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A complexidade e a dinâmica dos espaços urbanos contemporâneos têm colocado 
permanentes desafios a  seus gestores e demais organismos locais, no que se refere à construção de 
políticas capazes de intervir de modo mais incisivo para a erradicação das condições de pobreza e 
exclusão social. Espaços que produzem tais desigualdades, as cidades tornam-se, ao mesmo tempo, 
lugares privilegiados de formação de novos arranjos institucionais de fomento à reflexão sobre seus 
problemas e de construção de soluções compartilhadas e solidárias para seu enfrentamento.

A Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte é fruto desse esforço coletivo 
de análise sobre esta cidade: reúne reflexões multidisciplinares nas diferentes temáticas próprias à 
cidade. Em seu primeiro número, esses aspectos são examinados em sua relação com os “Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio”, modelo de desenvolvimento assumido por Belo Horizonte ao assinar o 
pacto mundial pela erradicação da extrema pobreza e fome, preconizado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Ao apresentarmos o primeiro número da revista, juntamente com o lançamento do 
Observatório do Milênio de Belo Horizonte, pretendemos intensificar ainda mais os nossos esforços para 
colaborar na construção de uma cidade na qual cada ação pública esteja intimamente comprometida 
com as Metas do Milênio e, ao mesmo tempo, cada ação possa ser avaliada, problematizada e qualificada 
por aqueles que são responsáveis por pensar e estudar a cidade, como também por aqueles que exercem 
controle público e consolidam os canais de participação democrática em Belo Horizonte.

O desempenho positivo apresentado pelo município na última década no que se 
refere a alguns indicadores — como, por exemplo, a redução de 2/3 da mortalidade na infância, meta 
proposta pela ONU para 2015 e já alcançada por Belo Horizonte —  é resultado incontestável desse 
envolvimento e desse esforço coletivo dos agentes locais. 

Os autores destes artigos (gestores públicos, acadêmicos, agentes dos conselhos de 
direito e estudantes universitários) representam as instituições que fazem parte dessa inovadora rede 
de troca e disseminação de informações sobre a cidade. 

O Observatório do Milênio de Belo Horizonte — ora constituído pela Prefeitura de 
Belo Horizonte, Governo do Estado de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro, Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Centro Universitário 
UNA, Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC), Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (FIEMG) e  Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) — torna-
se o locus privilegiado deste diálogo e reflexão, e a revista, seguramente, inaugura mais um canal de 
diálogo democrático e crítico sobre nossa cidade. 

    

Fernando Damata Pimentel
Prefeito de Belo Horizonte

Apresentação | Presentation



The complexity and dynamics of contemporary urban spaces have continuously 
presented challenges for its public managers and other local agencies, to elaborate public policies able to 
intervene more effectively and, thus, eradicate poverty and social exclusion. Urban spaces produce such 
inequalities, but at the same time, they can become privileged locations for building new institutional 
arrangements that promote a reflection on urban problems and foster the implementation of shared and 
collective solutions to overcome the identified challenges.

The Belo Horizonte Journal of the Millennium Observatory is a result of this collective 
effort of analysis on the City of Belo Horizonte. Through a multidisciplinary approach it includes 
comprehensive reflections on various topics that are important to the city. In its first issue, these aspects 
are specifically examined in relation to the Millennium Development Goals – a development model 
advocated by the United Nations (UN) – and adopted by the City of Belo Horizonte when it ratified the 
international treaty to eradicate extreme poverty and hunger.

By releasing the first issue of the Journal, along with the official opening of the 
Millennium Observatory of Belo Horizonte, we intend to further intensify our efforts to collaborate in 
building a city in which each public action is closely committed to the Millennium Development Goals. 
At the same time, this gives the opportunity to assess, scrutinize and qualify each public action by those 
who are responsible for thinking and studying the city and by those who exercise public control and 
strengthen the channels of democratic participation in Belo Horizonte.

The reduction by two thirds of infant mortality, proposed by the UN as a target for 
2015, and which has been already achieved by Belo Horizonte, demonstrates the municipality’s strong 
performance over the last decade, with regards to some of the indicators. Moreover, it is an indisputable 
result of the involvement and collective effort of local municipal agencies and individuals.

The group of authors that contributed to the production of the articles herein 
contained includes public administrators, scholars, members of the municipal councils for the defense of 
human rights and university students, representing the institutions that are partners of this innovative 
exchange network for the deployment of information about the City of Belo Horizonte. In light of the 
above, the Millennium Observatory of Belo Horizonte, which is composed by members of the Municipality 
of Belo Horizonte, the State of Minas Gerais, Joao Pinheiro Foundation, UFMG, PUC Minas, UNA, Fumec, 
Fiemg and The United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) becomes a privileged locus 
of dialogue and reflection and its Journal, certainly inaugurates one more democratic and critical channel 
of dialogue regarding our city.

     Fernando Damata Pimentel
Belo Horizonte Mayor



Carta | Letter

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2008

Caros leitores e leitoras,

Os “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” (ODM) foram aceitos internacio-
nalmente como um marco comum global de desenvolvimento com foco nos pobres. No entanto, existe 
uma percepção dos ODM como um processo vertical, que até agora excluía as autoridades e outros 
interessados locais. Fala-se que a falta de participação da sociedade civil é uma das razões da insuficiente 
consciência sobre os ODM e, portanto, da falta de resultados positivos e progresso na realização das 
metas dos ODM. 

A experiência nos mostra que o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio deve basear-se em ações locais, principalmente na América Latina e no Caribe, onde os processos 
de descentralização transferiram, em grande medida, para as autoridades locais, a responsabilidade das 
intervenções sociais e econômicas. 

Por tal razão, UN-Habitat — em parceria com Cidades e Governos Locais Unidos 
(CGLU) e outras agências das Nações Unidas — vem desenvolvendo um programa-piloto para a 
Localização dos ODM em sete cidades da América Latina e Caribe, sendo duas no Brasil: Belo Horizonte 
e Nova Iguaçu.

Esse programa, coordenado por UN-Habitat/ROLAC, apóia a elaboração de 
planos de ação locais para cumprir os ODM em um processo liderado pelas autoridades locais e com a 
participação das partes interessadas pertinentes.  Além disso, ressalta a importância do estabelecimento 
de um sistema apropriado de monitoramento e avaliação do cumprimento dos ODM, assentando as 
bases para a implementação dos Observatórios Urbanos Locais. 

Os primeiros resultados do programa confirmam, uma vez mais, a necessidade de 
reforçar a capacidade das autoridades locais e de criar parcerias duradouras no nível  regional, a fim de 
alcançar os ODM.

A Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte é uma contribuição de 
extrema relevância nesse sentido, já que o principal obstáculo na implementação dos ODM pelos 
governos locais é a falta de conhecimento preciso e de dados. Esperamos que a disseminação desse 
conhecimento resulte numa melhor interpretação e atenção dos ODM e auxilie no fortalecimento de 
todos os governos locais.

Cecilia Martínez Leal
Diretora Regional UN-Habitat, ROLAC



Rio de Janeiro, 6 August 2008

Dear readers,

The Millennium Development Goals (MDGs) were internationally recognized as a 
common global milestone of pro-poor development. Nevertheless, there still is a perception that the MDGs 
are a result of a vertical process, which, to-date, excluded local authorities and other local interests. The 
lack of civil society participation is being cited as one of the reasons for the lack of awareness regarding 
the MDGs and, thus, is responsible for the shortage of positive results and progress in attaining the targets 
set by them.

Experience tells us that the fulfillment of the Millennium Development Goals needs 
to be based on local actions, especially in Latin America and the Caribbean, where decentralization 
processes have transferred to local authorities a large portion of responsibilities to implement social and 
economic programs. 

Fort this reasons, UN-Habitat, in partnership with the United Cities and Local 
Governments (UCLG) and other United Nation’s agencies have been developing a pilot program to 
localize the MDGs in 7 cities in the Latin American and Caribbean region including two from Brazil: Belo 
Horizonte and Nova Iguaçu.

This program is coordinated by UN-Habitat/ROLAC, which supports the creation of 
local action plans to meet the MDGs, and is led by local authorities with the participation of interested 
and pertinent parties. Moreover, the program accentuates the importance of establishing an adequate 
monitoring and evaluation system to follow up on the attainment of the MDGs and, thus, legitimizes the 
implementation of Local Urban Observatories to carry out this function. 

The preliminary results of the program confirm, once again, that in order to meet 
the MDGs, capacity of local authorities will need to be strengthened to create long-lasting local-level 
partnerships.        

Considering that the main obstacles in the implementation of the MDGs at a local 
level is the lack of data and specific knowledge, Belo Horizonte Journal of the Millennium Observatory is 
a contribution of extreme relevance. We hope that spreading the knowledge held herein will result in 
a more in-depth interpretation, in drawing more attention to the MDGs, and that it will strengthen the 
capacity of all local governments.

Cecilia Martínez Leal
Regional Director UN-Habitat, ROLAC  



Editorial Editorial | Editorial| Editorial

Este primeiro número da Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte foi 
dedicado integralmente a temáticas relativas aos Objetivos do Milênio. O Programa das Nações Unidas 
para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) abre a revista com uma reflexão sobre as dimensões 
envolvidas na gestão urbana e discute o contexto no qual os observatórios urbanos foram propostos 
como instrumentos de apoio à gestão. O artigo do professor Alexandre Queiroz Guimarães identifica as 
transformações nos processos de desenvolvimento econômico das sociedades e a adoção de um novo 
paradigma, dentro do qual os objetivos foram concebidos, e que incorpora o conceito de desenvolvimento 
humano nas agendas das organizações internacionais com vistas à erradicação da pobreza mundial.

Ana Luiza Nabuco e Denise Barcellos analisam a importância dos orçamentos 
temáticos como instrumentos de planejamento urbano, capazes de garantir o controle social e a 
transparência nos gastos públicos. Na temática sobre eqüidade de gênero, a autora Marlise Matos 
estabelece as relações entre os estudos de gênero, os movimentos e teorias políticas feministas e a 
constituição das políticas públicas.

No campo da saúde, apresentamos dois artigos que discutem a temática da 
mortalidade infantil, o quarto Objetivo do Milênio: em estudo realizado na cidade de Belo Horizonte e 
com vistas a subsidiar os gestores públicos, Sônia Lansky e Elizabeth França analisam a qualidade da 
assistência hospitalar ao parto e sua relação com iniqüidades identificadas no momento do nascimento e 
na mortalidade perinatal. O segundo artigo sobre o tema, produzido por José Alberto de Carvalho, Paula 
Miranda e Adriana Miranda, analisa a mortalidade infantil pelo recorte raça/cor, indicando as assimetrias 
entre a mortalidade de crianças filhas de mulheres brancas e de mulheres negras em Belo Horizonte e o 
desafio que isso significa para as políticas públicas.

Como forma de ampliar e garantir a participação dos diferentes atores locais, a 
Revista do Observatório do Milênio de Belo Horizonte oferece um espaço dedicado, exclusivamente, à 
temática “Gestão Pública e Participação Popular”. Este número apresenta o artigo “A convenção dos 
Direitos da Criança e os desafios para sua implementação nos países sul-americanos”, de Maria Guiomar 
Frota, que analisa a Convenção dos Direitos da Criança, da ONU, e os principais avanços e entraves para 
sua implementação nos países sul-americanos, bem como a atuação dos Conselhos de Direitos da Criança 
no Brasil e sua relação com os poderes e as políticas públicas. 

A Revista também apresenta um espaço para publicação de estudantes recentemente 
titulados mestres ou doutores, na perspectiva de incentivar a produção de conhecimentos acerca da 
realidade belo-horizontina. Nesta primeira edição, temos dois artigos que tratam da temática urbano-
ambiental: o texto “Políticas de reassentamento de famílias em Belo Horizonte”, de Lúcia Formoso, 
discute as transformações nos padrões de atuação do poder público no que se refere aos projetos para 
vilas e favelas e aos processos de reassentamento na cidade. Glauco Umbelino e Diego Macedo, no artigo 
“Mapeamento da Vulnerabilidade Ambiental em Belo Horizonte”, discutem os resultados de um estudo 
sobre a ocupação humana, e sua relação com as condições ambientais na cidade de Belo Horizonte, 
utilizando o Índice de Vulnerabilidade Social.

A publicação desta Revista reafirma e amplia os compromissos das instituições que 
a produziram para com o desenvolvimento do Município e as responsabilidades para ele pressupostas. 



The first issue of the Belo Horizonte Journal of the Millennium Observatory was 
entirely dedicated to themes related to the Millennium Goals. The United Nation’s Program for Human 
Settlements, UN-HABITAT introduces the Journal as a reflection on the necessary dimensions that need to 
be taken into account by public managers, and discusses the role of urban observatories as instruments 
to support the local public administration. The article written by Professor Alexandre Queiroz Guimarães 
identifies the transformations that have occurred in society and its economic development processes 
and the adoption of a new paradigm through which the Millennium Development Goals were conceived. 
This paradigm incorporates the concept of human development into the agendas of international 
organizations, and has as its main objective the eradication of world poverty. 

The article written by Ana Luiza Nabuco and Denise Barcellos from the Municipality 
of Belo Horizonte, analyzes the importance of thematic budgets as urban planning instruments, able to 
guarantee social control and transparency of public expenditures. With regards to gender equity, Marlise 
Matos traces the relationship between gender studies, social movements, feminist political theories, and 
the creation of public policies.

In the area of health studies, two articles discuss the theme of infant mortality – 
the fourth Millennium Goal. Sonia Lansky and Elizabeth França’s study, carried out in the City of Belo 
Horizonte with the objective to support the decision-making process of public managers, analyzes 
the quality of hospital care during childbirth in relation to the socio-economic inequalities that were 
identified during perinatal birth and death. The second article, written by José Alberto de Carvalho, Paula 
Miranda and Adriana Miranda, analyzes infant mortality by race/color, indicating an asymmetry of infant 
mortality rates between children born of black and white mothers in Belo Horizonte. The article further 
assesses the challenges of bringing forth public policies to change this reality.              

As a means of amplifying and guaranteeing the participation of various local actors, 
the Belo Horizonte Journal of the Millennium Observatory also offers a space exclusively dedicated to 
themes relative to social control and civil society participation. This issue of the Journal presents the article 
entitled “The Convention of Rights of the Child and the Implementation Challenges in South American 
Countries”, written by Maria Guiomar Frota. The article analyzes UN’s Convention of Rights of the Child 
(CRC) and the principal advancements and challenges of its implementation in South American countries. 
Furthermore, the article investigates the role of Municipal Councils for the Defense of Children’s Rights in 
Brazil and how they relate to different levels of government and public policy development. 

The Journal also offers the opportunity to publish works written by recently 
graduated Master’s and PhD students, with the objective to foster the creation of new knowledge of Belo 
Horizonte’s reality. In this first issue we have two articles that deal with the urban-environmental theme. 
The article “Resettlement Policies for Families in Belo Horizonte”, written by Lúcia Formoso, discusses 
the transformation of the approach adopted by the local government with regards to “favela” (shanty 
town) re-urbanization projects and resettlement processes in the city. In Glauco Umbelino and Diego 
Macedo’s article, entitled “Mapping of Environmentally Vulnerable Areas in Belo Horizonte”, the reader 
is exposed to results of a study that was carried out in the City of Belo Horizonte, on human settlement 
and its impact on environmental conditions. The study uses the Social Vulnerability Index to carry out 
the analysis.

The creation and publication of this Journal reaffirms and amplifies the commitment 
and responsibilities of the institutions to local development. 
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RESUMO

O artigo discute o contexto internacional no qual se recomenda a constituição dos observatórios urbanos como instrumentos de apoio à gestão ur-
bana e os principais desafios a serem enfrentados em sua implementação: o envolvimento dos diversos atores locais, sua capacidade de produção de 
análises e recomendações, bem como a necessidade de sua autonomia em relação às entidades gestoras do território.

