taylor (1996), the key authors of this school
of thought. In line with this precept, Coelho and
Diniz (1995) suggest the relevance of governance as
a concept to analyze government capacity potential
and capacity of coordination between state policies
and the different interests at stake, as well as its
implementation capacity.
Apart from employing the notion of governance in
the neo-institutional field, one can identify a set of
inputs to re-situate the notion of governance through
the incorporation of elements of contemporary
democratic theory and its current vertexes
of deliberative and participatory democracy,
associated with other theoretical frameworks. The
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autor remete à governança participativa nucleada
na perspectiva de compartilhamento de decisões
entre sociedade e Estado (FUNG, 2004b). Em seu
trabalho sobre a contribuição das associações
para a democracia, Fung (2003) destaca o papel
destas organizações para a governança participativa, referida às formas de relação cooperativa
entre Estado e sociedade civil, tendo em vista as
funções de regulação, de provisão de serviços, formulação e implementação de políticas.
Fung e Wright (2003) desenvolvem a noção de “empowered participatory governance”. A governança,
em seus termos, é indissociável da dimensão participativa e deliberativa. Conforme os autores, o elemento de participação diz respeito à possibilidade
de influência ou intervenção nos processos decisórios relativos às metas, prioridades e estratégias. O
elemento deliberativo aponta para a moldagem do
processo decisório, assentado nas premissas de um
processo racional estruturado, no qual os participantes apresentam propostas e argumentam entre
si. O empoderamento decorreria da efetividade das
decisões tomadas nestas instâncias, determinando
as ações das agências e burocracias públicas.
Destaca-se, ainda, que Archon Fung (2003, 2004a,
2004b) reafirma em seus trabalhos a relevância
do desenho institucional como um elemento fundamental para a qualidade dos processos participativos e deliberativos. Ou seja, em seus termos, os
arranjos e características das instâncias de participação influenciam a qualidade e integridade
destes processos.
De modo mais geral, a perspectiva de governança
relacional que remete às relações entre os diversos atores institucionais e societários, tendo em
vista à cooperação orientada para as políticas públicas, mostra-se relevante para o tema deste artigo.
Contudo, mais especificamente, a perspectiva de governança participativa, na linha de Fung, é pertinente
à abordagem proposta considerando-se o Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano
como a instância de participação e de deliberação
da sociedade no novo arranjo metropolitano.
Nesta linha, o artigo analisa o CDDM como instância de governança participativa, a partir das características do desenho institucional lastreadas em
Fung (2004b), tendo em vista abordar a relação
entre estas características e os processos de participação e deliberação. Em outros termos, tem-se

common core of these theoretical approaches lies
in society’s participation in decision making as a
central element in the notion of governance.
In his various works, Archon Fung uses the
notion of governance, especially “participatory
governance”. Fung (2003, 2004a, 2004b) and Fung
and Wright (2003) represent this type of approach.
Fung (2004a) states that the deliberative and
participatory forms of democracy can contribute to
addressing the challenges of contemporary public
action. In his approach to institutional designs of
the mini-public, the author refers to participatory
governance nucleated in the perspective of shared
decision making between society and the state
(FUNG, 2004b). In his work on the contribution of
associations to democracy, Fung (2003) highlights
the role of these organizations for participatory
governance, in reference to the forms of cooperative
relationship between state and civil society, in view
of the regulatory functions of service delivery,
formulation and implementation of policies.
Fung and Wright (2003) developed the notion of
“empowered participatory governance”. Governance,
in its terms, is inseparable from the participatory
and deliberative scale. According to the authors the
element of participation relates to the possibility
of influence or intervention in decision-making
regarding goals, priorities and strategies. The
deliberative element points to the molding of the
decision process, en-rooted in the premises of a
structured rational process, in which participants
present proposals and argue among themselves.
Empowerment may come from the effectiveness of
decisions taken in these instances, determining the
actions of public agencies and bureaucracies.
It is noteworthy that Archon Fung (2003.2004 a,
2004b) reaffirms the importance of institutional
design as a key element in the quality of participatory
and deliberative processes. That is, the characteristics
of participatory frameworks influence the quality and
integrity of these processes.
More generally, the perspective of relational
governance that addresses the relationship
between the various institutional and social actors
in view of a cooperation-oriented public policy
process appears to be relevant to the topic of
this article. More specifically, the perspective
of participatory governance, in line with Fung,
is an appropriate methodological framework to

em vista examinar de que forma o desenho institucional desta instância favorece ou obstaculariza
estes processos.
A abordagem das instâncias participativas é relevante no contexto de alargamento da democracia
no país, especialmente a partir da Constituição
Federal de 1988, que avança nos arranjos descentralizadores, na ampliação dos direitos sociais e na
democratização do Estado e de suas relações com
a sociedade. Neste último aspecto, destaca-se a ênfase na participação dos cidadãos nas políticas e
na gestão pública por meio de canais como os conselhos e conferências de políticas públicas, gestão
participativa do orçamento e audiências públicas,
ou de mecanismos como a iniciativa popular nos
projetos de lei e o plebiscito.
Dentre as instâncias de participação que se difundiram no país nos anos 1990, sobretudo no âmbito local, os conselhos constituem o tipo de arranjo
mais disseminado de participação dos cidadãos
nas políticas públicas, inclusive em virtude de sua
obrigatoriedade em alguns campos setoriais de políticas, como a saúde, educação e assistência social. De modo geral, caracterizam-se como órgãos
administrativos colegiados, de composição híbrida,
com representantes da sociedade civil e do poder
público, mas que podem se distinguir por algumas
características institucionais, tais como: o caráter
(deliberativo e/ou consultivo); as competências; a
composição, dentre outras variáveis.
No caso do CDDM, em foco neste trabalho, trata-se
de um conselho que é oriundo de uma exigência
legal recente, posta nas Leis Complementares nº.
88 e nº. 89, ambas de 2006, que estabelecem elementos constitutivos do novo arranjo metropolitano
em Minas Gerais.