Palavras-chave: observatórios urbanos, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

ABSTRACT

The article discusses the international context in which the creation of Urban Observatories is recommended as a supporting instrument of urban 
management. The article identifies the main challenges in the implementation of an Urban Observatory: the engagement of various local actors; 
their analytical production capacity and quality of recommendations and; the preservation of autonomy in relation to the territory’s management 
entities. 

Key words: urban observatories, Millennium Development Goals 

RESUMEN

El artículo discute el contexto internacional en el cual se recomienda la constitución de los Observatorios Urbanos como instrumentos de apoyo a 
la gestión urbana, así como los principales desafíos que serán enfrentados en su implementación: el envolvimiento de los diversos actores locales, 
su capacidad de producción de análisis y recomendaciones, como también la necesidad de su autonomía con relación a las entidades gestoras del 
territorio.

Palabras-clave: observatorios urbanos, Objetivos de Desarrollo del Milenio
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O conceito geral de susten-
tabilidade urbana ainda está 
sujeito a muitas discussões, mas 
já é praticamente aceito que 
ele incorpora três dimensões 
igualmente importantes e 
indissociáveis: habitabilidade, 
produtividade e governança1. 

A primeira trata de eli-
minar a precariedade do habi-
tat, seja quanto às soluções 
habitacionais, à segurança da 
posse ou à prestação de serviços 
urbanos, enquanto a segunda 
focaliza o centro da questão 
da pobreza nas cidades, que 
é gerar emprego e renda de 
forma duradoura, porque só 
assim é possível sair da situação 
de pobreza2.  Já a governança 
enfoca os processos de articu-
lação entre atores urbanos de 
todo tipo, cuja atuação incide 
na produção e na manutenção 
do habitat adequado. Ela pode 
ser considerada uma evolução 
natural do processo de planejamento, que deixou de ser um exercício apenas de boa técnica para 
incorporar várias dimensões políticas, ao crescer a compreensão da necessidade da participação 
cidadã nesse exercício. Desde a adoção dos princípios de “direito à cidade” e “democracia participativa”, 
dentro de uma série de revisões modernas dos temas relacionados à gestão do desenvolvimento de 
cidades, o planejamento teve que aceitar a inclusão desses princípios e ajustar seus procedimentos, 
sem perder a qualidade técnica do produto que a equipe profissional do município deve oferecer à 
esfera política para a tomada de decisão.  

Alberto Paranhos
Oficial Principal do Escritório Regional para a América Latina e o Caribe do UN-Habitat
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Although the general concept of urban sustainability is still being discussed, practically everyone 
agrees that it incorporates three equally important and interlinked dimensions: Adequate Housing, 
Productivity and Governance1. The first dimension challenges precarious habitat conditions in 
terms of housing solutions, land tenure security and/or the delivery of urban services.  The second 
dimension focuses on the central question of urban poverty and on the strategies to eradicate it 
through lasting employment and income generation opportunities, considering that this is the only 
way that one can leave the poverty cycle2.  Finally, governance focuses on partnership-building 
processes among the various urban stakeholders, whose mandate impacts on the production 
and maintenance of an adequate habitat.  Governance can be considered a natural evolution of 
the planning process, moving forward from just being a collection of “good” technical practices 
to incorporate various political dimensions.  This shift was partially due to the awareness that 
the governance “exercise” needed to involve citizen participation.  Through a series of modern 
revisions of the themes related to city management and development, urban planning had to accept 
and adopt new guiding principles such as “the right to the city” and “participatory democracy”.  
This forced planners to adjust its procedures without compromising the technical quality of the 
product delivered by the professional team to the political spheres to support the decision-making 
process.

The Habitat II Conference that took place in Istanbul in 19963, used as the basis for the debates 
the two principles mentioned above and the principle of promotion of a “culture of information” 
which includes the identification and dissemination of good practices in urban management.  The 
result of the Conference was the acceptance of the Habitat Agenda. Already at that time, an external 
monitoring mechanism was perceived as a pivotal instrument in supporting urban management 
processes.  The main objective of this instrument was to alert in time public managers of potential 
deviations from the previously delineated course of action and to suggest recommendations based 
on concrete evidences. The instrument was called “Urban Observatory” were the evidences would 
be presented in the form of “urban indicators”. The recommendation was that the observatory’s 
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Os dois princípios mencionados acima, somados à 
promoção de uma “cultura da informação”, que inclui 
a identificação e a disseminação de boas práticas em 
gestão urbana, foram a base dos debates da Conferência 
Habitat II, realizada em Istambul, em junho de 1996, 
quando se adotou a Agenda Habitat3. 

Já nessa época, um dos instrumentos propostos 
para o apoio à gestão urbana era um monitoramento 
externo, mas associado ao processo de gestão, 
justamente para poder alertar a tempo sobre os 
eventuais desvios da rota inicialmente traçada, fazendo 
recomendações baseadas em evidências. O instrumento 
foi chamado de “Observatório Urbano” e as evidências 
eram os “indicadores urbanos”. A recomendação incluía 
a sugestão de que o observatório tivesse um alcance 
territorial semelhante à jurisdição da autoridade de 
governo à qual esse apoio seria prestado. Nesse sentido, 
um observatório nacional cobrirá todo o país, um 

local cobrirá um município, uma área metropolitana e 
talvez até um Estado. Também seria aceitável, porém 
menos eficiente, um observatório que cobrisse uma 
microrregião, uma bacia hidrográfica ou qualquer outro 
tipo de corte territorial que, apesar de sua importância 
técnica, nem sempre está associado a uma entidade 
específica de gestão. Nesses casos, restaria à entidade 
beneficiada pela “observação” a dúvida sobre com 
quem discutir as recomendações para a melhoria da 
gestão territorial.

Na visão do Programa das Nações Unidas para 
os Assentamentos Humanos (UN-Habitat) — a 
“agência da ONU para a Habitação, a Cidade e os 
Governos Locais”, porque incorpora a dimensão 
territorial ao desenvolvimento humano sustentável 
— os Observatórios Urbanos devem ser um foro de 
discussão entre todos os atores, públicos e privados, 
de todos os tipos, cuja ação incide no território que 
está sendo observado. Sua função primordial é fazer o 
acompanhamento sistemático e periódico da evolução 
das condições de sustentabilidade urbana do território 
em observação. Essa função ficou ainda mais premente 
com a adoção dos “Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio”4, em 2000, quando se estabeleceram 
metas específicas a serem monitoradas por meio de 
indicadores bastante precisos. 

Sabe-se que as equipes municipais estão quase 
sempre assoberbadas com as rotinas da gestão e têm 
pouco tempo para se dedicar a pensar sobre o futuro, 

mandate should have the same territorial coverage to that of the governing authority, for which it would supply the supporting information.  
In light of the above, a National Observatory would cover the entire country, whereas a Local Observatory would focus on the municipality, 
a metropolitan region or even the State’s territory. Another option that was foreseen, although less effective, would be the creation of an 
observatory with a mandate to cover a micro-region, such as a water basin or any other territorial demarcation even though, such demarcations 
do not always have a clearly defined management body.  In this case, which entity would be benefited by the “observation” and with whom 
would the recommendations be discussed in an attempt to improve the territorial management?                   

In the vision of the United Nations Program for Human Settlements (UN-Habitat), which is the “UN’s agency for Housing, Cities and Local 
Governments” and which incorporates in its mandate territorial dimension and sustainable human development, Urban Observatories are 
seen as discussion forums among public and private actors of all kinds, whose activity coincides with the territory that is being observed.  Its 
pivotal function is to follow up systematically and periodically the evolution of urban sustainability conditions within the observed territory.  
This function became even more central to the Observatories with the introduction in 2000, of the Millennium Development Goals4, whose 
specific targets would be monitored through fairly precise indicators.

It is widely known that municipal teams are almost always overburdened with daily management routines and have very little time to 
dedicate a moment to stop and think about the future - regardless of whether it is the near future (which could be the last year of a four year 
mandate of an administration or its final product, and many times confounded with the following elections), or medium and long term future, 
preparing the habitat of and for the future generations.  It is for this reason that Urban Observatories need to be understood as a coherent and 
consistent critical supporting instrument at the service of municipal teams (in the case of the Local Urban Observatories).       

It is not a question of comparing a city with others of its kind in a determined period, although such rating or ranking inherits considerable 
media value and even could be used as a benchmark.  We do not believe that the population moves from one city to another just because 
some say that the city is better: what the population believes and wants is that its city, where it already resides, will be ever better. For this 

A  i m p o r t â n c i a  d o s  o b s e r v a t ó r i o s  u r b a n o s  l o c a i s  c o m o  i n s t r u m e n t o s  d e  a p o i o  a o  m o n i t o r a m e n t o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o
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tanto esse próximo (que poderia ser o último ano da 
administração corrente, como produto final da mesma, 
e muitas vezes confundido com as eleições seguintes) 
como o futuro de médio e longo prazos, preparando o 
habitat das e para as gerações  subseqüentes. Por isso, 
os observatórios urbanos precisam ser entendidos 
como uma massa crítica coerente e consistente, em 
apoio às equipes municipais, no caso dos observatórios 
locais. 

Não se trata de comparar uma cidade com outra em 
um determinado corte de tempo, apesar de que esse 
tipo de rating ou ranking tem muito valor midiático, e 
poderia até servir de referência. Cremos que a população 
em geral não se muda de cidade só porque sabem que 
outra é melhor. O que as pessoas querem — e merecem 
— é que a sua cidade, onde já moram, melhore cada 
vez mais. Por isso, recomenda-se o monitoramento 
periódico e sistemático do desenvolvimento urbano. 
Nesse sentido, a adoção das Metas de Desenvolvimento 
do Milênio como um compromisso global veio, 
muito oportunamente, impulsionar esse processo 
de monitoramento, princi-
palmente quando essas metas 
-padrão se ajustam para aten-
der melhor as realidades e as 
prioridades locais. 

Para seu funcionamento 
correto, os observatórios 
urbanos locais (e também 
aqueles com maior cobertura 
territorial) precisam superar 
o primeiro desafio: seu 
desenho funcional. Se o 
observatório está dentro do 
governo, provavelmente não 
terá autonomia para criticar 
as políticas públicas, analisar, 
imparcialmente, a partir de 
indicadores confiáveis, sua 
implementação e resultados, 
e sugerir modificações, sendo 
ouvido e respeitado. Por 
outro lado, se está fora do 
governo e sem acesso a ele, 
pouco poderá, efetivamente, 
influenciar nas decisões polí-
ticas e de atendimento às 
prioridades da população. No 
primeiro caso, não pode haver 
cooptação e, no segundo, 

reason it is recommended that urban development should be monitored periodically 
and systematically.  In this context, the Millennium Development Goals represent an 
impulse and global commitment to foster this monitoring process, especially when we 
consider that these standardized targets can serve to improve the understanding of 
local realities and priorities.   

To function correctly, Local Urban Observatories (and other observatories with wider 
territorial coverage), need to overcome a primordial challenge: its functional design.  
On one hand, if the Observatory is operated from within the local government, what 
autonomy will it have to criticize the government’s public policies?  Will it be capable 
of analyzing, through the utilization of reliable indicators, the implementation and 
results of these public policies, and will it be able to suggest changes and will these 
suggestions be heard and respected by the local government?  On the other hand, if the 
Observatory would operate at arm’s length of the government structure, what will be 
its effectiveness in impacting on public policy discussions and priority definitions?  In 
the first scenario the Observatory must retain its neutrality and in the second scenarios 
partisan politicking must be avoided.  It is imperative to find an equilibrium between 
these two limits and this will depend on a number of qualitative attributes: the type of 
institution that will host the Observatory, negotiation skills and definition of its technical 
team, reliability of its analysis and recommendations, the stakeholders’ perception of 
political and ideological neutrality, capacity to produce and disseminate the knowledge 
generated, among others. For these reasons, a number of Observatories in our region 
are hosted by universities, but this does not imply that it is the best or most effective 
institutional design.  There are cases of privately hosted Observatories that are working 
very well.

In this context, the primary condition for the constitution of an Observatory is the 
political will of the entity that exerts territorial authority to work together with external 
support.  On one hand, it is natural that the political actor may resent stimulating this 
type of partnership, which may make it vulnerable to criticism.  On the other hand, there 
are observatories that inherit a hidden agenda to serve as a type of trampoline for some 

tampouco pode haver oposição “politiqueira”. É preciso 
encontrar um equilíbrio entre esses dois limites, e isso 
dependerá muito da qualidade e da oportunidade de uma 
série de atributos: o tipo de entidade que hospedará o 
observatório, a habilidade de negociação  de sua equipe, 
a confiabilidade de suas análises e recomendações, 
a percepção de todos os atores envolvidos sobre a 
neutralidade ideológica, especialmente em relação a 
partidos políticos, do observatório, a sua capacidade 
de produção e disseminação de conhecimentos, dentre 
outros. Por tudo isso, muitos observatórios em nossa 
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região estão acomodados em instituições universitárias, 
o que não quer dizer que esse seja o melhor desenho 
institucional ou o mais eficiente. Há casos de hospedeiros 
privados que funcionam muito bem. 

Nesse contexto, a primeira condição para a 
constituição de um observatório é a vontade política da 
entidade gestora do território a ser observado em ter 
esse apoio técnico externo. É natural que o ator político 
tenha algum receio de estimular essa parceria por 
sentir-se muito vulnerável às críticas. Por outro lado, há 
observatórios que se formam com a intenção camuflada 
de ser um trampolim para alguma ambição política, 

como ganhar eleições e passar a ser 
governo. Todos esses elementos devem 
ser bem ponderados na constituição de 
um observatório. 

Pelos motivos acima comentados, 
o UN-Habitat suspendeu tempora-
riamente o processo de certificação 
de observatórios urbanos, para fazer 
uma avaliação mais cuidadosa do 
funcionamento e impacto dos casos 
atuais, incluindo os produtos que os 
mesmos ofereceram às entidades de 
governo e ao próprio UN-Habitat.

A América Latina e Caribe é a 
região em desenvolvimento mais 
urbanizada do mundo5 e também a 
mais descentralizada, onde os governos 
locais têm maior atuação e poder, 
nem sempre acompanhados de uma 
distribuição adequada dos recursos 
financeiros — e, muitas vezes, com 
recortes territoriais municipais muito 
ineficientes. Infelizmente, é também 
a região com a maior iniqüidade 
socioeconômica. Existe pobreza, mas 
o problema principal é a enorme 
distância entre os mais ricos e os 

mais pobres no direito à cidade e no acesso aos seus 
benefícios e riquezas. Por isso, o grande desafio da 
região é demonstrar como os processos de urbanização 
sustentável e de descentralização podem ser utilizados 
para diminuir cada vez mais esse fosso perverso. 

E nesse desafio, o apoio técnico de um Observatório 
Urbano Local — ponderado, focado, facilitador — é 
da maior importância para o aperfeiçoamento da 
governança e dos resultados da gestão participativa do 
território observado.

A  i m p o r t â n c i a  d o s  o b s e r v a t ó r i o s  u r b a n o s  l o c a i s  c o m o  i n s t r u m e n t o s  d e  a p o i o  a o  m o n i t o r a m e n t o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o

political ambitions to win elections and take over government.  All these 
elements need to be pondered upon, before and during the constitution of 
the Observatory. 

For all the reasons stated above, UN-Habitat has temporarily suspended 
the certification process of Urban Observatories. A more careful evaluation 
is required of the functionality and impact of the current cases, including 
the assessment of the products that the Observatories have generated for 
the local government and UN-Habitat.

Our Latin American and Caribbean region is the most urbanized developing 
region in the world5 and is also the most decentralized one, where local 
governments have continuously gained more power and a more active role 
over its territories.  However, the increase of local government’s autonomy 
has not always been accompanied with adequate distribution of financial 
resources (and in many cases with inefficient territorial municipal 
delineation).  Unfortunately, it is also the region with the most pervasive 
socio-economic inequalities.  It is important to note that poverty does exist, 
but the main problem to deal with is the enormous gap between the richest 
and the poorest populations with regards to their rights to the city and in 
their access to the benefits and wealth that cities offer.  For this reason, the 
region’s major challenge is to demonstrate how sustainable urbanization 
processes and efficient decentralization can diminish the inequity gap.  
Within this challenge, the well thought out, technical and focused support, 
given by a Local Urban Observatory, is of crucial importance to improve, 
within the observed territory, governance structures, and achieve better 
results of participatory government management.   
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ENDNOTES

1 In some texts the concept of “governability” is referred to either 
as governance or an attribute of operational questions regarding 
the management routine. 

2  We prefer to understand that families are “not poor” but rather 
that they find themselves in a condition of “poverty” temporarily 
and not as a state of unchangeable destiny. 

3 Political-operational document adopted at the end of Habitat II 
Conference containing more than 100 commitments and 600 rec-
ommendations related to the human settlements theme.  

4 In 2000 during UN’s special General Assembly denominated as 
“The Millennium Assembly of the United Nations”, 189 Chiefs of 
member-states of the organization, signed the Millennium Decla-
ration (Resolution A/RES/55/2, on the 8th of September, 2000), 
which included a set of 8 Goals, 18 Targets and 48 Monitoring In-
dicators. 

5 Between 1970 and 2000 the world urban population increased 
240% whereas the rural population increase 6.5% (Objetivos 
de Desarrollo del Milênio: una mirada desde América Latina y el 
Caribe, 2005, pág.197). The problem is that this so called “urban” 
population often does not have adequate access to urban services, 
which has generated the expression “urbanization of poverty”.

NOTAS

1 Em alguns textos aparece também o conceito de “governabili-
dade”, ora como parte da governança, ora como um atributo adi-
cional mais afeito às questões operacionais da rotina de gestão. 

2 Preferimos entender que as famílias não “são” pobres, como um 
atributo específico, mas sim que “estão em condição de pobreza”, 
como uma situação temporal e não um destino inexorável.

3 Documento político-operacional adotado ao final da Conferência 
Habitat II, contendo mais de 100 compromissos e 600 recomenda-
ções relacionados à temática dos assentamentos humanos. 

4 No ano 2000, na sessão especial da Assembléia Geral da ONU 
denominada The Millennium Assembly of the United Nations, 189 
Chefes de Estado e de Governo de países-membros da organiza-
ção assinaram a Declaração do Milênio (Resolução A/RES/55/2, 
de 8 de setembro de 2000), que foi acompanhada por um conjunto 
de oito objetivos, dezoito  metas e quarenta e oito indicadores de 
monitoramento. 

5 Entre 1970 e 2000, a população urbana mundial cresceu 240%  
e a rural, 6.5% (Objetivos de Desarrollo del Milênio: una mirada 
desde América Latina y el Caribe, 2005. p. 197). O problema é que 
essa população dita “urbana” nem sempre tem acesso adequado 
aos serviços urbanos, o que tem gerado a expressão de “urbaniza-
ção da pobreza”.
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Desenvolvimento 
econômico, 
desenvolvimento humano 
e os Objetivos do Milênio

Economic development, 
human development and 
the Millennium Goals



RESUMEN

Este artículo pretende una reflexión sobre el tema del desarrollo. Una preocupación central es reflexionar sobre el proceso de transformación de 
una sociedad atrasada y pobre en una sociedad más desarrollada. Se busca demostrar que existe una amplia complementariedad entre las varias 
dimensiones del desarrollo, incluyendo lo que hoy se denomina desarrollo humano. Se argumenta también que la actual agenda internacional, centrada 
en los Objetivos del Milenio, refleja una amplia madurez en el tratamiento del tema. Este abordaje más amplio, centrado en el mejoramiento de la 
condición del individuo, tiene una gran oportunidad de obtener buenos resultados, desde que sea verdaderamente acompañado por un amplio esfuerzo 
de cooperación internacional.

Palabras-clave: desarrollo humano, desarrollo económico, pobreza, políticas públicas, Objetivos del Milenio 

RESUMO 

Este artigo pretende ser uma reflexão sobre o tema do desenvolvimento. A preocupação central é pensar sobre o processo de transformação de uma 
sociedade atrasada e pobre em uma sociedade mais desenvolvida. Procura-se mostrar que existe uma ampla complementaridade entre as várias 
dimensões do desenvolvimento, incluindo o que hoje se chama de desenvolvimento humano. Argumenta-se, também, que a atual agenda internacio-
nal, centrada nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, reflete um amplo amadurecimento no tratamento do tema. Esta abordagem mais ampla, 
focada na melhoria da condição do indivíduo, tem grandes chances de obter bons resultados, desde que seja, de fato, acompanhada por um grande 
esforço de cooperação internacional.

Palavras-chave: desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, pobreza, políticas públicas, Objetivos do Milênio 

ABSTRACT

This article intends to be a reflection on the theme of development. The central objective consides the process of transformation of a primitive and 
poor society into a more developed one. It tries to show that there is a wide integrative scope among the several dimensions of development, including 
what today is called human development. It is also argued that the current international agenda, revolving around the Millennium Development Goals, 
reflects a considerable maturity in the manner that this theme is approached. 
This broader approach, focused on improving the condition of the individual, has great chances of obtaining good results, provided that it is actually 
accompanied by a wide effort towards international cooperation. 

Key words: human development, economic development, poverty, public policies, Millennium Goals
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Introdução

O artigo se inicia com uma introdução 
histórica sobre o desenvolvimento, abor-
dando traços da experiência européia e 
também os desafios da emergente disciplina 
do desenvolvimento no pós-guerra. A seção 
4 aborda a relação entre crescimento 
econômico, distribuição de renda e pobreza, 
enquanto a seção 5 destaca a evolução do 
pensamento do Banco Mundial em relação 
ao tema. Enfim, a seção 6 ressalta o papel 
das conferências internacionais dos anos 
1990, mostrando como levaram a uma nova 
agenda para a promoção do desenvolvimento 
e a redução da pobreza. Esta seção também 
trata dos avanços implícitos nos Objetivos 
do Milênio e o papel central a ser cumprido 
pela cooperação internacional.

Aprendendo com a História: o desenvolvimento da Europa Ocidental

O desenvolvimento de um país inclui várias dimensões. Observando séculos de história anteriores à Revolução 
Industrial, pode-se dizer que a humanidade viveu ciclos de expansão das condições materiais de vida, relacionados 
a inovações na organização social (como o fim do nomadismo), a obtenção de estabilidade política (como no Império 
Romano) e a uma série de inovações importantes (como a introdução da cultura trienal, o aperfeiçoamento do 
moinho e os avanços na tração animal). Tratatam-se, no entanto, de avanços que não conduziram a um processo 
de progresso contínuo, tendo sido seguidos, depois de certo tempo, por involução, redução da produção e declínio 
populacional (CAMERON e NEAL, 2003). O ponto a se destacar é que o homem vivia no limiar das condições de 
subsistência, estando a economia muito vulnerável a intempéries climáticas, à disseminação de doenças e à eclosão 
de guerras. Em tal contexto, o sistema político e institucional não conferia condições para um avanço sustentado 
nas condições materiais.

O grande salto de desenvolvimento material da sociedade ocidental, verificado a partir dos séculos XVIII-XIX, 
está ligado ao advento de uma sociedade com valores diferentes. Encontra-se uma nova imagem do homem, menos 
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Introduction

The article starts with a historical introduction on development, addressing traces of 
European experience and also the challenges of the emerging post-war development 
discipline.

Section four discusses the relationship among economic growth, income distribution 
and poverty, while section five highlights the evolution of the World Bank ideas 
with regard to the theme. Finally, section six focuses on the role of the international 
conferences of the 90’s, showing how they brought forth a new agenda for the 
promotion of development and for poverty reduction. This section also highlights the 
implicit progress towards the Millennium Development Goals and the central role to 
be played by international cooperation. 

Learning with History: the development of Western Europe

The development of a country includes several dimensions. Through the observation 
of centuries of history prior to the Industrial Revolution we can tell that humanity has 
experienced cycles of expansion of material conditions of life related to innovation in 
social organization (the end of nomadism), the attainment of political stability (as in 
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propensa à contemplação e pronta a transformar a 
natureza e o mundo a seu redor (HOSLE, 1996). Às 
noções de indivíduo e de responsabilidade subjetiva, 
influenciadas pelo cristianismo, somam-se os valores 
de parcimônia e a busca disciplinada pelo progresso 
material, advindos do protestantismo, contribuindo 
para um código moral favorável ao capitalismo. 
Outro elemento importante foi a constituição de 
Estados modernos, caracterizados pela presença de 
burocracias profissionais voltadas para o cumprimento 
da lei. O Estado Moderno, ao prover investimentos 
em transportes e infra-estrutura, unificar o mercado 
nacional e garantir a proteção aos direitos individuais 
e aos contratos, foi fundamental para a consolidação de 
uma economia de mercado (WEBER, 1968).

Essas e outras precondições foram fundamentais 
para que a Europa realizasse aquilo que as sociedades 
anteriores não haviam conseguido. A consolidação 
de uma nova forma de organização da produção, o 
capitalismo, só foi possível em virtude do desdobramento 
e da evolução em várias áreas. Na área do direito, foi 
fundamental a apropriação do direito romano, base da 
burocracia moderna. Na área política, o fortalecimento 
dos órgãos de representação da aristocracia e da classe 
mercantil estiveram na raiz dos movimentos para conter 
o poder do rei e produzir maior segurança nos contratos. 
No âmbito empresarial, destacam-se os avanços nas 
práticas contábeis e o advento de associações, as 
commendas, que antecipavam as futuras sociedades 
anônimas. Sobressaem, também, os progressos nas 

técnicas manufatureiras — verificadas, por 
exemplo, na indústria têxtil, metalúrgica e 
naval —, e nas práticas financeiras, com a 
introdução das letras de câmbio e com as 
inovações propiciadas pelas feiras medievais 
e pelas casas bancárias italianas. Somam-se a 
esse desenvolvimento os saltos na produção 
agrícola, que permitiram a acumulação de 
capital e a formação de um mercado interno, 
e as conquistas marítimas, fonte também de 
acumulação de capital e de mercados para os 
produtos da revolução industrial.

Foi a conjunção de todos esses aspectos, 
reunindo avanços que se deram em séculos da 
civilização ocidental, que permitiu o advento 
de um sistema particular de organização da 
produção e do trabalho, caracterizado pela 
dissociação entre o trabalho e a posse dos 
meios de produção, e pela produção orientada 
para a busca do lucro. Um dos grandes méritos 
desse sistema foi a junção entre a técnica, a 
produção e a acumulação de bens, em que 
os ganhos de produtividade propiciavam o 
aumento dos lucros que, uma vez reinvestidos, 
visavam a saltos subseqüentes na capacidade 
e na eficiência da produção1.  

O pioneirismo da Inglaterra se explica 
por ter reunido, antes de qualquer outro 

the Roman Empire) and a series of important innovations (such as the introduction of 
thirdly crops, the improvement of mills and advances in animal traction).

Such headway, however, did not lead to a process of continuous progress, having 
been followed, after some time, by de-evolution, production reduction and population 
decline (Cameron and Neal 2003).

The point to be highlighted is that man lived on the threshold of subsistence conditions, 
and the economy was very vulnerable to climate changes, disease spreading and 
war waging. In this context, the political and institutional systems did not provide 
conditions for sustainable advance in terms of material conditions.

The great leap of material development in western society seen since the 18th and 
19th centuries is linked to the advent of a society with different values. A new image 
of man is made, with less likelihood to contemplate and more readiness to transform 
nature and the world around him (Hosle, 1996). To the individual notions and 
subjective responsibility, influenced by Christianity, were added parsimony values 
and the disciplined search for material progress, which came from Protestantism, 
contributing to a favorable moral code for capitalism. Another important element 
was the constitution of Modern States, characterized by the presence of professional 
bureaucracies aiming at ensuring observance of the Law. The Modern State was 
fundamental for the consolidation of a market economy by providing investments 
in transport and infrastructure, unifying the national market and guaranteeing the 
protection of individual rights and agreements (Weber 1968).

These and other preconditions were fundamental for Europe to achieve what other 
societies had not managed to attain. The consolidation of a new form of production 
organization — capitalism — was only possible in light of its due deployment and 
of developments in several areas. In the Legal area the appropriation of Roman 
Law was fundamental as the basis of modern bureaucracy. In the political area, the 
strengthening of the bodies representing the aristocracy and the mercantile class 
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país, o conjunto de fatores 
supradestacado. Já a rápida 
disseminação do modelo 
para os outros países se deve 
ao fato de compartilharem 
muitos dos requisitos. Os 
elementos faltantes foram 
obtidos por políticas e 
inovações institucionais, 
motivados pela competição 
internacional e facilitados por 
uma divisão do trabalho em 
que a Inglaterra emprestava 
capital e buscava parceiros 
comerciais. A importação das 
práticas inglesas foi também 
favorecida pela relativa baixa 
complexidade tecnológica e 
organizacional, que permitiu a esses países, depois de 
certo momento, empregar vantagens educacionais e 
institucionais para superar os ingleses2.

As dificuldades de introduzir e adaptar o modelo 
inglês seriam, no entanto, muito maiores para aqueles 
países que se encontravam, no século XIX, desprovidos 
das condições mínimas para a adoção de uma economia 
de mercado. Eles enfrentariam, mais tarde, em outra 
fase do capitalismo, grandes dificuldades ao tentar se 
modernizar, no momento em que tanto as tecnologias 
como as formas de organização do capital haviam 
se tornado muito mais complexas. Antes colônias, 
esses países não possuíam um Estado moderno, uma 
agricultura avançada, um sistema financeiro articulado 
e nem mesmo os valores culturais adequados3. 
Além disso, a possibilidade de desenvolvimento era 
influenciada pela posição subordinada na divisão 
internacional do trabalho.

Exportadores de produtos primários, esses países 
sofriam de defasagem tecnológica e de dependência em 
relação aos bancos internacionais. A dependência de um 
ou alguns produtos de exportação e as dificuldades de 
modificar a estrutura produtiva trouxeram freqüentes 
dificuldades no balanço de pagamentos. Também a 
forma de organização dessas economias fortaleceu 

muito as classes primárias exportadoras, implicando na 
adoção de políticas que não foram as mais adequadas 
para o desenvolvimento nacional. Finalmente, as 
características demográficas, fruto do momento da 
industrialização, ampliaram muito os constrangimentos 
e a demanda por gastos na área social.

Um ponto muito importante foi que a industrialização 
aconteceu em um contexto de oferta ilimitada de mão-
de-obra, impedindo que o crescimento econômico fosse 
acompanhado de maior incorporação da população e 
de aumento dos salários da classe menos qualificada. 
Caracterizaram-se, portanto, sociedades duais, em 
que a presença de alguns segmentos modernos, em 
geral inseridos na economia internacional, conviviam 
com atividades intocadas pelo progresso, carentes de 
infra-estrutura e distinguidas por baixa produtividade 
e por subemprego. Nesses países, a introdução de 
aspectos do modelo europeu foi incapaz de produzir o 
desenvolvimento.

O pós-guerra e a incipiente disciplina do 
desenvolvimento econômico

Uma vez terminada a Segunda Guerra Mundial, os 
artífices da nova ordem internacional depararam-se com 
o desafio de promover o desenvolvimento dos países 

were at the root of movements to restrain the king’s power and to produce greater written and oral 
agreement security. In the entrepreneurial area, advances in accounting practices stood out, along with 
the advent of associations, the “commendas”, which led the way to future anonymous (open capital) 
societies. There were also advances in technical manufacturing — verified, for example, in the textile, 
metal, and naval industries —, and in financial practices, with the introduction of bills of exchange and 
the innovations offered by medieval fairs and by Italian banking institutions. To this progress was added 
a substantial growth in agricultural production, which allowed capital accumulation and the formation 
of an internal market. Marine conquests were also a source of capital accumulation and of markets for 
the products of the industrial revolution.