consider the Deliberative Council of Metropolitan
Development as an instance of participation and
deliberation within the new metropolitan planning
and management system.
In line with this precept, the paper analyzes the
CDDM as an instance of participatory governance,
based on the characteristics of the institutional
design defined by Fung (2004b), in order to address
the relationship between these characteristics and
participation and deliberation processes. In other
words, we examine how the institutional design of
this instance favors or inhibits these processes.
The approach of participatory spheres is relevant
in the context of enlarging the democracy in
the country, especially arising from the Federal
Constitution of 1988, which advances in the formation
of decentralized frameworks, the expansion of
social rights and the democratization of the state
and its relations with society. In this latter respect,
there is an emphasis on citizen participation in
policy and public management through channels
such as councils and conferences on public policies,
participatory management of the budget and public
hearings or mechanisms such as popular initiatives
in creating bills and establishing referendum.
Among all these mechanisms, the creation of
councils has spread throughout the country
since the 1990s (especially at the local level), and
currently are the most widespread mechanism of
citizen participation in public policies. In fact, some
sectoral fields such as health, education and social
assistance, require the presence of this mechanism
of participation to be eligible for the transfer
of federal and state funds. Generally speaking,
these councils are characterized as collegiate
administrative bodies, with a hybrid composition
of civil society and government representatives but
can be classified according to some institutional
characteristics, such as: vocation (deliberative and/
or advisory); the competencies and composition,
among others.
In CDDM’s case, the Council was created as a
legal requirement, based on Complementary Law
No. 88 and No. 89, both from 2006, which set out
the constituting elements of the new metropolitan
planning and management system in Minas Gerais.

Governança Metropolitana e Participação: Uma Análise do
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH

| 199

2. A questão metropolitana no
contexto de Minas Gerais e o
novo arranjo de gestão

C

omo tem sido amplamente abordado na literatura, o processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma intensa, rápida e desigual, sobretudo no período entre os anos
1960 e 1980. Historicamente, este processo não foi acompanhado pela distribuição
igualitária dos benefícios e oportunidades oferecidos pelo avanço industrial e econômico do País (GOUVÊA, 2005; FERNANDES, 2006;QUEIRÓZ E BRASIL,2009).
Em 1967, a questão metropolitana foi incluída na Constituição Federal (CF/67), que assegurou a institucionalização de regiões metropolitanas. Contudo, apenas em 1973 as
regiões metropolitanas foram instituídas mediante a Lei Complementar n. 14. Importante
ressaltar que, segundo as normas vigentes, as regiões metropolitanas tinham natureza
de serviços comuns, sendo a titularidade do interesse metropolitano atribuída, mesmo
que de maneira pouco elaborada, à associação compulsória dos municípios, sendo que
não havia menção alguma à competência dos estados-membros em matéria metropolitana (FERNANDES, 2006).
O cunho descentralizante da CF/88 conferiu maior autonomia aos municípios e os governos estaduais colocam-se como responsáveis pela criação de regiões metropolitanas,
bem como pelo desenvolvimento de políticas regionais. A legislação, porém, é lacunosa
quanto ao estabelecimento de mecanismos de cooperação inter-governamental, o que

2. The metropolitan issue in the
context of Minas Gerais and the
new management framework

B

razil’s urbanization process has been widely reported in the literature as intense, rapid
and unequal, especially during the 1960-1980 period. Historically, this process has not
been accompanied by equal distribution of benefits and opportunities offered by the
industrial and economic advancement of the country (GOUVÊA, 2005; FERNANDES,
2006; QUEIRÓZ and BRASIL, 2009).
In 1967 the metropolitan issue was included in the Federal Constitution (CF/67), which
ensured the institutionalization of metropolitan areas. However, metropolitan areas
were only constituted beginning in 1973 with the creation of Complementary Law 14.
It is important to mention that in compliance with the defined standards, metropolitan
regions were linked to the notion of common services, and these were attributed,
even though defined in loose terms, to a compulsory association of municipalities.
Furthermore, there was no mention of state jurisdiction on metropolitan issues
(FERNANDES, 2006).

resultou em complexos desafios relativos à construção de arranjos enderaçados às formas de cooperação e de coordenação.
O Estado de Minas Gerais, em 1974, regulamentou a
RMBH, composta por 14 municípios, e criou, sob a
forma de uma autarquia estadual, um órgão gestor
de planejamento metropolitano da RMBH denominado Planejamento da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (PLAMBEL). Diversos aspectos favoreceram o fortalecimento de tal órgão, como um
período com taxas de crescimento significativo no
âmbito nacional e estadual e o esvaziamento do poder municipal.
Porém, em 1989, com a promulgação da Constituição
do Estado de Minas Gerais (CEMG/89), as questões
metropolitanas foram atribuídas a uma Assembléia
Metropolitana
(AMBEL).
Enfraquecido,
o
PLAMBEL foi extinto em 1996 e, após sua extinção,
ocorreu um esvaziamento do efetivo planejamento
metropolitano em Minas. Embora a CEMG/89 tenha avançado no tratamento da questão metropolitana, na prática a AMBEL não se mostrou capaz
de processar as diferentes reivindicações dos municípios (AZEVEDO; GUIA, 2000).
Em 2002, a RMBH incluiu novos municípios totalizando 341. Em 2004, ocorreu um esforço preliminar do Estado de Minas Gerais na retomada
do planejamento e da gestão metropolitanos, com
a promulgação da Emenda à Constituição Estadual
n. 65. Em seguida, as Leis Complementares 88 e
89, de janeiro de 2006, estabeleceram o novo arranjo institucional para a gestão e planejamento da
RMBH, que possui as seguintes instâncias: Agência
de Desenvolvimento da RMBH, Assembléia de
Desenvolvimento Metropolitano e Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano
(CDDM). São instrumentos do arranjo: o Fundo de
Desenvolvimento Metropolitano (FDM) e o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). Os
quadros 1 e 2 demonstram o atual arranjo metropolitano e as funções/atribuições de cada órgão/
instrumento, em linhas gerais.
A Assembléia de Desenvolvimento Metropolitano,
segundo seu Regimento Interno, deve se reunir
ordinariamente uma vez por ano. Assim, até o
presente momento, ocorreram três reuniões ordinárias do órgão, que está em funcionamento
desde 2007. Houve também uma reunião extraordinária em 2008 e outra em 2009. Em todas