It was the conjunction of all these aspects, gathering progresses that took place in centuries of the 
western civilization that allowed the advent of a peculiar system of production and work organization, 
characterized by the dissociation between work and the ownership of the means of production through 
profit-oriented production. One of the great merits of this system was the consolidation of technique, 
production, and the accumulation of profits, in which productivity gains increased profitability, which, 
once reinvested, aimed at subsequent leaps in production capacity and efficiency.1

The pioneering position of England is explained by having gathered, before any other country, the 
above-listed factors. The rapid spreading of their model to other countries is explained by the fact that 
they shared many of the same needs. The missing elements were obtained through institutional policies 
and innovations, motivated by international competition and facilitated by joint ventures through which 
England lent capital and sought commercial partners elsewhere. The adoption of English practices 
was also favored by relatively low technological and organizational complexity, which allowed other 
countries, after some time, to gain educational and institutional advantages to outstrip (overtake) the 
English.2 
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pobres. Havia, naquele momento, grande dificuldade 
para teorizar o processo de desenvolvimento. Sabia-
se muito pouco sobre como transformar sociedades 
tradicionais, hierárquicas e economicamente atrasadas 
em sociedades modernas, capazes de compartilhar os 
frutos do progresso econômico. Sem muitas alternativas, 
os economistas do desenvolvimento procuraram 
recorrer à história. 

Rostow (citado por TODARO, 1989), bastante 
baseado na experiência inglesa, propôs uma teoria dos 
estágios do desenvolvimento, sugerindo etapas que 
seriam compartilhadas por todos os países. Segundo 
esse autor, as sociedades partiam de um estágio 
tradicional (fase 1), caracterizado por sistemas de 
poder hierárquicos, presença de valores religiosos e 
baixa divisão do trabalho. Mas com a evolução agrícola, 
comercial e manufatureira, os países avançariam e 
atingiriam as precondições para a decolagem (fase 
2). A terceira fase, alcançada pela Inglaterra durante 

a Revolução Industrial, seria já 
a da decolagem, em que o país 
obteria, a partir de certas taxas 
de poupança e investimento, as 
condições para o crescimento 
auto-sustentado. Seguir-se-iam as 
fases “avanços para a maturidade” 

(fase 4) e “a idade de consumo de massa” (fase 5), 
quando as necessidades mais prementes de subsistência 
estariam superadas e os indivíduos poderiam voltar-se 
para questões ligadas aos direitos humanos e ao meio 
ambiente. 

O principal mérito da análise de Rostow  foi dar 
o pontapé inicial para tentar teorizar o processo de 
transformação. Nota-se, na sua argumentação, todo um 
viés economicista, acreditando que as transformações 
na economia, acarretadas pelas taxas de investimento, 
propiciariam as transformações sociais, políticas e 
nos valores culturais. Rostow, portanto, subestima a 
importância do conjunto de fatores que, presentes no 
caso Inglês e ausentes nos países pobres, poderiam 
comprometer o processo de desenvolvimento4. 

Apesar das inúmeras críticas, a ênfase 
economicista esteve também presente nas políticas 
de desenvolvimento propostas na época (EASTERLY, 
2004). O subdesenvolvimento era basicamente visto 

The difficulties of introducing and adapting the English model would be, however, very great for these 
countries, which were, in the 19th century, deprived of the minimum conditions to adopt a market 
economy. They would also face, subsequently, great difficulties trying to modernize in another phase 
of capitalism, when both the technologies as the forms of organizing capital had become much more 
complex. Before the colonies, these countries did not have a modern State, advanced agriculture, 
an articulated financial system and not even proper cultural values3. Besides that, the possibility to 
develop was influenced by subordinate positions in the international division of labour.

Commodities and primary goods exporting countries were technologically behind industrialized 
nations and dependent on international banks. Dependence on one or more exported goods, as well 
as the difficulties to modify productive structures resulted in frequent payment deficits. Thirdly, the 
organizational arrangement of these economies greatly favored and strengthened primary goods 
exporters, which led to the adoption of policies which were not suitable to national development. 
Additionally, new demographic characteristics, propelled by industrialization, greatly increased social 
and infrastructural problems, demanding greater investments in the social area.    

It is important to note that industrialization occurred within a context of limitless workforce, 
preventing the economic growth of larger segments of the population and the increase of wages for the 
less qualified classes. Dual societies were, therefore, created, in which the presence of some modern 
segments, usually inserted in the international economic scenario, lived alongside progress deprived 
activities, lacking infrastructure and characterized by low productivity and underemployment. In these 
countries, the introduction of aspects of the European model was unable to produce development.

The post-war period and the incipient discipline of economic development  

Once World War II was over, the creators of the new world order came across the challenge of 
promoting the development of poor countries. There was, back then, great difficulty to theorize the 
development process; very little was known on how to turn traditional, hierarchical societies into 
economically modern societies, capable of sharing the benefits of economic progress. Without many 
alternatives, development economists had to resort to History. 

Rostow, strongly based on the English experience, proposed a theory of development stages, suggesting 
the existence of stages that would be shared by all countries. According to Rostow, societies started off 
in a traditional stage, characterized by hierarchical systems of power, the presence of religious values 
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como a incapacidade dos países pobres pouparem uma 
parcela adequada de seu produto e destinarem esse 
recurso para aumentar a capacidade de investimento. 
A comunidade internacional deveria, portanto, se 
voltar para a transferência de recursos que permitisse 
ampliar a taxa nacional de investimento, até o ponto 
em que, uma vez atingida a fase da decolagem, esses 
países passassem a andar com as próprias pernas. 
Acreditava-se também que, uma vez em curso o 
processo de transformação econômica, a classe média 
seria fortalecida, os valores culturais se modificariam e 
a sociedade caminharia em direção à democracia.

Apesar do “economicismo”, a primeira geração de 
economistas do desenvolvimento era cética em relação 
à capacidade do mero fluir das forças de mercado 
promover o desenvolvimento. Esses economistas 
ressaltavam as lacunas na estrutura econômica dos 
países pobres, defendendo que apenas uma forte 
ação para supri-las poderia qualificá-los para o 
desenvolvimento. Destacavam, entre outros fatores, a 
necessidade de prover e ampliar a infra-estrutura — 
incluindo transportes, energia e comunicação —, de 
criar instituições financeiras adequadas e de produzir 
capacidade empresarial para que o mercado entrasse 

em funcionamento (MEIER, 
2000). No afã de suprir 
essas falhas de mercado, um 
amplo papel foi conferido 
ao Estado, responsável, 
entre outras funções, pe-
lo direcionamento dos 
recursos escassos para os 
setores de maior retorno 
social, assim como para 
aqueles capazes de produzir 
efeitos de encadeamento 
so-bre a economia.

Muitas estratégias fo-
ram postas em prática, 
mas já nos anos 60 
surgiram desilusões em 
relação aos resultados al-
cançados por estratégias 
de industrialização condu-
zidas por Estados muito 
intervencionistas. Os eco-
nomistas da primeira gera-
ção acertavam quando 
diziam que Estados fortes e 
coerentes poderiam corrigir 
as lacunas que dificultavam 
o funcionamento de uma 
economia de mercado. 
Erravam, no entanto, ao 
acreditar que aqueles países 
pobres não possuíam o grau 
de coerência necessário. 
Configurava-se, portanto, 
um paradoxo: os países 
que mais necessitavam de 
intervenção corretiva eram 
aqueles que, por seu maior 

and low division of labor. But with the agricultural, the commercial and 
the manufacturing evolutions, countries moved forward, reaching pre-
“takeoff” conditions (phase 2). The third phase, reached by England 
during the Industrial Revolution, would be the “takeoff” phase itself, in 
which the country obtained, through certain savings and investment 
rates, conditions for self-sustainable growth. The advance to maturity 
phase (phase 4) and the age of mass consumption (phase 5) would 
follow, when more substantial and pressing needs had been  overcome 
and individuals were able to turn their attention to subjects linked to 
human rights and to the environment (Todaro, 1989). 

The main merit of Rostow’s analysis was to kick off the attempt to theorize 
the process of transformation. A full economicist inclination is noticed in 
his arguments, believing that the transformations in the economy, carted 
by investment rates, would propel social transformations, politics, and 
cultural values. Rostow, therefore, underestimates the importance of 
a group of factors which were present in the case of the English and 
missing in poor countries, compromising their development process4. 

Despite heavy criticism, the economicist emphasis was also present 
in the development of policies suggested at that time (Easterly, 2004). 
Underdevelopment was basically seen as the inability of poor countries 
to save an adequate share of their produce and direct such resources 
towards increasing their investment capacity. The international 
community should, therefore, focus on transferring resources to boost 
national investment rates, to the extent that, once the “takeoff” stage 
was reached, these countries would be able to walk with their own legs. 
They also believed that, once the process of economic transformation 
had started, the middle class would be strengthened, cultural values 
would change and society would move towards democracy.

In spite of economicism, the first generation of development economists 
was skeptical in relation to the capacity of the mere flow of market 
forces to promote development. These economists highlighted gaps 
in the economic structure of poor countries, supporting the argument 
that only a strong action to fill such gaps would be able to qualify them 
for development. They highlighted, among other factors, the need to 
provide and enhance infrastructure — including transport, energy, 
and communications —, to create adequate financial institutions and 
to produce entrepreneurial capacity for the market to operate (Meier, 
2000). In the rush to fill such market gaps, a great role was conferred 
to the State, which was made responsible, among other functions, to 
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atraso, menos chances tinham de ser um Estado com 
tais condições (EVANS, 2004). Uma fase importante 
do atraso era, pois, a inexistência de burocracias 
meritocráticas comprometidas com a obediência à lei 
e com a promoção de bens públicos5. Na falta dessa 
burocracia, ações muito intervencionistas tendiam 
a favorecer a corrupção e a proteção de grupos 
de interesses, e, concomitantemente, que criavam 
distorções que prejudicavam o funcionamento do 
mercado. 

Produziu-se, em muitos países, uma indústria 
ineficiente e incapaz de competir e exportar, ao 
mesmo tempo que o controle de preços dificultava o 
desenvolvimento da agricultura. O resultado foi um 
processo muito acelerado de urbanização, que agravou 
os desequilíbrios sociais. Por sua vez, a pouca atenção 
dada às exportações determinou dificuldades no 
balanço de pagamentos, enquanto os desequilíbrios 
nas contas públicas acarretou processos inflacionários  
com seus efeitos negativos. Enfim, tais políticas 
foram também criticadas pela ênfase excessiva no 
crescimento econômico, assim como pela incapacidade 
de engatilhar transformações que conduzissem os 
países ao desenvolvimento. A rápida industrialização, 
em um processo desbalanceado e incapaz de modificar 
a estrutura dual, foi incapaz de reduzir a miséria e de 
incluir muitos segmentos da população. 

Crescimento, distribuição e pobreza 
Os eventos do pós-guerra levaram muitos 

economistas a questionar a relação entre crescimento 
e desenvolvimento, bem como a investigar a relação 
existente entre crescimento, distribuição de renda 
e redução da pobreza. A rigor, não existe uma 
relação unívoca e determinística entre crescimento e 
distribuição de renda, o que, não obstante, não elimina 
a relevância de estudos relacionando as duas variáveis. 

De acordo com Kuznetz, (citado por TODARO, 
1989). os países são caracterizados, nas primeiras 
etapas do desenvolvimento, por uma grande massa de 
pessoas nos setores tradicionais e menos produtivos. 
Nesse estágio, a desigualdade é baixa, assim como a 
renda per capita: são quase todos igualmente pobres. 
Entretanto, com a modernização e a introdução de 
setores mais modernos — ligados em geral a atividades 
exportadoras, à industrialização promovida pelo 
Estado ou a investimentos de empresas multinacionais 
—, uma parcela da população é absorvida pelos 
setores modernos, criando uma diferença crescente 
de produtividade e de remuneração entre os setores 
moderno e tradicional. Assim, nas primeiras fases do 
desenvolvimento, a desigualdade tende a aumentar. 
Com o tempo, ainda segundo Kuznetz o setor moderno 
tende a crescer, absorvendo mais pessoas, ao mesmo 
tempo que a introdução de técnicas modernas tende 

direct the more scarce resources to the sectors of greater social return, as well as to those able to produce 
positive chain reaction effects on the economy.

Many strategies were put into practices, but in the 60’s disillusions had already appeared in relation 
to the results reached by industrialization strategies driven by excessively interventionist States. First 
generation economists were right when they said that strong and coherent States could fill the gaps that 
hindered the operation of a market economy. They were wrong, however, in believing that those poor 
countries had States with the required level of coherence. There was, therefore, a paradox: the countries 
that needed corrective intervention the most were those that, for their economic lag, had fewer chances 
to have developed a State with such suitable conditions (Evans, 2004). An important stage of the delay 
was, therefore, the absence of meritocratic bureaucracies committed to compliance with the Law and the 
promotion of goods for public benefit5. In the absence of such bureaucracy, highly interventionist actions 
tended to favor corruption and the protection of interest groups, while creating distortions which hindered 
market functionality.  

In several countries, an inefficient Industry was developed, unable to compete and to export, while 
the control of prices slowed down the development of agriculture, resulting in an overly accelerated 
urbanization, which worsened even more social imbalances. In turn, little attention to exports generated 
payment balance difficulties, while public account imbalances led to inflationary processes and their 
negative effects. Last but not least, such policies were also criticized for their excessive emphasis on 
economic growth, while being unable to trigger processes capable of leading to nation-wide development. 
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a elevar a produtividade do setor agrário tradicional. 
Simultaneamente, a expansão do sistema educacional 
e a inclusão de número crescente de pessoas tende a 
diminuir as diferenças de escolaridade e produtividade, 
reduzindo o valor de mercado da educação e 
contribuindo para a melhoria da distribuição de renda. 

O mérito da teoria de Kuznetz é identificar um 
argumento lógico de interação entre as variáveis, 
mostrando como a combinação de efeitos ligados à 
estrutura econômica e à oferta e demanda por mão-de-
obra (qualificada e não qualificada) tendem a afetar a 
distribuição de renda. 
Como toda teoria abstrata, 
sua contribuição perdura 
a despeito da curva ser 
questionada em termos 
empíricos (KANBUR e 
SQUIRE, 2000). Pois a 
não verificação empírica 
pode ser explicada pela 
intervenção de outros 
fatores não previstos na 
teoria. Por exemplo, a 
absorção de mão-de-obra 
no setor dinâmico pode 
ser mais lenta do que o 
esperado, assim como 
o sistema educacional 
pode falhar em ampliar a 
oferta de escolaridade de 
boa qualidade. O segundo 
caso se aplica bem à 
experiência brasileira, 
em que as desigualdades 
de escolaridade foram e 
continuam a ser muito 
profundas, explicando 
porque a tendência pre-
vista no argumento de 
Kuznetz tem demorado a 
ocorrer.

Observando as experiências concretas, são 
inúmeros os fatores a influenciar a distribuição de renda, 
e a capacidade do crescimento econômico incorporar 
a população.  A Coréia do Sul representa um caso em 
que a extensão e a qualidade do sistema educacional, 
assim como a adoção de políticas que favoreceram 
setores intensivos em trabalho, produziram um rápido 
processo de crescimento acompanhado por uma 
distribuição de renda mais igualitária, a despeito de ter 

sido conduzido por uma ditadura. Brasil e México, em 
outro extremo, apresentaram, entre as décadas de 1950 
e 1980, um processo de industrialização acompanhado 
por altos índices de desigualdade. Como resultado, 
é possível encontrar países com renda per capita 
similar, mas que apresentam grandes diferenciais nos 
indicadores sociais6. Isto é um indicativo de que as 
políticas econômicas e sociais têm também um impacto 
considerável.

Rapid industrialization in processes unable to alter structural duality was unable to reduce misery and to 
encompass many segments of the population. 