The decentralizing feature of CF/88 gave greater
autonomy to municipalities and state governments
become responsible for the creation of metropolitan
areas, as well as the development of regional policies.
However the legislation can be seen as incomplete
regarding the establishment of mechanisms for
intergovernmental cooperation, which resulted
in a complex challenge of creating institutional
cooperation and coordination frameworks.
In 1974, the State of Minas Gerais regulated the
RMBH, consisting of 14 municipalities and created,
in the form of a metropolitan planning agency for
RMBH the Belo Horizonte Metropolitan Region
Planning Authority (PLAMBEL). Several aspects
favored the strengthening of this agency amongst
which we can cite the significant growth rates at
both the national and state levels and the reduction
of municipal powers during the period.
However, in 1989 with the promulgation of the
Constitution of the State of Minas Gerais (CEMG/89),
metropolitan issues were attributed to a Metropolitan
Assembly (AMBEL). The weakened PLAMBEL was
abolished in 1996. Its extinction created a public policy
vacuum in terms of metropolitan planning in the
State of Minas Gerais. Although CEMG/89 advanced
the metropolitan agenda, AMBEL was unable to
handle the various demands of the municipalities
(AZEVEDO and MARES-GUIA, 2000).
In 2002, the RMBH included new municipalities
expanding its total number of members to 341 cities.
In 2004 the State of Minas Gerais made a preliminary
effort to resume metropolitan planning and
management with the enactment of Amendment to
the State Constitution n. 65. Following the amendment,
Complementary Laws 88 and 89 were passed in
January 2006 establishing the new institutional
planning and management system for the RMBH.
The institutional design of this system included:
the RMBH Development Agency, the Metropolitan
Development Assembly and the Advisory Council
for Metropolitan Development (CDDM). In addition,
two instruments were also incorporated into the
design: the Metropolitan Development Fund (MDF)
and the Integrated Development Plan (PDDI). Tables
1 and 2 show the current design and describe in
general terms the metropolitan functions/duties of
each component/instrument.
According to its Charter, the Metropolitan Development Assembly shall meet ordinarily once a year.
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as reuniões da Assembléia foi possível perceber
escassez do quorum2, o que parece demonstrar
o pouco interesse dos membros nas reuniões do
novo órgão.
A Agência de Desenvolvimento da RMBH, recentemente criada pela Lei Complementar n. 107/2009, é
vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Urbano (SEDRU) na forma de autarquia territorial e especial, seu caráter é técnico e executivo.
A Agência é autônoma administrativa e financeiramente, é pessoa jurídica de direito público, cujo

Thus, to this date, three regular meetings of the
Assembly were carried out since it began operating
in 2007. Extraordinary meetings took place in 2008
and in 2009 (one during each year). During all
Assembly meetings it was possible to perceive a
shortage of quorum2, which seems to demonstrate
little interest in Assembly meetings.
The RMBH Development Agency was recently
established by Complementary Law n. 107/2009,
and is linked to the State’s Secretariat for Regional
Development and Urban Policy (SEDRU). The agency

quadro 1

Órgãos do arranjo institucional da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Órgão

Composição

Assembléia de
Desenvolvimento
Metropolitano

4 representantes do Poder Executivo Estadual;
1 representante da ALMG;
34 prefeitos da RMBH;
34 presidentes das Câmaras Municipais da RMBH;

Conselho
Deliberativo de
Desenvolvimento
Metropolitano

Agência de
Desenvolvimento
da RMBH

5 representantes Poder Executivo Estadual;
2 representantes ALMG;
2 representantes do município de Belo Horizonte;
1 representante do município de Contagem;
1 representante do município de Betim;
3 representantes dos demais municípios da RMBH;
2 representantes da sociedade civil.
I - Unidade Colegiada
II - Direção Superior
III - Unidades Administrativas:
a. Gabinete;
b. Procuradoria;
c. Assessoria de Comunicação;
d. Assessoria de Apoio Administrativo;
e. Auditoria Seccional;
f. Diretoria de Informação, Pesquisa e Apoio Técnico;
g. Diretoria de Planejamento Metropolitano;
h. Diretoria de inovação e logística;
i. Diretoria de Regulação Metropolitana.
IV - Observatório de Políticas Metropolitanas

Atribuições Gerais
Definir as macro-diretrizes do planejamento
global da região metropolitana; Vetar os
votos válidos na Assembléia, resolução
emitida pelo Conselho Deliberativo.
Deliberar sobre os recursos destinados ao
financiamento de projetos indicados no
Plano Diretor da RMBH; Fixar diretrizes
e aprovar o cronograma de desembolso
dos recursos do Fundo Metropolitano;
Acompanhar a execução do Plano Diretor
da RMBH; Planejar e controlar a execução
de funções públicas de interesse comum.

Elaborar e propor o Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado, bem como
promover a execução das metas e das
prioridades estabelecidas pelo mesmo;
Fornecer suporte técnico e administrativo
à Assembléia Metropolitana e ao Conselho
Deliberativo; Proceder a diagnósticos da
realidade local e de âmbito metropolitano,
com vistas a subsidiar o planejamento
metropolitano.

Fontes: Informações básicas: referência completa das Leis Complementares 88 e 89 de janeiro de 2006.
Nota: (a) ALMG: Assembléia Legislativa de Minas Gerais; (b) RMBH: Região Metropolitana de Belo Horizonte.

prazo de duração é indeterminado. Enquanto sua
instalação não ocorre efetivamente, tem cabido à
SEDRU prestar apoio logístico e operacional à
Agência RMBH e aos demais órgãos do arranjo.
Tendo em vista que a Agência foi recém implantada, coube à SEDRU contratar o Plano Diretor
da RMBH este ano, em 2009. Como os membros
do CDDM decidiram que deveria ser contratada

was created as a special territorial authority and
is of a technical and executive nature. The Agency
is administratively and financially autonomous.
It is considered a legal entity under public law,
with an undetermined term of duration. During
its installation SEDRU provided the logistical and
operational support to the RMBH Agency as well as
to the other entities defined under the new system.

TABLE 1

Public Entities of the institutional framework of
the Metropolitan Region of Belo Horizonte
Institution

Metropolitan
Assembly

Composition

Mandates

4 representatives of State Executive Power;
1 representative of State Legislative power;
34 mayors from RMBH;
34 presidents of Municipal Legislative Councils
from RMBH

Deliberative
Council of
Metropolitan
Development

5 representatives of State Executive Power;
2 representative of State Legislative power;
2 representatives of Belo Horizonte municipality;
1 representative of Contagem municipality;
1 representative of Betim municipality;
3 representatives of the other municipalities within
the RMBH
2 representatives of civil society.
TOTAL: 16 direct representatives and 16
supplementary representatives

Metropolitan
Development
Agency

I – Collegiate Unit
II – Superior Direction
III – Administrative Units
a) Executive Office
b) Legal Office
c) Communications
d) Administrative Support
e) Auditor Office
f) Directorship of Information, investigation and
technical support
g) Directorship of Metro Planning, articulation and
inter-sectorality
h) Directorship for Innovation and Logistics
i) Directorship for Metro Regulations
IV – Observatory of Metro Policies

Define macro-directions of metropolitan
planning; Veto, with support from at least
two thirds of votes valid in the Assembly,
resolution decided by the Deliberative
Council
Stimulate elaboration and approval of
Integrated Development Master Plan; Make
decisions about resource allocation to
fund projects defined by the Master Plan;
Establish directions and priorities and
approve the timeline for funding resources
from the Metropolitan Fund; Follow-up and
evaluate the implementation of the Master
Plan; Give directions, plan, coordinate
and control the implementation of public
functions of common interest.

Design Integrated Development Master Plan;
Promote implementation of plans, programs
and investment projects established in
the Master Plan;; Give technical and
administrative support to the Metropolitan
Assembly and Deliberative Council;
Maintain permanent evaluation
and monitoring of plan and program
implementation to improve metropolitan
policy formulation.

Source: Basic Information: complete reference for the Complementary Laws 88 and 89, January 2006.
Note: (a) ALMG: State Legislative Assembly of Minas Gerais; (b) RMBH: Metropolitan Region of Belo Horizonte
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entidade acadêmica para a elaboração do Plano, o
mesmo será elaborado pela Fundação Ipead, instituição vinculada à Universidade Federal de Minas
Gerais, e deverá ser concluído até o final de 2010.

Given that the Agency was recently established, it
fell under SEDRU’s responsibility to hire, in 2009,
the execution of the RMBH Integrated Master Plan.
According to CDDM’s decision an academic entity

quadro 2

Instrumentos do arranjo institucional da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Instrumentos

Fundo de
Desenvolvimento
Metropolitano

Plano Diretor de
Desenvolvimento
Integrado

Gestores

Objetivos

1 representante do órgão gestor - Sedru;
1 representante da Seplag;
1 representante do agente financeiro - BDMG;
1 representante da SEF;
2 representantes da região metropolitana a serem
indicados pelo respectivo Conselho Deliberativo
de Desenvolvimento Metropolitano

Financiamento da implantação de
programas de projetos estruturantes;
Realização de investimentos relacionados a
funções públicas de interesse comum nas
regiões metropolitanas do Estado, conforme
diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado de cada
região metropolitana.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
deve ser elaborado e proposto pela Agência de
Desenvolvimento Metropolitano, já sua execução
deve ser acompanhada pelo Conselho Deliberativo
de Desenvolvimento Metropolitano e pela Agência.

O Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado conterá as diretrizes do
planejamento integrado do desenvolvimento
econômico e social relativas às funções
públicas de interesse comum.

Fontes: Informações básicas: referência completa das Leis Complementares 88 e 89 de janeiro de 2006.
Nota: (a) RMBH: Região Metropolitana de Belo Horizonte; (b) Sedru: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana; (c) Seplag: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais; (e) BDMG: Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais; (d) SEF: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais; (e) CDDM: Conselho Deliberativo
de Desenvolvimento Metropolitano.

O Fundo de Desenvolvimento Metropolitano iniciou sua arrecadação em 2009 e dois importantes resultados podem ser mensurados. Primeiro,
foi deliberado pelos conselheiros que cada município deveria destinar para sua composição em
2009, 0,0175% de sua receita líquida corrente –
índice sujeito a alterações pelos municípios para
os anos posteriores3. Segundo, o Conselho também decidiu que os recursos do Fundo deveriam
ser utilizados para contratar o Plano Diretor da
RMBH. Para este ano o Fundo terá R$ 1.812.679,46
(um milhão oitocentos e doze mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos),
valor suficiente para pagar os custos previstos
em 2009 para a elaboração do PDDI, que foi

was to be hired to prepare the Plan. As such the
Ipead Foundation, linked to the Federal University
of Minas Gerais (UFMG), was hired in 2009 to
complete the Plan by the end of 2010.
The Metropolitan Development Fund began its
collection of resources in 2009 and two important
results can be measured from this process. In
the first place, the councilors decided that each
municipality would allocate 0.0175% of their net
revenue to the fund in 2009 - subject to change by
the municipalities for the following years3. Secondly,
the Council also decided that the Fund’s resources
should be used to hire the execution of the RMBH’s
Integrated Master Plan. For that year the Fund would

contratado por pouco mais de R$ 3.090.000,00
(três milhões e noventa mil reais)4.
Em síntese, é possível perceber no caso da
Assembléia, seu potencial de negociação e pactuação inter-governamental, ao lado do caráter consultivo e regulador e, no caso da Agência, o caráter
técnico e gerenciador. O desenho institucional e
funcionamento inicial do Conselho serão analisados na seção seguinte, destacando-se que a este foi

work with a total of R$1,812,679.46 (one million eight
hundred and twelve thousand six hundred seventynine reals and forty-six cents), an amount sufficient
to pay the 2009 estimated costs for the preparation of
the PDDI, which was contracted for R$3,090,000.00
(three million and ninety thousand reals)4.
In summary, the Assembly demonstrates potential
for negotiating and creating inter-governmental
agreements along the advisory and regulatory

TABLE 2

Instruments of the institutional framework of
the Metropolitan Region of Belo Horizonte
Tools

Managers

Objectives

Metropolitan
Development
Fund

1 representative of the management institution (Sedru);
1 representative of the State Secretary of Planning and
Management;
1 representative of the funding agent (State
Development Bank – BDMG);
1 representative of the State Finance Secretariat (SEF);
2 representatives of the metropolitan region appointed
by the Deliberative Council.

Funding the implementation of priority
programs and projects;
Implementation of investments related
public functions of common interest in
the metropolitan region, according to the
directions established in the Master Plan.

Master Plan
for Integrated
Development

The Master Plan has to be elaborated and proposed
by the Metropolitan Development Agency and its
implementation monitored by the Deliberative Council,

The Master Plan must have the integrated
development planning directions for
economic and social development, related
to public functions of common interest.