Growth, income distribution and poverty 

Post-war events led many economists to question the relationship between growth and development, as 
well as to investigate the relationship between growth, income distribution, and poverty reduction. As a 
rule, there is no unanimous deterministic relation between growth and income distribution, which, however, 
does not eliminate the relevance of studies relating the two variables. According to Kuznetz, countries are 
characterized, in the early stages of development, by a large mass of people in traditional and less productive 
economic sectors. In this stage, inequality is low, as well as the income per capita — i.e.: almost all are equally 
poor. However, through modernization and the introduction of more advanced sectors – generally linked to 
exporting activities, State-promoted Industrialization, or multinational company investments —, part of the 
population is absorbed by the modern sectors, increasing the productivity and income gaps between the 
modern and the traditional sectors. Therefore, in the first phases of development, inequality tends to grow. 
As time goes by, according to Kuznetz, the modern sector tends to increase, absorbing more people, at the 
same time that the introduction of modern techniques tends to boost the productivity of the agricultural/
traditional sector. At the same time, the expansion of the educational system and the inclusion of a growing 
number of people tend to reduce the differences in education and productivity, also reducing the market 
value of education and contributing to improving income distribution (Todaro, 1989).

The merit of Kuznetz’s theory is the identification of a logical interaction argument between the variables, 
showing how the combination of effects related to the economic structure and the supply and demand 
for labor (qualified and unqualified) tend to affect the distribution of income. As any abstract theory, its 
contribution lingers despite the empirical questioning of its curve (Kanbur and Squire, 2000), because non-
empirical verification may be explained by the intervention of other factors, which are not explicitly provided 
in theory. For example, the absorption of labor in the dynamic sector may be slower than expected, as well 
as the educational system expansion may fail to supply good quality schooling. The second case applies to 
the Brazilian experience, in which schooling inequalities were and remain very profound, explaining why the 
trend in Kuznetz’s argument has taken longer to occur.
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Estudos mais recentes sobre a pobreza vêm 
incorporando outras dimensões, incluindo “variáveis 
intangíveis”, como o risco, a vulnerabilidade, a 
motivação e a participação. Segundo Kanbur e Squire 
(2000), os pobres, apesar de pouco possuírem, 
demonstram grande preocupação com a possibilidade 
de perder o pouco que têm, o que acarretaria não 
ter o que comer. A insegurança e a incerteza fazem, 
pois, com que os pobres se prendam a estratégias de 
baixo risco e de baixo retorno. Por sua vez, variáveis 
como autoconfiança e participação na comunidade, ao 
influenciar a postura e as decisões do indivíduo, tendem 
a afetar a chance de superação da situação de pobreza. 
Tais constatações têm fortes implicações. No primeiro 
caso, políticas favorecendo o acesso ao crédito, a 
formas de seguro e à posse de ativos tendem a proteger 
o indivíduo contra imprevistos e encorajá-lo a investir 
em atividades de mais alto retorno. O segundo conjunto 
de variáveis aponta para a importância de integrar o 
indivíduo, inserindo-o em grupos ou associações, e 
incentivando sua participação em temas relevantes 
para a comunidade. 

Uma contribuição obrigatória na incorporação de 
outros elementos ao estudo da pobreza foi feita por 
Amartya Sen (2000), ao dar forte ênfase ao impacto 
de certas privações sobre a capacidade de escolha 
dos indivíduos. Conforme esse autor, os mais pobres, 
quando desprovidos de saúde, educação e outros 
serviços básicos, ficam incapazes de absorver as 
oportunidades abertas pelo crescimento econômico. 
Fundando sua argumentação em estudos econométricos 
e comparativos, ele argumenta que variáveis como 
o acesso à educação e à saúde, a posse de ativos, a 
qualidade da infra-estrutura e o papel da mulher no lar 
têm enorme capacidade de explicar as diferenças de 
pobreza entre as regiões, tendo, em alguns casos, poder 
explicativo maior do que o crescimento econômico. 

Forte ênfase é dada ao papel da mulher. Sen cita 
estudos que mostram que a escolaridade da mulher e 
sua inserção no mercado de trabalho — indicadores de 
uma maior autonomia dentro do lar — têm impactos 
sobre escolhas da família, que afetam decisivamente 
a situação de saúde e educação dos filhos. Estudos 
comparativos mostram que essas variáveis são muito 
importantes para explicar diferenças na taxa de 
natalidade, na mortalidade infantil e na propensão de 
enviar as crianças para a escola. A importância da mulher 
fica ainda mais forte quando se destaca a correlação, 
muito mais baixa, entre a escolaridade do homem e as 
taxas de natalidade e de mortalidade infantil.

Observing concrete experience, many factors influence income distribution 
and the capacity of economic growth to encompass the population. South 
Korea represents a case where the extension and the quality of the 
educational system, as well as the adoption of policies which favored 
intensive work sectors produced a rapid process of growth accompanied 
by a more equal income distribution, despite being conducted by a 
dictatorship. Brazil and Mexico, on the other hand, presented, between 
the 1950’s and the 1980’s, a process of industrialization accompanied by 
high levels of inequality. As a result, it is possible to find countries with 
similar income per capita but which present huge differences in social 
indicators6. This is an indicator that economic and social policies also have 
a considerable impact.

More recent studies on poverty have encompassed other dimensions, 
including “intangible variables”, such as risk, vulnerability, motivation, and 
participation. According to Kanbur and Squire (2000), the poor, although 
having very little, presented great concern about the possibility of losing 
the little they have, which would result in not having what to eat. Insecurity 
and uncertainty, therefore, make the poor stick to low-risk and low-return 
strategies. In turn, variables such as self-confidence and participation in 
the community, influence the posture and the decisions of the individual, 
and tend to increase the chance of overcoming poverty. Such findings have 
strong implications. In the first case, policies favoring access to credit, 
insurance and the possession of assets tend to protect individuals against 
the unforeseen and to encourage them to invest in higher return activities. 
The second set of variables highlights the importance of integrating the 
individual, inserting him/her into groups or associations and encouraging 
his/her participation in relevant community themes. 

A compulsory contribution to the incorporation of other elements to the 
study of poverty was made by Amartya Sen (2000), giving strong emphasis 
to the impact of certain hardships on the capacity of choice of individuals. 
According to Sen, the poorest, when deprived of health, education, and 
other basic services, are unable to take advantage of the opportunities 
offered by economic growth. Basing his theory on econometric and 
comparative studies, Sen (2000) argues that variables such as access to 
education and health, the possession of assets, infrastructural quality, and 
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A contribuição de Sen representa uma revolução 
coperniana no tratamento da pobreza: no enfoque 
“economicista” anterior, a superação da armadilha da 
pobreza passava pelo aumento do investimento que, 
ao aumentar o emprego e a renda, daria às famílias 
melhores condições de saúde e acesso à escola. 
Sen,  no entanto, argumenta que, sem determinadas 
capacitações mínimas, o crescimento econômico não 
atinge certas pessoas. As políticas deveriam, assim, atuar 
diretamente sobre essas capacitações, aumentando 
o investimento em saúde e educação, favorecendo 
mecanismos de participação e fortalecendo a autonomia 
da mulher. Essas variáveis tendem a impactar as 
escolhas, contribuindo para certas posturas e para a 
acumulação de ativos que podem favorecer a ruptura 
do ciclo vicioso, sem depender de um anterior processo 
de crescimento econômico. 

A contribuição de Sen (2000) é, portanto, mostrar, 
de forma bem fundamentada, que certas variáveis 
importam e podem ter um impacto autônomo na 
redução da pobreza. Estudos demonstram, por exemplo, 
que existe forte correlação entre a educação da mãe e a 
saúde dos filhos. Outros afirmam que, em famílias com 
melhores condições de saúde e educação, as mães estão 
mais propensas a enviar os filhos à escola (KANBUR e 
SQUIRE, 2000)7. De forma similar, há fortes evidências 
de que a escolaridade tende a ampliar o rendimento 
mesmo no setor informal, sinalizando seu impacto 
sobre a produtividade. Alguns estudos apontam 
para a correlação existente entre a escolaridade do 
chefe de família e a renda a ser recebida pela geração 
seguinte. E enfim, estudos antropométricos indicam 
a correlação existente entre a altura dos homens e 
os rendimentos auferidos, indicador da presença de 
deficiências em nutrição e saúde a afetar a capacidade 
de trabalho dos indivíduos8. Em síntese, essas relações 
mostram que políticas voltadas para a melhoria nas 
dimensões de saúde e educação tendem a influenciar as 
escolhas, a motivação e a produtividade dos indivíduos, 
contribuindo para a superação da armadilha da 
pobreza.

As variáveis destacadas permitem, pois, uma 
ampliação de horizontes, com fortes implicações em 
termos de políticas. Elas não implicam, no entanto, que o 
crescimento econômico tenha perdido sua importância. 
Pelo contrário, o crescimento é importante ao ampliar 
a possibilidade de escolha e oferecer oportunidades 
de inserção nos setores mais modernos da economia9. 
O ponto a se destacar é que a presença de certas 
variáveis, incluindo o acesso à eletricidade, à educação 

the role of women in the home may greatly explain poverty differences 
among regions and, in some cases, with explanatory power exceeding mere 
economic growth.

Strong emphasis is given to the role of women. Sen (2000) mentions studies 
which show that the women’s education, as well as their insertion into the 
job market — indicators of a larger autonomy inside of the home —, have 
impacts on family choices which decisively affect children’s health quality 
and education. Comparative studies have shown that these variables are 
very important to explain birth rate differences, infant mortality, and the 
likelihood to send children to school. The importance of women is further 
strengthened when a very low correlation is highlighted between men’s 
schooling, birth rates and infant mortality.

Sen’s contribution represents a Copernican revolution in the treatment 
of poverty: in previous economicist focuses, overcoming the poverty 
trap depended on the increase of investment, by increasing employment 
and income, and giving families better health conditions and access to 
education. Sen (2000), however, argues that without certain minimum 
training, economic growth doesn’t reach certain people. The policies should, 
therefore, act directly on this training, increasing the investment in health 
and education, favoring participation mechanisms and strengthening 
women’s autonomy. These variables tend to impact choices, contributing 
to constructive attitudes and to the accumulation of assets that may favor 
breaking the vicious cycle, without depending on previous economic 
growth procedures. 

Sen’s contribution is therefore to show, in a well founded manner, that 
certain variables truly matter and may have an autonomous impact 
on poverty reduction. Studies show, for example, that there is a strong 
correlation between the education of mothers and the health of children. 
Other studies show that in healthier, better educated families, mothers are 
more likely to send their children to school (Kanbur and Squire, 2000)7.
Likewise, there is strong evidence that schooling tends to increase the 
income in the informal sector, indicating its impact on productivity. Other 
studies point to the correlation between the schooling of breadwinners and 
income to be earned by the following generations. Finally, anthropometric 
studies point to the correlation between the height of people and their 
incomes, indicating the presence of deficiencies in nutrition and health 
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e ao título de propriedade, tende a ampliar o impacto 
das taxas de crescimento sobre a redução da pobreza. 
Além disso, os pobres tendem a ser favorecidos por 
redes de segurança que, ao reduzir o risco e a incerteza, 
incentivem os investimentos em atividades de mais alto 
retorno10. Como mostra o estudo da Agência Francesa de 
Desenvolvimento e do Banco Mundial (2005), o Vietnã 
é um exemplo de país onde a liberalização do comércio, 
em conjunto com políticas prévias de reforma agrária, 
significou rápida melhoria na condição de vida dos 
pequenos produtores.

Desenvolvimento e organizações internacio-
nais: a trajetória do Banco Mundial 

Uma evolução similar marcou o envolvimento e a 
ação das instituições de fomento. A trajetória do Banco 
Mundial, por exemplo, ilustra a evolução das concepções 
sobre o desenvolvimento e das políticas a serem 
adotadas para promovê-lo11. Sua ação, nas primeiras 
décadas, esteve fundada no financiamento de projetos 
em infra-estrutura. A grande dependência do mercado 
financeiro tornava-a subordinada à rentabilidade dos 
projetos. Apenas a partir do final dos anos 1960, o Banco 
passou a se preocupar com uma ação mais coordenada 
para o desenvolvimento dos países, o que exigia 
pensar os projetos de forma integrada às necessidades 
nacionais. Um importante marco foi a criação, naquele 
ano, da Associação Internacional de Fomento (AIF), 

com o objetivo de conceder empréstimos em condições 
mais favoráveis aos países pobres.

Os anos de 1970 são anos de inflexão na trajetória 
do Banco Mundial. No âmbito da política econômica, 
passa a defender um programa de Ajuste Estrutural, 
voltado para a preservação dos sinais de mercado, 
para a promoção do comércio internacional e para o 
abandono de políticas muito intervencionistas. Mas a 
principal mudança foi a importância crescente dedicada 
aos aspectos sociais. O Banco começou a reconhecer 
que o crescimento não promoveria as necessidades dos 
países em desenvolvimento e destacou a necessidade 
de estratégias que contemplassem a satisfação das 
necessidades básicas. Relativizou-se, portanto, a 
importância conferida ao retorno econômico dos 
projetos e passou-se a priorizar o financiamento 
daqueles que atingissem os mais pobres, incluindo o 
acesso a fertilizantes e a infra-estrutura para agricultores 
pobres. O estímulo à indústria rural e o financiamento 
para empresas com maior capacidade de absorção de 
mão-de-obra foram priorizados. Passou-se, também, 
a privilegiar projetos em áreas como saúde, educação, 
habitação, nutrição e criação de empregos. 

Nos anos 1980, a ação do Banco foi negativamente 
influenciada pelas visões liberais, que demandavam um 
papel maior para o capital privado no financiamento 
aos países pobres. Na década seguinte, no entanto, o 
Banco reitera o comprometimento com a ampliação 
dos temas a serem contemplados em suas ações. A 

which affect the work ability of individuals8. In summary, these relations indicate that policies oriented to improving 
the dimensions of health and education tend to influence the choices, the motivation and the productivity of 
individuals, and to contribute to overcoming the poverty trap.

The highlighted variables allow, therefore, the broadening of horizons with strong political implications. They do 
not mean, however, that economic growth has lost its importance. On the contrary, growth is important to expand 
choice possibilities and offer inclusion opportunities in the most modern economic segments9. The point which 
stands out the most, however, is that the presence of certain variables, including access to electricity, to education 
and to property, tend to increase the impact of growth rates on poverty reduction. Besides, the poor tend to be 
favored by safety nets which reduce risk and uncertainty, motivating investments in higher return activities10.  

As shown by the French Development Agency of the World Bank (2005), Vietnam is an example of a country in 
which the gradual return of free-trade, after the due implementation of previous agricultural policies, meant a 
significant improvement in the living conditions of small producers.

Development and international organizations – the trajectory of the World Bank 

A similar evolution marked the involvement and action of fostering institutions. The trajectory of the World 
Bank, for example, illustrates the conceptual evolution regarding the development of the policies to be adopted 
to promote it11. Its actions, in the first decades, were based on the financing of infra-structural development. The 
great dependency of the financial market made it very dependent on the profitability of the projects. Not until the 
late 60’s did the Bank start to worry about a more coordinated action towards the development of countries, which 
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instituição passa a priorizar, nos relatórios anuais, 
temas relacionados à pobreza, ao Estado, ao meio 
ambiente, à saúde e à educação. Ao mesmo tempo, um 
papel maior começa a ser conferido a organizações da 
sociedade civil para monitorar os governos, melhorar 
a governança e organizar comunidades pobres. 
Assim, por um lado, o Banco continua muito sensível 
à necessidade de produzir um ambiente favorável às 
forças de mercado. Mas, por outro lado, é marcante a 
ênfase na necessidade de políticas que contemplem os 
mais pobres. Um marco foi a introdução da Estratégia 
de Assistência ao País (EAP), voltada para diagnosticar, 
acompanhar e priorizar programas de desenvolvimento. 
A partir de 2000, essa estratégia passou a adotar, como 
eixo principal, os Objetivos do Milênio.

As conferências internacionais, a Declaração do 
Milênio e a nova agenda 

A preocupação com um enfoque multidisciplinar 
sobre o desenvolvimento,  traduziu-se em uma série 
de conferências realizadas ao longo da década de 90. 
Realizou-se, em 1990, a Cúpula Mundial sobre a Criança; 

em 1992, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento; em 1993, a Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos; em 1994, a  Conferência sobre 
População e Desenvolvimento; em 1995, a Cúpula 
Mundial sobre Desenvolvimento Social e a Conferência 
Mundial sobre a Mulher, e, em 1996, a Conferência da 
ONU sobre Assentamentos Humanos. 

A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social 
definiu a necessidade de uma ação multidimensional 
e integrada para a erradicação da pobreza mundial, 
destacando grande papel para as organizações da 
sociedade civil e para a construção de uma ampla 
cooperação internacional visando a alcançar esse 
objetivo. 

As discussões, reflexões e estudos suscitados pelas 
conferências desembocaram, em 2000, na Cúpula 
do Milênio, organizada pela ONU e contando com a 
participação de 189 chefes de Estado. Definiu-se, na 
ocasião, um amplo compromisso para erradicar a 
fome e a pobreza extrema do planeta, com a definição 
de objetivos que deveriam estar acoplados a um 
grande esforço de cooperação internacional. O ponto 

required thinking about such projects in integration with national economic needs. An important milestone was 
the creation of an International Development Association in 1960 (IDA), with the objective to Grant loans, under 
more favorable conditions, to poor countries.

The 70’s were years of changes in the trajectory of the World Bank. As far as economic policies are concerned, 
the Bank started defending a Structural Adjustment program aiming at preserving market indicators in order to 
foster international commerce while leaving overly interventionist policies behind. But the main change was the 
growing importance given to social aspects. The Bank started to recognize that growth alone would not fulfill the 
needs of developing countries and started focusing on strategies capable of meeting basic needs. The importance 
of the financial return on projects that encompassed the poorest classes started to be prioritized, including 
access to fertilizers and agricultural infrastructure for the poor. Incentives for the rural Industry and financing 
for companies capable of absorbing greater workforce became priorities. Greater importance was also given to 
projects in areas such as health, education, housing, food, and employment generation.  

In the 80’s the actions of the Bank were negatively influenced by the liberal vision supporting a greater role for 
private capital in the financing of poor countries. In the 90’s, however, the Bank reinforced its commitment to the 
broadening of the issues to be encompassed by their actions. It started to prioritize, in its annual reports, issues 
related to poverty, to the State, to the environment, to health, and to education. At the same time, a greater role 
was conferred to organizations within the civil society to monitor governments, improve governance mechanisms, 
and organize poor communities. Thus, on the one hand the Bank continues very sensitive to the need to produce a 
favorable environment for the market; but on the other hand it is clearly highlighting the emphasis on the need of 
policies capable of encompassing the poorest classes of society. A milestone was the introduction of the National 
Assistance Strategy (EAP), aiming at diagnosing, monitoring, and prioritizing development programs. Since 2000 
a strategy has been adopted revolving around the Millennium Development Goals.  

International Conferences, the Millennium Declaration and the new agenda 

The concern about the multidisciplinary focus on development is translated into a series of conferences carried 
out along the 90’s. In 1990 the World Summit was held focusing on Children; in 1992, there was a UN Conference 
about the Environment and Development; in 1993 there was the Global Human Rights Conference; in 1994, a 
Conference on Population and Development; in 1995 there was the World Summit on Social Development and 
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a se destacar é que a Cúpula do Milênio consolida 
toda uma evolução na reflexão internacional sobre o 
desenvolvimento, resultando em um enfoque amplo e 
multidisciplinar em que o desenvolvimento humano é 
colocado no centro da agenda. 

Os Objetivos do Milênio (ODM) são amplamente 
conhecidos e aqui, o foco é apenas mencioná-los, 
destacando a perspectiva interdisciplinar que os 
caracteriza. O primeiro objetivo visa à redução da 
pobreza monetária e da proporção da população que 
passa fome; o  segundo se refere à educação e à garantia 
de que as crianças terminem um ciclo escolar completo;  
o terceiro objetivo está relacionado à promoção da 
igualdade entre os sexos, visando a fortalecer a posição 
da mulher dentro do lar, reduzir a violência doméstica 
e propiciar maior participação feminina na vida política 
nacional. O quarto se refere à redução da mortalidade 
infantil; o quinto objetivo visa à melhoria da saúde 
e à redução da mortalidade materna; o sexto está 
voltado à redução e ao combate de doenças endêmicas, 
como AIDS,  malária,  tuberculose e  lepra; e, enfim, o 

sétimo objetivo destaca a necessidade de promover 
o desenvolvimento sustentável e reverter a perda de 
recursos ambientais12.  

Deve-se destacar o apoio e a inserção das agências 
internacionais nas estratégias de combate à pobreza 
ancoradas nos Objetivos do Milênio, como a Estratégia 
de Assistência ao País, do Banco Mundial, com influência 
significativa na agenda social de muitos países. 
Destaca-se também o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) — agência com ampla 
capilaridade e atuação em vários países — e que vem 
desempenhando amplo papel na assistência técnica, 
na realização de estudos e na preparação de projetos 
visando ao financiamento internacional. Distingue-se, 
ainda, por ações ligadas à cooperação técnica entre 
os países e pelo monitoramento dos Objetivos do 
Milênio13.

Em síntese, a definição da agenda dos Objetivos do 
Milênio já é por si só um grande avanço, permitindo 
uma ação mais coordenada das iniciativas, que incluem 
atores internacionais, instituições governamentais e 

Women, and in 1996 there was the UN Conference on Human Settlement. The World Summit about Social Development defined the needs 
of an integrated multidimensional action to eradicate poverty in the world, highlighting the great role of civil organizations and the need to 
cement broad international cooperation in order to reach such goals. 

The discussions, reflections, and studies brought forth by the conferences led to the World Summit in 2000, organized by the UN and counting 
on the participation of 189 Chiefs of State. A sound commitment to eradicating extreme poverty from the planet was thereby defined, with 
the definition of goals, supported by a broad international cooperation effort. The point to be highlighted is that the Millennium Summit 
consolidates the evolution of the entire international development reflection, resulting in a broad multidisciplinary focus in which human 
development is at the core of the agenda.   

The Millennium Development Goals (ODM/MDGs) are widely known and the objective here is merely to mention them, highlighting the 
interdisciplinary emphasis which characterizes them. The first goal is to reduce monetary poverty of the starving population. The second 
goal is related to education and to guarantee that children finish an entire school (educational) cycle. The third goal is to promote equality 
between sexes, aiming at strengthening women’s roles within households, reducing domestic violence, and fostering greater participation of 
women in the national political scenario. The fourth goal is to reduce child mortality, while the fifth aims at improving health and reducing 
mothers’ deaths while giving birth, which is still high in poor countries and characterized, in most cases, by avoidable complications. The 
sixth goal is linked to the reduction and to the eradication of endemic diseases, such as AIDS, Malaria, Tuberculosis, and Leprosy. Finally, the 
seventh goal highlights the need to promote sustainable development and to revert the loss of environmental resources12.

Special attention must be given to the support and integration of international agencies in the strategies to fight poverty based on the 
Millennium Goals. The Country Assistance Strategy of the World Bank has been aligned with the Millennium Development Goals, significantly 
influencing the social agenda of many countries. The role of the United Nations’ Development Program (UNDP) must also be highlighted, for 
being an agency of broad influence and penetration, acting in several countries. The UNDP has played a sound role in technically assisting, 
carrying out studies and preparing international financing projects. It is also important due to its actions linked to the technical cooperation 
among countries and for monitoring the Millennium Development Goals13.

In summary, the definition of the Millennium Development Goals themselves are a great leap forward, allowing more coordinated actions of 
the initiatives, which include international actors, governmental institutions, and civil organizations. The definition of targets and of indicators 
work as a means of establishing deadlines and milestones, and of monitoring headways and hindrances. Besides, the MDGs, being proposed 
by many Chiefs of State, has great legitimacy, which favors the mobilization of actors, the civil society, and governments towards demanding 
more effective actions to comply with the proposed agenda. As acknowledged by the Millennium Declaration itself, the achievement of goals 
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organizações da sociedade civil. A definição de metas 
e indicadores funciona como uma forma de estipular 
prazos e monitorar os avanços e as dificuldades. Além 
disso, os ODM, por terem sido definidos por muitos 
chefes de estado, apresentam grande legitimidade, 
o que favorece a mobilização de atores da sociedade 
civil e de governos na direção de pressionar por ações 
mais veementes, a fim de cumprir a agenda proposta. 
Como reconhecido pela própria Declaração do Milênio, 
o cumprimento dos objetivos requer um amplo esforço 
de doação por parte dos países ricos. Não se trata, no 
entanto, de recursos excessivos, estando abaixo dos 
0,7% do PIB que esses países comprometeram-se, nos 
anos 1970, a doar. 

Como avalia Sachs (2005), uma grande parte da 
pobreza no mundo pode ser sanada com investimentos 
em infra-estrutura e em outras necessidades básicas. 
Analisando a situação de comunidades rurais na 
África, ele sustenta que medidas simples e baratas 
seriam suficientes para retirar as pessoas da situação 
de pobreza. Trata-se, basicamente, de disponibilizar 
fertilizantes e medicamentos e de garantir o acesso à 
água, à energia elétrica 
e aos serviços de teleco-
municações, além de 
construir silos, ofertar 
cursos de capacitação e 
favorecer a integração 
das comunidades com as 
vilas e cidades maiores. 
Essas medidas, ao melho-
rar a produtividade 
e a disposição para o 
trabalho, seriam sufici-
entes para tornar as 
comunidades economica-
mente sustentáveis. De 
acordo com Sachs, trata-
se de políticas baratas, 
estimadas em US$70,00 
por ano por pessoa, 
durante cinco anos. No 
caso, no entanto, de 
países pobres, esses 

recursos teriam de vir de doações internacionais. Sachs 
afirma que essas comunidades têm condições, em 
colaboração com ONG internacionais, de prover bons 
mecanismos de acompanhamento e monitoramento 
da aplicação dos recursos. O problema, portanto, 
é a pouca disposição dos países ricos em doar os 
recursos, utilizando o argumento da dificuldade de 
monitoramento como uma desculpa para não levantar 
os recursos necessários14.

Em síntese, o tratamento do desenvolvimento em 
um enfoque mais amplo, acoplado ao desenvolvimento 
humano, foi certamente um grande avanço. A dimensão 
econômica continua muito importante, mas passa 
a estar integrada a um enfoque multidimensional 
centrado nas capacitações dos indivíduos. Como visto, 
os ODM não apenas permitiram a cristalização de um 
consenso em relação às direções a serem perseguidas, 
mas constituíram-se também em um mecanismo 
para coordenar as ações e monitorar as políticas e os 
resultados. Tal enfoque aumenta as chances de sucesso, 
desde que combinado com um amplo esforço de 
cooperação internacional.

requires broad donation efforts from rich countries. Such resources, however, do not exceed 0.7% of the GDP 
which these countries committed to donating in the 70’s. 

As assessed by Sachs (2005), a great part of global poverty may be eliminated with investments in 
infrastructure and other basic needs. Analyzing the situation of rural communities in Africa, Sachs argues 
that simple and cheap measures would suffice to end the poverty of these people. It is all about making 
fertilizers and medication available and guaranteeing access to water, electricity, and telecommunication 
services, besides building garners, offering technical courses, and favoring the integration between these 
communities and bigger villages and towns. Such measures would both improve the well-being of people and 
increase productivity and willingness to work, which would suffice to make these communities economically 
sustainable. According to Sachs, these are low budget policies, estimated in US$ 70.00/ year/ person for a period 
of five years. In the case of poor countries, however, such resources would have to come from international 
donations. Sachs argues that these communities, provided they are supported by international NGOs, are 
capable of producing good follow up and monitoring mechanisms for the application of such resources.  The 
problem, therefore, is the lack of willingness of rich countries to donate resources, under the argument that 
monitoring is unfeasible, and using that as an excuse not to set aside the necessary resources14.

In a nutshell, the broader, deeper treatment of development in connection to human development has 
definitely been a great step forward. The economic dimension continues to be very important, but it is now 
integrated with a multidimensional scope revolving around the qualification of individuals. As observed, 
the MDGs not only allowed the crystallization of a consensus with regards to the direction to be taken, but 
they also became mechanisms to coordinate actions and to monitor political actions and results. Such scope 
increases the chances of success, provided broad and sound international cooperation is aligned with it. 
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NOTAS

1 Mais tarde, no final do século XIX, a criação de departamentos 
de Pesquisa e Desenvolvimento nas empresas acarretou também a 
incorporação da ciência como fator produtivo. 

2 A industrialização do século XIX foi essencialmente um fenômeno 
europeu. Os Estados Unidos avançaram por compartilharem os 
valores e pré-requisitos da civilização européia. A única exceção 
foi o Japão, cuja cultura demonstrou grande capacidade de 
adaptação.

3 Algumas culturas não são, por exemplo, favoráveis à noção de 
igualdade ou de segurança jurídica, assim como não compartilham 
do ascetismo individual presente no protestantismo, no 
confucionismo e mesmo no budismo. Em sociedades organizadas 
muito tradicionalmente, os desafios para a introdução do modelo 
capitalista são muito maiores (HOSLE, 1996).

4 A teoria dos estágios foi fortemente criticada. Por um lado, 
problematizava-se a relação entre as esferas econômica, política 
e social; por outro, criticava-se a idéia de que os países em 
desenvolvimento passariam pelas mesmas fases, dado que as 
possibilidades de desenvolvimento estariam comprometidas pela 
presença dos países desenvolvidos.

5 Alguns países, como Japão, Coréia do Sul, Taiwan e, mais 
recentemente, a China, tiveram capacidade de guiar o seu processo 
de desenvolvimento, mas eles foram muito mais a exceção do que 
a regra.

6 O Brasil é um caso cuja taxa de pobreza é desproporcionalmente 
elevada em face de sua renda per capita. 

7 Além disso, filhos de mães sem instrução têm muito mais chance 
de sofrer de desnutrição ou não completar 5 anos de estudo.

8 Estudos mostram que, no Brasil, o aumento na altura em 1% 
tende a ampliar o rendimento em 7%; já nos Estados Unidos, esse 
impacto é de apenas 1%, um indicador das deficiências de nutrição 
no caso brasileiro.

9 Estudos em catorze países indicam que o crescimento 
econômico é o principal fator singular que explica a redução na 
pobreza, o que reforça a importância de políticas voltadas para 
estimular o comércio internacional e produzir um ambiente 
institucional favorável ao investimento (AGENCE FRANÇAISE DE 
DÉVELOPPEMENT e WORD BANK, 2005).

10 Um bom exemplo é a construção de infra-estrutura para proteger 
as comunidades do risco de enchentes, liberando os pobres para 
investimentos mais produtivos. 

11 Seção muito baseada em LICHTENSZTEYN e BAER, 1987.

12 Em relação ao meio ambiente, o objetivo 7 destaca a preservação 
de florestas e da diversidade biológica, assim como o controle das 
emissões de carbono. Em relação aos assentamentos humanos 
e às condições de moradia, o objetivo inclui o melhor acesso da 
população à água tratada, aos serviços de saúde e aos direitos de 
propriedade. 

D e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o ,  d e s e n v o l v i m e n t o  h u m a n o  e  o s  O b j e t i v o s  d o  M i l ê n i o
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ENDNOTES
1 Later on, in the 19th century, the creation of Research and 
Development departments in companies led to the incorporation 
of science as a production factor. 
2 Industrialization in the 19th century was essentially an European 
phenomenon. The United States also made good headway because 
they shared the values and pre-requisites of the European 
civilization. The only exception was Japan, whose culture 
demonstrated great adaptability capacity.
3 Some cultures are not, for instance, favorable to the notion of 
equality or of legal security, not sharing the individual assertiveness 
present in Protestantism, Confucianism, and even in Buddhism. 
In societies of extreme traditional organization the challenge to 
introduce the capitalist model is much greater (Hosle, 1996).
4 The theory of phases was toughly criticized. On the one hand there 
was the problem of the relationship among the economic, political, 
and social spheres; on the other hand, the idea that developing 
countries would undergo the same phases was also criticised and 
their development possibilities would be compromised by the 
presence of already developed countries.
5 Some countries had States capable of driving the development 
process, such as Japan, South Korea, Taiwan, and China. However, 
they are more of an exception than a rule.
6 Brazil is a case in which the poverty rate is non-proportionally 
high when compared to its income per capita.
7 Besides that, children of uneducated mothers are much more 
likely to suffer from malnutrition and to drop out of school within 
five years.
8 Studies show that in Brazil the 1% increase in the average height 
tends to increase productivity in 7%. In the Unites States, however, 
the same has only a 1% impact, which highlights even more the 
nutrition deficit in the case of Brazil.
9 Studies in 14 countries indicate that economic growth is the main 
single factor to explain the reduction of poverty. This highlights the 
importance of policies capable of motivating international trade and 
of producing a favourable institutional environment for investments 
(Agence Française de Développment and Word Bank, 2005).