Source: Basic Information: complete reference for the Complementary Laws 88 and 89, January 2006.
Note: (a) RMBH: Metropolitan Region of Belo Horizonte; (b) SEDRU: State Secretariat for Regional Development and Urban
Policy; (c) SEPLAG: State Secretariat of Planning and Management; (d) BDMG: Development Bank of Minas Gerais; (e) SEF: State
Finance Secretariat; (f) CDDM: Deliberative Council for Metropolitan Development

reservado um papel relevante no arranjo metropolitano que aponta para a perspectiva de governança participativa, posto que constitui a instância
que prevê a participação da sociedade nas decisões
relativas ao planejamento e às políticas urbanas
da RMBH. Cabe notar, ainda, que a realização de
Conferências Metropolitanas que potencialmente
constituem espaços de participação tem se atrelado
ao funcionamento do Conselho.

framework whereas the Agency operates through
a more technical approach. The institutional design
and initial operation of the Council will be analyzed
in the following section. The section will stress out
its crucial role in the metropolitan planning and
management system, pointing towards the prospect
of participatory governance. This is the system’s
component that foresees the participation of civil
society in decisions relating to RMBH planning
and to urban policies of metropolitan nature. It
should be further noted that the implementation
of the Metropolitan Conferences, which potentially
constitute metropolitan areas of participation, has
been linked to the functioning of the Council.

Governança Metropolitana e Participação: Uma Análise do
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH

| 205

3. Uma análise do Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano (CDDM)

N

a perspectiva de governança democrática, Fung
(2004a) propõe as seguintes variáveis para análise
do desenho institucional das instâncias participativas: o propósito e a concepção da instância; o recrutamento e a seleção dos participantes; os temas
da deliberação e o modo deliberativo; a recorrência
das reuniões; o grau das apostas e o empoderamento. Considerado este lastro examinam-se as seguintes características do CDDM: o caráter do órgão e
suas atribuições; sua composição e a periodicidade
das reuniões. A partir destas características tem-se
em vista analisar de que forma o desenho institucional favorece ou desfavorece os processos participativos no CDDM, abordando-se em seguida seu
funcionamento recente.
Nos termos de seu regimento o CDDM é um “órgão
colegiado de caráter deliberativo” com atribuições

abrangentes referentes ao planejamento metropolitano e à tomada de decisões relativas aos recursos definidos no plano diretor metropolitano, bem
como ao acompanhamento e controle público,
conforme indicado no quadro 1. Ainda conforme
o quadro 1, nota-se que o Fundo Metropolitano
constitui o pilar financeiro do Conselho e um elemento chave no desenho institucional, uma vez
que as decisões, na maioria das vezes, requerem
recursos para sua viabilização.
Como mencionado, no arranjo metropolitano o
CDDM constitui o canal de participação da sociedade civil. Sua composição estipulada pela LC
nº. 89/2006 e reafirmada pelo seu Regimento
Interno prevê um número limitado a 16 participantes para representação do Poder Estadual, do
Poder Municipal das municipalidades da RMBH,

3. An Analysis of the Deliberative
Council of Metropolitan Development
in the RMBH

F

rom the perspective of democratic governance,
Fung (2004a) proposes the following variables
for the analysis of participatory institutional
designs: the purpose and design of the institution,
the recruitment and selection of participants, the
themes of deliberation and the deliberative process,
the recurrence of meetings; the degree of wagers
and empowerment. Considering these variables
we assessed the following CDDM characteristics:
the character of the institution and of its mission
(attributions), its composition and frequency of
meetings. The scope of the analysis is to define
whether the CDDM’s institutional design favors or
disfavors the participatory processes. Following
this analysis we discuss its recent functioning.

According to its charter the CDDM is a
“collegiate deliberative structure” responsible
for comprehensive metropolitan planning and
decision making following the recommendation
defined in the Metropolitan Integrated Master
Plan (PDDI), in addition to monitoring and
controlling its implementation, as indicated in
Table 1. Still according to Table 1, it is important
to note that the Fund is the financial pillar of the
Metropolitan Council and a key element in its
institutional design, since decisions in most cases
require resources for their implementation.
As previously mentioned, the CDDM constitutes
a channel of civil society participation in the

do Poder Legislativo Estadual e da sociedade civil,
com os respectivos suplentes, como detalhado no
quadro 1. Neste arranjo, ressalta-se a representação de Belo Horizonte, Betim e Contagem e três
representantes para os demais 31 municípios e a
previsão de dois representantes da sociedade civil5. No que se refere à forma de seleção dos participantes, esta ocorreu inicialmente a partir do contexto da realização de uma primeira Conferência
Metropolitana em agosto de 2007, na qual foram
eleitos os conselheiros titulares e suplentes6.
Em relação à periodicidade das reuniões, de acordo
com o Regimento Interno do Conselho foi estipulado que este deverá se reunir ordinariamente a cada
dois meses e extraordinariamente quando necessário. As reuniões do Conselho da RMBH ocorrem em
Belo Horizonte e são abertas a todos que desejam
assisti-las, mas apenas têm direito ao voto os participantes titulares e, em sua ausência, seus suplentes.

3.1. O desenho do CDDM e
suas possíveis
conseqüências para os
processos participativos
Analisando-se o desenho do CDDM, um primeiro
ponto a se destacar é sua competência deliberativa
com atribuições relativamente abrangentes em relação ao planejamento e política urbana metropolitana. O poder decisório e a amplitude dos papéis
do Conselho constituem elementos que potencialmente favorecem os processos de participação. Em
tese, o CDDM possui empoderamento, já que suas
deliberações teriam capacidade de intervenção em
processos decisórios. Contudo, dadas as atribuições do CDDM, cabe notar que o seu empoderamento efetivo depende decisivamente do Fundo
Metropolitano. Neste sentido, alguns autores, como
Tatagiba (2002) e Gohn (2000), acreditam que a
ausência de um aporte financeiro pode enfraquecer a atuação e credibilidade de instâncias de participação, que tomam decisões, mas não produzem
resultados efetivos.
Em relação à composição do CDDM observa-se
que existe uma nítida desigualdade no conjunto

metropolitan planning and management system.
As detailed in Table 1, its composition stipulated by
Complementary Law n. 89/2006 and reaffirmed by its
Charter, provides for a total number of 16 participants
to represent the executive powers of the State,
RMBH municipalities, the State’s Legislature and civil
society. In this arrangement, the representation of
Belo Horizonte, Betim and Contagem is highlighted.
The other 31 municipalities have only three
representatives. In addition, the Council counts with
only two civil society representatives5. The selection
of Council members first took place during the
Metropolitan Conference in August 2007, when the
councilors and their substitutes were elected6.
According to the Council’s internal Rules of
Procedure, the frequency of ordinary meetings
is once every two months. The Council can meet
extraordinarily when necessary. The Council
meetings occur in Belo Horizonte and are open to
all who wish to assist them, but only the elected
councilors (and their substitutes) have voting power.

3.1. The design of CDDM
and its possible
consequences for
participatory processes
When analyzing the CDDM design, a first point to
note is its deliberative capacity with relatively broad
powers in relation to urban planning and metropolitan
policy formation. The ample decision-making power
and breadth of the roles of the Council are elements
that potentially favor the participation processes. In
theory, the CDDM includes elements of empowerment since its deliberations are able to intervene in
decision-making processes. However, given the tasks
of the CDDM, it should be noted that the effective
empowerment depends crucially on the Metropolitan
Fund. In this sense, some authors, such as Tatagiba
(2002) and Gohn (2000), believe that a lack of financial support may weaken the performance and credibility of instances of participation, which make decisions but do not produce effective results.
Regarding the composition of the CDDM it has
been observed that there is a clear inequality in
the overall representation of municipalities of the
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da representação dos municípios da RMBH, com
representantes dos três municípios de maior porte
e expressão econômica e apenas três representantes para os demais municípios. Como possíveis consequências desta assimetria pode-se supor um possível viés em favor de Belo Horizonte,
Betim e Contagem, que têm assento assegurado,
e dificuldades na representação dos interesses
heterogêneos dos demais municípios, o que pode
comprometer seu engajamento e participação
nesta instância. Pode-se considerar que a representação desigual dos municípios no Conselho, em
tese, poderia ser compensada na Assembleia, que
possui o poder de vetar as decisões do CDDM e
cuja representação dos 34 municípios da RMBH
é paritária, mas este fato pode ser relativizado em
decorrência da baixa participação dos municípios
nesta instância colegiada.
A tímida representação da sociedade civil é clara,
com apenas dois representantes, não favorecendo a
inclusão dos diversos segmentos societários interessados ou afetados. Este problema foi discutido nas
entrevistas realizadas na pesquisa, ressaltando-se
que a maioria dos conselheiros entrevistados acredita que a ampliação de representantes da sociedade
civil deve ocorrer para o incremento da qualidade
das deliberações e dos processos participativos.
Ainda em relação à participação da sociedade
civil devem ser consideradas as possíveis dificuldades de mobilização em torno da questão
metropolitana, que não tem se constituído como
objeto mais expressivo de ações coletivas. As
dificuldades podem ser associadas a fatores de
natureza diversa, como as lógicas de localização
residencial, processos de segregação socioespacial, bem como o caráter administrativo das regiões metropolitanas e a maior autonomia e proximidade dos governos locais com os cidadãos.
Neste sentido, a criação do CDDM e sua possível
efetividade pode contribuir para o fortalecimento
da mobilização e articulação da sociedade civil
em torno da questão metropolitana. O fato de as
reuniões serem abertas favorece a participação,
ainda que sem direito a voto, embora a realização
de reuniões exclusivamente em Belo Horizonte
possa desfavorecer a mobilização da população
de outros municípios metropolitanos.
Um último ponto relativo ao desenho do CDDM
refere-se à periodicidade de reuniões, definida bimestralmente, com possibilidade de suplementação

RMBH, with three representatives for the larger
municipalities (belonging to the region’s so called economic axis) and only three representatives for the remaining municipalities. This asymmetry can result in biased decisions in favor of
Belo Horizonte, Betim and Contagem, who have
a permanent seat in the Council. In addition, the
composition may bring about challenges in representing the heterogeneous interests of the other
municipalities, which may compromise their commitment and participation in this decision-making
sphere. One can consider that the unequal representation of municipalities in the Council, in theory, could be compensated in the Assembly, which
has the power to veto the decisions of the CDDM
and whose representation is equally composed by
the region’s 34 municipalities, but this fact is relative in nature due to the low participation of municipalities in the Metropolitan Assembly.
The Council’s low representation of civil society
is clear, with only two representatives. This does
not favor inclusion of the various societal segments,
which are concerned or affected by metropolitan
dynamics. This problem was discussed in interviews
during the study noting that the majority of the directors surveyed believe the expansion of civil society representatives should occur to increase the
quality of deliberations and participatory processes.
Also in relation to civil society participation the
possible difficulties of mobilization around the metropolitan issue should be considered to constitute
the Council as an object of more expressive collective actions. The difficulties may be associated
with different factors such as the logic of residential
location, processes of social-spatial segregation, as
well as the administrative nature of metropolitan
regions and greater autonomy and proximity of local governments with citizens. In this sense, the creation of the CDDM and of its possible effectiveness
can contribute to strengthening the mobilization
and coordination of civil society around the metropolitan issue. The fact that the meetings are open to
the public, albeit without voting rights, encourages
participation. Also, the fact that meetings only occur
in Belo Horizonte may favor the mobilization of the
population of other metropolitan municipalities.
One last point to be discussed regarding the design of the CDDM refers to the frequency of meetings, set every two months, with possible supplementation by means of extraordinary meetings. In

por meio de reuniões extraordinárias. Neste sentido, destaca-se a relevância do funcionamento regular e iterativo do CDDM, que pode contribuir para
as aprendizagens coletivas propiciadas por este
tipo de instância e para o seu fortalecimento.

this sense, we highlight the importance of a regular
and iterative CDDM agenda, which can contribute
to collective learning processes and to its institutional strengthening.

3.2. Uma análise da

3.2. An analysis of

participação no

participation during

CDDM em seu

the initial operation

funcionamento inicial

of the CDDM

No dia 11 de dezembro de 2007 foram inauguradas
as atividades do CDDM e as reuniões de 2008
e 2009 aconteceram bimestralmente como prevê
a legislação. As reuniões têm contado com os 16
conselheiros titulares e a presença de membros
suplentes. Ao lado disso, estima-se que, desde sua
instalação, o Conselho tenha recebido em suas
reuniões mais de 250 pessoas, o que sugere um
interesse dos agentes públicos e societários na
questão metropolitana.