13 No caso brasileiro, o Banco Mundial concedeu recursos para 
a elaboração do cadastro único e tem concedido financiamento 
para o custeio do Bolsa-Família. O PNUD participou do desenho 
do cadastro único, além de acompanhar projetos sociais, e 
ser responsável pelo acompanhamento das Metas do Milênio 
(REZENDE, 2007).

14 Hosle (1996: 26) aponta que a doação de recursos aos países 
pobres representa um dever moral. Segundo ele, dados os valores 
culturais universais que caracterizam a sociedade ocidental e que 
justificam, por exemplo, as políticas do Estado de Bem Estar Social, 
não há razão para limitar o direito de satisfação das necessidades 
básicas às fronteiras nacionais.

10 A good example is the infrastructural development to protect 
communities from the risk of floods, making the poor free to make 
higher return, more productive investments. 
11 Section based on Lichtenszteyn and Baer (1987).
12 Regarding the environment, the 7th goal highlights the 
preservation of forests and biological diversity, as well as the 
control of carbon emissions. Regarding human settlements and 
living conditions, the goal includes better access to potable water, 
to healthcare services, and to property rights. 
13 In the case of Brazil, the World Bank granted resources for the 
elaboration of the integrated registration system and has granted 
funds to finance Basic Needs Packages for underprivileged families 
(Bolsa Família). UNDP participated in the planning of such system 
and has monitored social projects, being responsible for the 
Millennium Development Goals (Rezende, 2007).
14 Hosle (1996: 26) points out that donating resources to poor 
countries represents a moral duty. According to Hosle, certain 
universal cultural values which characterize the Western society 
justify, for example, State policies for the Well-being of the 
Population, with no need to limit the right to meet basic needs to 
national borders. 
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RESUMO

A Prefeitura de Belo Horizonte desenvolveu uma metodologia inédita para apuração da alocação de recursos públicos destinados ao atingimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), quando da sua participação no Projeto Localizando os Objetivos do Milênio, proposto pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). Para o desenvolvimento do “Orçamento ODM”, foram analisados os projetos e atividades que estivessem direcionados, 
direta ou indiretamente, ao cumprimento dos Objetivos e das Metas do Milênio. Os números revelam que, em 2006, 65,65% do orçamento municipal 
de Belo Horizonte destinavam-se ao cumprimento dos Objetivos do Milênio. O “Orçamento ODM” reafirma o compromisso da participação popular, 
colaborando para definir os rumos de um conjunto de políticas que vêm contribuindo, de forma contínua e sustentada, para o cumprimento das Metas 
do Milênio. Além disso, oferece um subsídio para o desenvolvimento de uma ferramenta metodológica de acompanhamento e monitoramento dos 
recursos e gastos que se efetivam em políticas públicas para o atendimento de determinado objetivo.

Palavras-chave: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, orçamento público, participação social, monitoramento 

RESUMEN

La Municipalidad de Belo Horizonte desarrolló una metodología inédita para conteo de la asignación de recursos públicos, destinado a que se cumplan 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuando de su participación en el Proyecto ”Situando los Objetivos del Milenio”, propuesto por la 
ONU. Para el desarrollo del ”Presupuesto ODM”, fueron analizados los proyectos y las actividades que estuviesen dirigidos, directa o indirectamente, 
al cumplimiento de los Objetivos y de las Metas del Milenio. Los números revelan que, en 2006, 65,65% del presupuesto municipal de Belo Horizonte 
se destinaba al cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
El Presupuesto ODM reafirma el compromiso de la participación popular, colaborando para definir los rumbos de un conjunto de políticas que vienen 
contribuyendo de forma continua y sustentada para que se cumplan con las Metas del Milenio. Además, ofrece un subsidio para el desarrollo de una 
herramienta metodológica de acompañamiento y monitoramiento de los recursos y gastos que se traducen en políticas públicas para el cumplimiento 
de determinado objetivo.

Palabras-clave: Objetivos de Desarrollo del Milenio, presupuesto público, participación social, monitoramiento

ABSTRACT 

Through the participation in the “Locating the Goals of the Millennium” UN Project, the Municipality of Belo Horizonte developed a new and innova-
tive methodology to verify the allocation of public resources to achieve the Millennium Development Goals (MDGs). To develop the MDG Budget, the 
municipality assessed and analyzed all projects and activities which were directly or indirectly oriented at achieving the Goals and Targets of the 
Millennium. The analysis revealed that in 2006, 65.65% of Belo Horizonte’s municipal budget was designated at fulfilling the Millennium Goals.  
The MDG Budget, reaffirms the commitment of popular participation in defining the direction of a set of public policies which contribute in a continu-
ous and sustainable manner in the fulfillment of the Millennium Goals. In addition, the MDG Budget represents advancement in the development of a 
methodologically sound assessment tool to monitor public resources and expenditures which in turn become specific goal-oriented public policies. 

Key Words: Millennium Development Goals, public budget, social participation, monitoring
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Introduction

During the Millennium Summit, which occurred in September of 2000 at the 
UN Headquarters, 189 countries including Brazil, signed the Millennium Dec-
laration – a pact to eradicate world hunger and extreme poverty by 2015. To 
achieve this, Eight Millennium Development Goals (MDGs) were established 
with targets related to gender, health, environment, income distribution, edu-
cation, housing and sustainable development.

In 2005, the UN recognized that these goals could only be achieved with the 
participation of local governments. In light of this, the UN chose seven cities 
in Latin America and the Caribbean to participate in the pilot project entitled 
“Locating the Millennium Development Goals”, which has as objective the in-
clusion of hunger and poverty prevention commitments in the local agenda. In 
Brazil, the cities of Belo Horizonte and Nova Iguaçu were invited to participate 
in the project.

In fulfilling the signed commitments, Belo Horizonte elaborated in 2006 two 
documents: a) the MDG Profile of Belo Horizonte Report1 and; b) the Belo Hori-
zonte MDG Action Plan2.  

The Action Plan is a document which contains the description of the actions 
that were carried out by the public municipal administration towards achiev-
ing the Millennium Development Goals. Its elaboration was based on the Gov-
ernmental Plural-annual Action Plan (PPAG) for the 2003-2006 period. 

To design a plan that could also be used as a monitoring tool of the MDGs, the 
Municipality of Belo Horizonte organized a document which in addition to the 
actions also described the resources invested for each target and goal. To as-
sess these resources, the Municipality took on the challenge to elaborate the 
first Thematic Budget of the Millennium Goals called “MDG Budget/BH”. Two 
key aspects motivated this effort. In the first place there was a need to re-adjust 
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the Action Plan whenever the indicators would demonstrate an unfavourable position of the Munici-
pality with regards to the fulfillment of a specific Target and/or Millennium Goal. The second aspect 
that motivated the creation of the MDG Budget/BH was the acknowledgement of the importance of 
assessing Belo Horizonte’s investment in the MDG Pact, with the intention to guarantee transpar-
ency in the allocation of resource and public spending, thus favouring social control and society’s 
participation.

This article introduces the concept of “Thematic Budgets” and presents Belo Horizonte’s case study 
in the creation of the “MDG Budget”. Besides this introduction, the article is composed of the follow-
ing four sections: contextualization of the practice of elaborating thematic budgets, description of 
the methodology used to create the MDG Budget, analysis of results assessed by Belo Horizonte and 
some final considerations regarding the applicability of this methodology to other cities.    

1. Planning, thematic budgets and social participation 

The majority of the population still has a difficulty in understanding public budgets as a planning in-
strument, which in turn has become a challenge for local governments. Nevertheless, organized civil 
society, through municipal rights councils, popular movements and non-governmental organiza-
tions, has systemically demanded from public managers transparency and access to information on 
public budgets. This demand is a result of an opening of channels of participation which have gained 
prevalence since the enactment of the Federal Constitution of 1998 and which have contributed to a 
convergence among local governments and the diverse segments of society.

The convergence between society and the local public administration created a new social role for 
the citizen. Whereas before, the role of the citizen was conditioned to a contributor (by paying taxes 
and in return demanding individual rights), the new role is characterized by his/her commitment to 
collective rights, sharing with the public administration the resolution of problems and overlooking 
public spending. Among other advancements, this new role brought upon a stronger social control 

O  g a s t o  p ú b l i c o  e  a s  M e t a s  d o  M i l ê n i o :  “ O r ç a m e n t o  O D M ”  e  s e u s  r e s u l t a d o s  p a r a  B e l o  H o r i z o n t e
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which opened a legitimate space for the creation of thematic budgets. Thematic budgets are essentially 
prisms which are able to demonstrate the allocation of public resources for a specific purpose and/or tar-
get group and which are intended to clarify the understanding of the budgetary structure. 

In 2003 UNICEF, the Abrinq Foundation for the Rights of the Child and the Institute for Socio-economic 
Studies (Inesc), created the “Child and Youth Budget Project”(OCA). The OCA elaborated a methodology 
which allowed the identification within federal, state and municipal budgets, the investments that were 
explicitly designated for children and youth programs.                  

Furthermore, the “Women Budget” has been created to extract from the federal budget the actions, that 
accordingly to the adopted methodology, impacted directly on the quality of life of Brazilian women. This 
tool was created in partnership between the Feminist Center for Studies and Consulting (CFEMEA) and the 
Federal Government, to facilitate the monitoring of budgetary processes by entities that were concerned 
with gender policies. 

In light of the above, thematic budgets have inaugurated a new political culture where the public manager 
shares with civil society the goals and efforts of public resource allocation. Over the last decades, “social 
control and transparency” themes have gained space in political spheres in the country and today, repre-
sent a powerful thrust behind the implementation of thematic budgets.        

2. Elaboration methodology of the MDG Budget

The proposal of the MDG Budget methodology was created by the Municipal Sub-secretariat of Planning/
Municipality of Belo Horizonte in 2007. The main objective of the methodology was to identify within the 
public budget, actions and resources which were oriented towards the fulfillment of the Goals and Targets 
of the Millennium. The creation of the methodology adopted the following phases:

2.1 Creation of Task Forces by Target and/or Millennium Goal
Study groups composed of public managers and technical specialists from various municipal departments 
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and sectors were formed to elaborate a reference matrix that would relate 
the local government’s actions and programs with the eight Millennium 
Development Goals. The majority of the technical specialists were already 
familiar with the MDGs since they also contributed in the creation of the 
Monitoring System within the “Locating the Eight Millennium Development 
Goals” Project and in the elaboration of the monitoring report called “MDG 
Profile of Belo Horizonte”. The fact that the technical team was already fa-
miliarized with the MDGs, favoured the development of the methodology 
in question.  

2.2 Link between the Programs and Actions with the Millennium Targets

When the Millennium Pact was signed (2000), the United Nations (UN) de-
fined the eight goals and established eighteen targets which were supposed 
to measure the fulfillment of the objectives. When the responsibility of the 
Pact also included the local agenda, municipal governments had to adjust 
the monitoring system to fit the local reality. In Belo Horizonte the follow-
ing adjustments were carried out: a) Creation of local targets which would 
reveal the peculiarities of the cities; b) Adaptation of the UN suggested tar-
gets to the local reality and c) Exclusion of the targets or objectives when its 
monitoring was deemed impossible or inadequate for the city. 

As a result it was established that in Belo Horizonte, the MDG project will 
monitor the eight goals through 15 targets3. Therefore, the second step that 
was implemented was the elaboration of the matrix that would correlate 
the actions and programs of Belo Horizonte’s public administration to the 
Eight MDGs and the 15 Targets.

This matrix used as reference the 2006 Governmental Plural-annual Action 
Plan (PPAG) and the Yearly Municipal Budgetary Law (LOA) also for 2006. 
Within the 315 actions described in the PPAG, 205 actions converged and 
were related to the fulfillment of the Millennium Goals. For each related ac-
tion, the teams quantified the budgetary allocation value for its implemen-
tation. Furthermore, each of the 205 actions was linked by the task forces 
to one or more Millennium Targets defined by Belo Horizonte4.      

O  g a s t o  p ú b l i c o  e  a s  M e t a s  d o  M i l ê n i o :  “ O r ç a m e n t o  O D M ”  e  s e u s  r e s u l t a d o s  p a r a  B e l o  H o r i z o n t e
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2.3 Adoption of Proportionality Criteria

During the elaboration of the matrix, the task force noted that a part of the 
allocated budgetary value for a specific action contributed to one or more 
targets. The analysis of the budgetary structure defined the existence of 
four distinct scenarios including:

2.3.1 Situation where the allocated budgetary value for the implementa-
tion of the action (VA1), contributed to achieving only one target (T1);

2.3.2 Situation where the allocated budgetary value for the implementa-
tion of the action (VA1), contributed to achieving more than one target 
(β1T1+ ... βnTn).;

2.3.3 Situation where part of the allocated budgetary value for the imple-
mentation of the action (αVA1), contributed to achieving one target (T1);

2.3.4 Situation where part of the allocated budgetary value for the imple-
mentation of the action (αVA1), contributed to achieving more than one 
target (β1T1+ ... βnTn).   

Considering these four scenarios two coefficients needed to be established 
(α and β), to structure the MDG Budget, for each of the 205 actions: one for 
the percentage of the allocated budgetary value for each of the actions that 
contributed in achieving the determined Target of the Millennium and an-
other for the percentage that each Target appropriated from the allocated 
budgetary value for each of the 205 actions. To establish these two coef-
ficients the following classification was created: 

a) 100% of the action’s resources allocated in a determined target

The entire value earmarked for the action (VA1) is allocated towards one 
specific target (T1), which relates exclusively:         

 α VA1 → β T1    
 In this case, α = 1 and β = 1 
 That is: VA1 → T1   
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As an example we cite the resources allocated to carry out the revitaliza-
tion of the Arrudas River shore and banks, integrally allocated to Target 10 
(“50% Reduction by 2015 of the proportion of the population without per-
manent and sustainable access to drinking water and sewage treatment”) 
of Goal 7 (“Guarantee Environmental Sustainability”).  

b) 100% of the action’s resources allocated in two or more targets

The action’s entire earmarked value is considered in the calculation of the 
MDG Budget, although it is distributed among the related targets:  

  αVA1 → β1T1 +...+ βnTn

  In this case, α=1 and Σβ=1 
  That is: VA1 → β1T1 +...+ βnTn

As an example we cite the “school nourishment” action which contributes 
to the retention of the child in school (Target 3) and completion of primary 
education (Target 3D created by Belo Horizonte). In addition, this action 
also contributes to the reduction of poverty and hunger (Target 1 and 2 
respectively) and has an impact on the reduction of infant mortality (Tar-
get 5).

c) Less than 100% of the action’s resources allocated in one determined 
target

The action’s earmarked budgetary value is only partially related to achiev-
ing one of the Millennium Targets:  

  αVA1→ βT1

  In this case, α<1 and β=1 
  αVA1 → T1

This is the case, for example, with the action related to the “increase in the 
knowledge, awareness and organizational capacity of the population re-
garding human rights and citizenry” which can be only partially attributed 
to the promotion of gender equity (Target 4A).

d) Less than 100% of the action’s resources allocated in two or more tar-
gets

Some actions with an earmarked budgetary value are only partially related 
to the MDG Budget and in addition, this value is distributed among two or 
more targets:

  α VA1 → β1 T1 +...+ βnTn

  In this case, α<1 and Σβ=1 
  That is: α VA1 → β1T1 +...+ βnTn

O  g a s t o  p ú b l i c o  e  a s  M e t a s  d o  M i l ê n i o :  “ O r ç a m e n t o  O D M ”  e  s e u s  r e s u l t a d o s  p a r a  B e l o  H o r i z o n t e
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The action denominated “Social Sports Programs and Community Leisure 
Activities” of the Municipality of Belo Horizonte, for example, increase the 
time spent in educational activities by children in primary schooling (Tar-
get 3C), as well as for poverty reduction (Target 1), since these activities 
contribute in the insertion of the disadvantaged population in social net-
works within the territories defined by the BH Citizenry Program. Besides 
promoting social inclusion (Targets 1 and 3C), this action promotes healthy 
and physical development of the person.  