The CDDM was inaugurated on December 11, 2007.
Meetings took place every two months in 2008 and
2009 as provided by law. The meetings have relied
on 16 titular councilors and the presence of substitute members. It is has been estimated that since its
establishment, the Council has received in its meetings over 250 people, which suggests public interest in metropolitan areas.

A representação restrita da sociedade civil no
CDDM levou vários segmentos sociais a realizarem reuniões informais periódicas, constituindo
um colegiado composto por 20 membros7. Mesmo
extraoficialmente, este colegiado constitui interlocuções com CDDM e disponibiliza apoio técnico informal. Nas reuniões do colegiado, as entidades da sociedade civil têm discutido as questões
metropolitanas e definido prioridades a serem
levadas ao Conselho. Neste sentido, um representante do Executivo Estadual afirma: “o que temos
visto nas reuniões do colegiado é uma vontade
muito grande de se buscar soluções compartilhadas.” Ainda com relação ao órgão extraoficial,
um dos entrevistados representante da sociedade civil, diz: “apesar de o colegiado não existir
legalmente, sua composição é muito técnica e
seus membros fazem intervenções bastante pertinentes, o que traz medo para o Estado, uma vez
que ele não consegue lidar com a dinamicidade
da sociedade civil” (QUEIRÓZ e BRASIL, 2009).
Pode-se considerar que a mobilização da sociedade civil e a constituição deste colegiado informal representam um avanço, postas as possíveis
dificuldades, já mencionadas, de mobilização em
torno da questão metropolitana e, sobretudo, as

In response to the limited representation of civil society in the CDDM, the various social segments met
periodically in informal meetings constituting a Civil
Society Collegiate Board composed of 20 members7.
Unofficially this Collegiate Board dialogues with
CDDM and informally provides it with technical support. During the Collegiate meetings, civil society organizations have discussed metropolitan issues and
have taken the priorities to the Council. In this sense,
a representative of the State Executive states that:
“What we have seen in the meetings of the Collegiate
Board is a great desire to seek shared solutions.” Also
with respect to the unofficial collegiate, one of the
respondents representing civil society, stated that:
“Although the Collegiate does not exist in legal terms, its composition is very technical and its members
have made very relevant interventions, which brings
fear to the State, since it is not able to handle the
dynamism of civil society” (QUEIRÓZ and BRAZIL,
2009). One can consider that the mobilization of civil
society and the constitution of this informal collegiate
represent a breakthrough, in light of the aforementioned difficulties to mobilize around metropolitan
issues and posed by the limitations of the number of
civil society representatives in the CDDM.
As for the asymmetrical representation of municipalities, raised in the previous section, one can

Governança Metropolitana e Participação: Uma Análise do
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH

| 209

limitações relativas ao número de representantes
da sociedade civil no CDDM.
Quanto aos municípios, foi levantada a questão da
assimetria das representações em seção anterior e
é possível perceber nas reuniões do CDDM certo
enviesamento das discussões para as questões afetas aos municípios metropolitanos de maior porte
em detrimento das outras municipalidades.
A despeito desta consideração, no que se refere aos
processos deliberativos no interior do CDDM, as posições dos participantes têm sido discutidas de forma
ampla nas reuniões, o que aponta para um potencial
de deliberações inclusivas. A pauta da reunião, por
exemplo, é escolhida pelos conselheiros, que sugerem e votam sobre o que será discutido na próxima
reunião, o que pode corroborar para a qualidade
da deliberação. Ao lado disso, nos processos de determinação de prioridades alguns conselheiros têm
aberto mão dos interesses que representam porque
outros são considerados mais necessários e urgentes
(QUEIRÓZ e BRASIL, 2009).
No decorrer do funcionamento inicial do CDDM
foram apresentados projetos para a RMBH, bem
como discutidas questões e esclarecidas dúvidas, indicando uma fase mais cognitiva. Contudo, em suas
reuniões foram tomadas decisões quanto à Agência
Metropolitana e os pilares do arranjo, FDM e PDDI.
A partir das atas das reuniões do CDDM, observamse algumas destas decisões, tais como: a definição
de quanto será aportado no Fundo e como o Fundo
será gasto, além da definição de que tipo de instituição deveria ser contratada para elaborar o PDDI.
O FDM encontra-se em funcionamento recente e
espera-se que em 2010 um número maior de municípios da RMBH faça sua contribuição para que
novas e importantes ações possam ser financiadas,
com o intuito de promover o desenvolvimento social
e econômico igualitário da região.

observe that CDDM discussions do tend to be biased in favor of the larger metropolitan cities in detriment of other municipalities.
Despite this consideration, as referred to within
CDDM’s decision making processes, the positions
of participants has been discussed widely in meetings, which points to a potential for reaching inclusive resolutions. For example, the meeting agenda is
defined and voted on by the councilors. This process can increase the quality of the Council’s deliberation. In addition to this, the definition of priorities has witnessed councilors abandoning their
own interests in light of other ones which are deemed more necessary and urgent (QUEIRÓZ and
BRAZIL, 2009).
During the initial stages of the CDDM, projects for
the RMBH were presented and a broad set of issues was discussed and clarified, indicating that this
was a more cognitive stage of the Council. However,
during the initial meetings the Council was able
to decide on issues pertaining to the Metropolitan
Agency and to other pillars of the management
system such as the FDM and the PDDI. Based on
CDDM meeting minutes one can observe the decision-making processes on these issues such as:
the definition of how much will be contributed to
the Fund and how much the Fund will spend, and
the definition of what kind of institution should be
hired to prepare the PDDI. The FDM is in its early
stages of operation and the expectation for 2010 is
that a larger number of RMBH municipalities will
contribute to the fund giving way to the planning
and implementation of other crucial actions promoting, for the region, a more equal social-economic
development process.

4. Considerações finais

A

previsão e a criação recente do CDDM no novo
arranjo de gestão da RMBH constitui em si um
avanço que pode ser associado à perspectiva de
governança participativa e de alargamento da democracia no planejamento e nas políticas urbanas
da RMBH, bem como se mostra em sintonia com
as premissas de gestão democrática do Estatuto da
Cidade. A análise efetuada considerou o desenho
institucional do CDDM e suas possíveis consequências para os processos de participação, que começam a se esboçar de forma incipiente.
O caráter deliberativo do Conselho, que implica
a influência ou intervenção nas tomadas de decisão relativas ao planejamento e às políticas metropolitanas da RMBH, constitui um elemento que
a princípio favorece os processos participativos
e o fortalecimento desta instância, a depender
do seu funcionamento futuro e da efetividade de
suas decisões. Ao lado disso, o FDM representa o

pilar financeiro do órgão, sem o qual o Conselho
não conseguirá realizar seus projetos e ações deliberados, tampouco mobilizar a participação dos
envolvidos. O funcionamento do FDM representa
peça chave para a consolidação do Conselho e do
resto do arranjo, uma vez que o aporte financeiro é crucial para a consistente implementação das
políticas metropolitanas.
Quanto à composição do Conselho, destaca-se que
esta se volta para abranger os diversos segmentos
envolvidos na questão metropolitana, permitindo o
encontro dos diferentes interesses, visões e perspectivas sobre a RMBH. Contudo, a partir da discussão efetuada nota-se que a composição pode
ser aprimorada no sentido de representar mais amplamente os municípios e, sobretudo, a sociedade
civil, considerando-se que o CDDM constitui a instância que possibilita a participação societária no
novo arranjo de gestão metropolitana.

4. Final Considerations

T

he prevision and the recent creation of the CDDM
in the new institutional metropolitan planning
and management system is in itself an advance
that could be associated with the perspective
of participatory governance and expansion
of democracy in urban planning and policies
for the RMBH. The initiative is in line with the
assumptions of democratic management outlined
by the City Statute. The analysis considered the
institutional design of the CDDM and its possible
consequences for participatory processes, which
are still, at their inception phase.
The deliberative Council’s influence and/or
intervention in decision-making regarding the
planning and policy formation for the RMBH,
constitutes a principle that favors participatory
processes. It’s strength will depend on future
operation and on the effectiveness of its decisions.
In this case the FDM represent the financial
pillar of this instance without which the Council
will not be able to achieve its projects and

deliberated actions nor will it be able to mobilize
the participation of involved actors. Keeping the
FDM operational is key to the consolidation of the
Council as well as for the other components of the
metropolitan planning and management system.
Financial support is crucial for the consistent
implementation of metropolitan policies.
Regarding the composition of the Council it is
important to emphasize that it must involve the various
sectors affected by metropolitan issues, allowing
the meeting and exchange of different interests,
views and perspectives on the future of the RMBH.
However, based on the aforementioned discussion
we note that the composition can be improved in
order to broaden the participation of other RMBH
municipalities and, above all, the representation of
organized civil society. This broadening is important
when we consider that the CDDM constitutes the
backbone for equitable participation in the new
metropolitan institutional framework.
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Notas

1 – São eles: Baldim, Belo Horizonte, Betim,
Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins,
Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé,
Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa
Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos,
Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos,
Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará,
Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da
Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.
2 – A média do quorum nas reuniões da Assembleia
é de 22 titulares, isto é, 30% de seus membros com
direito a voto comparecem.
3 – A partir do que dispõe o inciso I do art. 21 da
LC nº. 88/2006 quanto à arrecadação dos recursos para o Fundo (50% dos recursos devem vir do
Estado e os outros 50% dos Municípios que integram a região metropolitana, proporcionalmente
à receita corrente líquida de cada Município), a
SEDRU realizou um trabalho sobre a contribuição
de cada município para o FDM.
4 – Para a composição do Fundo, fizeram previsão no
orçamento de 2009 os municípios de Belo Horizonte
(R$ 568.219,26), Betim (R$ 117.587,36), Capim Branco
(R$1.092,41), Contagem (R$100.400,62), Itaguara (R$
1.877,63) e Santa Luzia (R$ 23.502,18). Totalizando
R$ 812.679,46 (oitocentos e doze mil seiscentos e
setenta e nove reais e quarenta e seis centavos). O
FDM conta ainda com o aporte de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) por parte do Governo Estadual.
Ressalta-se que os demais municípios da RMBH alegaram que não podiam contribuir ou porque o orçamento municipal não podia ser mais comprometido
ou porque o antigo prefeito não fez tal previsão para
o ano de 2009.
5 – Belo Horizonte representa 49% da população
da Região, Betim e Contagem representam juntos
18% e os demais 31 municípios da Região representam 33% da população da RMBH.
6 – No segundo semestre de 2009 ocorreu a
II Conferência, vinculada ao CDDM e por este
organizada.
7 – Os segmentos sociais que compõem o Colegiado
são: entidades sindicais de trabalhadores; entidades
profissionais, acadêmicas e de pesquisa; entidades
representantes de empresários; organizações nãogovernamentais e movimentos sociais e populares.

endnotes

1 – The list of municipality includes: Baldim, Belo
Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim
Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal,
Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas,
Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus
Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima,
Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de
Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de
Minas and Vespasiano.
2 – The average presence during Assembly
meetings is of 22 members representing 30% of its
total number of members with voting power.
3 – Based on the provisions outlined in section I
of article 21 of the Complementary Law n. 88/2006
regarding the collection of resources for the Fund
(50% of the funds must come from the state and
the other 50% from municipalities comprising the
metropolitan area, in proportion to the current net
revenue for each city), SEDRU followed the allocation
of resources by each municipality to the FDM.
4 – In 2009, the prevision of resources to the
Fund was installed by the cities of Belo Horizonte
(R$568,219.26), Betim (R$117,587.36), Capim Branco
(R$1,092.41), Contagem( R$100,400.62) , Itaguara
(R$1,877.63) and Santa Luzia (R$23,502.18). The total
allocation came to R$812,679.46 (eight hundred
and twelve thousand, six hundred and seventy-nine
reals and forty-six cents). The FDM also receives
a contribution of R$1,000,000.00 (one million
reals) from the State Government. It is important
to note that the other municipalities pertaining to
the RMBH claimed they could not contribute either
because the city’s budget could not be compromised
or because the former mayor made no such budget
prevision for 2009.
5 – Belo Horizonte represent 49% of the population
of the metropolitan region. Betim and Contagem
together represent 18%, and the remaining 31
municipalities in the region represent 33% of the
population of the RMBH
6 – The second Conference took place in mid 2009
and was organized by the CDDM.
7 – The social groups that make up the Board
include: labour unions, professional associations,
academic and research groups, representatives of
business entities, nongovernmental organizations
and social and popular movements.
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