These coefficients (“α” e “β”) were developed by the technical teams of the 
MDG Task Force of the Municipality of Belo Horizonte (as described in sub-
section “a” of this methodology) during various team meetings.  

2.4 Calculation of the MDG Budget

Following the creation of the proportionality criteria, the allocated bud-
getary values were summed up (according to the method described 
above) and grouped for each of the 15 Targets. The MDG Budgets by Tar-
get were summed to obtain the MDG budget by Goal and finally, the total 
MDG Budget. 
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3. Results assessed for Belo Horizonte 

The following table (Table 1) demonstrates that in real values5 between 
2003 and 2006, there was an increase in the MDGs allocated budget in 
the order of R$ 500 millions (from R$1.551.375.452,05 in 2003 to R$ 
2.095.032.927,57, in 2006). The numbers reveal that the percentage of 
the municipal budget allocated for this specific objective grew consistently 
during this period. In 2003, 57.91% of the municipal budget was allocated 
to fulfill the pact signed with the UN, whereas in 2006, the percentage was 
65.65% 6.   

An analysis of the allocated values for 2003 and 2006 for the 205 actions 
related to the MDGs7, reveal interesting data that explain this increase. 
Among the actions that contributed substantially to the increase of the 
MDG Budget include those that are linked to Goal 5 (maternal health), Goal 
4 (infant mortality) and Goal 6 (AIDS, other diseases and basic health pro-
vision), which budgetary values increased during the 2003-2006 period 
respectively 94.27%, 88.09% and 81.32% (refer to Graph 1).

However when the MDG Budget/BH values are desegregated by Goal (Ta-
ble 2), it can be observed that the three Millennium Goals with the highest 
MDG Budget contributions are (in descending order): “AIDS, other diseases 
and basic health assistance” (31.11%), followed by “Environmental Sus-
tainability” (28.16%) and “Education” (22.83%).
 

4. Final remarks 

Within the structure of the Municipality of Belo Horizonte we can still ob-
serve a number of challenges in the implementation of thematic budgets. 
Among others, is the difficulty in maintaining the nomenclatures and the 
organization of the actions and programs described in the planning instru-
ments (PPAG) with the change of government. 
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The elaboration of the MDG Budget was only possible for three reasons. 
Firstly, it is a result of the political will and the dedication of the technical 
teams that were involved from the diverse sectors and departments of the 
Municipality of Belo Horizonte. Secondly, it was due to the proximity of 
the Administrative Planning and Budgetary departments of the Municipal-
ity. Finally, the ample methodological discussion that occurred during the 
elaboration of the Child and Youth Budget within the Municipality contrib-
uted to the projects learning curve.       

The elaboration of the MDG Budget clearly demonstrates that the effort 
should be noted by all parties, since it demonstrates a commitment on 
behalf of the public administration towards transparency, which is funda-
mental for improving the relationship between the local government and 
society. Nevertheless, it is worth mentioning that this methodology is still 
in the process of consolidation. The methodology still needs to be scruti-
nized by higher learning institutions, research centers and organized civil 
society so that, in the future, the Municipality of Belo Horizonte can share it 
with other cities and by doing so, contribute to the advancement of demo-
cratic governance.      
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ENDNOTES

1 This document monitored through indicator and statistical anal-
ysis the performance of the city of Belo Horizonte between 1990 
and 2005 the fulfilment of the eight MDGs. Available at (http://
www.pbh.gov.br/relatorio_odm.pdf)

2 The Action Plan identified, quantified and qualified Belo Hori-
zonte’s public policies oriented at fulfilling the Targets and Goals 
of the Millennium.  

3 Targets: 1) reduce by 50% between 1990 and 2015 the propor-
tion of the population with income lower than $1 PPC per day; 2) 
reduce by 50% between 1990 and 2015 the proportion of the pop-
ulation that suffers from hunger; 3) guarantee by 2015 that boys 
and girls complete Primary Schooling; 4) eliminate the disparity 
between the sexes in Primary and Secondary Schooling; 5) reduce 
by 2/3 by 2015 the mortality of children up to 5 years old; 6) re-
duce by 3/4, from 1990 to 2015, the maternity mortality rate; 7) 
by 2015 control and begin to reduce rates of HIV/AIDS propaga-
tion; 8) by 2015, control and begin to reduce propagation rates of 
malaria and other diseases; 9) improve and extend the delivery of 
Basic Health Services; 10) integrate the principles of sustainable 
development in national public policies and programs and revert 
the loss of natural resources; 11) guarantee Sustainable Urban Mo-
bility; 12) by 2015 reduce in 50%, the proportion of the popula-
tion without permanent and sustainable access to treated water 
and sewage treatment; 13) by 2020, have reached a significant 
improvement in the quality of life of 100 million dwellers living 
in precarious settlements; 14) in cooperation with developing na-
tions, formulate and execute strategies that would allow youth to 
get decent and productive jobs; 15) in cooperation with the private 
sector, give access to the benefits generated by new technologies, 
especially regarding information and communication technolo-
gies. 

4 For more information of the targets and indicators for monitor-
ing the MDGs in Belo Horizonte refer to Appendix II – Summary 
of the MDG Budget in BH and Appendix III – Summary of the MDG 
Action Plan of BH of the published work “MDG Budget Methodol-
ogy”. Municipal Sub-secretariat of Planning /  Municipality of Belo 
Horizonte. 

5 All the values were updated for december 2006 to allow the com-
parison for the periods 2003-2006.  
The IPCA was the  inflation index used to adjust the values. 

6 It is important to note that part of the municipal budget is pre-de-
fined for specific services such as health and education, as defined 
by the Federal Constitution.

7 To Access this microdata refer to Appendix II - Summary of the 
MDG Budget in BH and Appendix III – Summary of the MDG Ac-
tion Plan of BH of the published work “MDG Budget Methodology”. 
Municipal Sub-secretariat of Planning/Municipality of Belo Hori-
zonte.
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RESUMEN

Este breve artículo se constituyó en un esfuerzo preliminar para la identificación de las diversas contribuciones del feminismo y de la teoría política 
feminista para el análisis y la comprensión de ejes milenares de exclusiones – como ejemplo las discriminaciones experimentadas por las mujeres, por 
los negros y los homosexuales – y su relación tensa con las formas de implementación usual de las políticas sociales. La exploración de esta relación 
entre los movimientos feministas y de mujeres y distintas versiones de las teorías feministas con una propuesta de discusión con respecto al actual 
formato y diseño de las políticas sociales se justifica por la importancia que el propio tema de la justicia social y de la superación de las desigualdades 
tiene en los dos casos, en especial considerándose el paño de fondo de esta discusión: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs).

Palabras-clave: desigualdades sociales, políticas sociales, teoría política feminista, derechos humanos y ciudadanía

RESUMO

Este breve artigo se constituiu num esforço preliminar para a identificação das diversas contribuições do feminismo e da teoria política feminista 
para a análise e compreensão de eixos milenares de exclusões — a exemplo das discriminações experimentadas pelas mulheres, pelos negros e pelos 
homossexuais — e sua relação tensa com a forma de implementação usual das políticas sociais. A exploração dessa relação entre os movimentos 
feministas, de mulheres e distintas versões das teorias feministas com uma proposta de discussão a respeito do atual formato e desenho das políticas 
sociais se justifica pela importância que o próprio tema da justiça social e da superação das desigualdades tem nos dois casos, em especial se 
considerado o pano de fundo dessa discussão: os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).

Palavras-chave: desigualdades sociais, políticas sociais, teoria política feminista, direitos humanos, cidadania

ABSTRACT 

This article draws up a preliminary effort to identify the contributions of feminism and feminist political theory in an attempt to understand the 
pivotal millenary exclusions – with emphasis on the discrimination of women, people of color and homosexuals – in relationship to the usual approach 
and form of implementing social policies. The exploration of the relationship among feminist and women rights movements and the different versions 
of feminist theory to discuss the current framework of social policies is justified by the importance that both categories give to social justice as a 
means to overcome the inequalities – which serves as the backdrop for the Millennium Development Goals. 

 Key words: social inequalities, social policies, feminist political theory, human rights, citizenry
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Introdução

A Declaração do Milênio, pacto internacional pela eliminação da pobreza e outras desigualdades persistentes 
no mundo, firmado por signatários de 191 países em setembro de 2000, representa o maior consenso internacional 
acerca do desenvolvimento na História. Já há o explícito reconhecimento da fome e pobreza como violações 
sistemáticas dos direitos humanos. Mas, por outro 
lado, mesmo reconhecendo desigualdades milenares 
que orientam as relações de poder entre homens e 
mulheres, brancos(as), negros(as) — a orientação sexual 
permanecendo invisível —, os indicadores escolhidos 
para monitoramento são tímidos em evidenciar 
o abismo existente nessas relações e constatar, 
apesar de avanços, a permanência de uma ordem 
patriarcal, racista e homofóbica igualmente milenar.

Sexo, cor, etnia, orientação sexual de uma criança, 
no país e nas cidades, determinam significativamente, 
as oportunidades futuras e as chances de se construir 
uma trajetória de vida livre de opressões milenares. 
Esses eixos — para além da fome, privação e miséria 
— são condicionantes importantes de desigualdades, 
especialmente no que concerne à qualidade de 
vida e àquilo que a pessoa é capaz de ser e de fazer. 

Este artigo se funda na percepção da necessidade de 
liberar a análise das desigualdades de seu confinamento 
no espaço da renda ou da propriedade de mercadorias. 
Acompanhando Sen (1993, 2000), concordo que as 
desigualdades sociais gravitam no entorno de uma 
desigualdade crucial que é a falta de liberdade, na forma 
de privação das capacidades. As desigualdades milenares 
ancoradas em critérios de sexo, cor, etnia, orientação 
sexual, dão conta de revelar a multidimensionalidade 
fundamental das desigualdades, reforçando a percepção, 
defendida aqui, que opressões (YOUNG, 1990, 2002) 
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Introduction

The Millennium Declaration is an international treaty signed by 191 
countries in September of 2000 for the eradication of poverty and other 
persisting social inequalities. The treaty represents an unprecedented 
and historical international consensus on the definition of development.  
The treaty explicitly recognized hunger and poverty as systematic 
violations of human rights. And although the treaty recognized the 
millenary inequalities that guide the power relationship among black 
and white men and women (and where sexual orientation is still 
treated as an invisible dimension), the indicators chosen to measure 
the advancements, shy away from truly evidencing the abyss that exists 
between these relations, and despite of significant advances, serve as 
evidence of the permanence of an equally millenary patriarchal, racist 
and lesbo/homophobic order.

The sex, color, ethnicity, and sexual orientation of a child, in a country 
or city, significantly determine his/her future opportunities and the 
chance to build a life free of millenary oppressions. Besides hunger, 
misery and privation, these pivotal elements are important conditionals 
of inequality, especially regarding the quality of life and in determining 
what that person can be or can achieve. In light of the above, this 
article is funded on the perception that the analysis of inequalities 
needs to be liberated from its strict confinement to income generation 
and accumulation of wealth. Following Sen’s arguments (1993, 2000), 
this article acknowledges that social inequalities gravitate around 
the epicenter of inequality, that is, the lack of freedom in the form of 
limiting the subject’s capacities. The millenary exclusions that are 
anchored in criteria of sex, color, ethnicity and sexual orientation reveal 
the fundamental multidimensionality of inequalities, re-enforcing the 
author’s perception that oppressions (YOUNG 1990, 2002), based on 
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baseadas nesses critérios articulam falta de liberdade 
com incapacitação sistemática. Sinalizo, ainda, a 
importância da interlocução do Estado com a atuação da 
sociedade civil organizada, a exemplo dos movimentos 
sociais como o feminismo, das ONG feministas e também, 
nesse caso, das teóricas feministas, já que têm sido 
nesses espaços que avanços vêm ocorrendo no sentido 
da luta pela superação emancipatória da cidadania.

Neste artigo percorro o seguinte caminho: 
apresento o lugar do Estado e das políticas sociais, 
recolocando a perspectiva crítica no que tange ao 
mito da neutralidade da ação estatal, e sinalizo um 

deslocamento importante da teoria política feminista 
recente — a passagem da percepção da (in)justiça 
social como redistribuição, reconhecimento e, 
finalmente, como representação —, para chegarmos 
a conclusões preliminares no que se refere a nosso 
contexto democrático e de cidadania em sua articulação 
com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

Estado, justiça, mito da neutralidade e as políti-
cas sociais

O Estado é uma instituição social que recobre práticas 
repetidas no tempo e no espaço que vão se formalizando. 
Ou seja, o Estado emerge da sociedade e nela existe, e é 
a instituição na qual se organizam e se formalizam os 

processos da política. O Estado nasce quando um grupo 
de pessoas institucionaliza a sua própria proteção. 
Ele envolve a existência de mecanismos, organismos, 
jurisdições, poderes e direitos que conformam rede de 
relações sistemáticas. Além do mais, o Estado precisa 
ser identificado com aquilo que os seres humanos 
consideram “justo” ou “bom”. A espécie de ordem que 
o humano preza é aquela na qual as pessoas se sintam 
tratadas com justiça. O povo sente que há justiça quando 
a comunidade em que vive concede oportunidades 
iguais, e garante seus direitos e interesses da mesma 
maneira que os direitos e interesses de terceiros. 

Todo Estado possui um governo que se refere ao 
conjunto de pessoas que detêm cargos oficiais e exercem 

these criteria define lack of freedom through a systemic alienation of capacities. In this context, it is important to note the interaction of 
the State with organized civil society movements, specifically feminist movements and feminist NGOs as well as feminist theories, since the 
advancements for the emancipation of citizenry occurred in these formal spaces.         

This article begins with a critical reflection on the role of the State and its public policies, demystifying the myth of neutrality of state actions. 
It follows with an analysis of the shift of current feminist political theory with regards to the perception of social (in)justice as a question of 
redistribution, acknowledgement and finally, as a question of representation. This analysis will lead the reader towards some preliminary 
conclusions on citizenry and our democratic context in relation to the MDGs.

State, justice, the myth of neutrality and social policies

The State is a social institution that incorporates repetitive practices that over time and space become formalized. In other words, the 
state emerges from society and it is the institution that organizes and formalizes policy processes. Essentially the State is created when a 
group of people institutionalize its own protection. It incorporates mechanisms, organizations, jurisdictions, powers and rights that create a 
systematic network of relationships. Moreover, the State must comply with what humans consider “fair” or “good”. In this context, the kind 
of order that humans value is one in which people feel treated with justice. People feel that there is justice when the community that they 
live in, grants them equal opportunities and ensures their rights and interests in a manner that the same opportunities and rights are granted 
and ensured for others.

Every State has a government which is made up of a group of people that hold official functions and exert authority. That is, a government 
body is constituted by people that carry out, as its representatives and agents, the functions of the State. Thus, governments change whereas 
the State is a continuum. The very idea of government involves the distinction between those that govern and those that are governed. 
Politically speaking, our society consists of the state (those that govern), civil society (those that are governed / participating citizens) 
and the market (the agent that is responsible for maintaining capitalism’s hegemonic interests). These three actors constitute what we 

O b j e t i v o s  d o  M i l ê n i o  e  e x c l u s õ e s  m i l e n a r e s :  p o l í t i c a s  s o c i a i s ,  m i n o r i a s ,  d e s i g u a l d a d e s  e  t e o r i a  p o l í t i c a  f e m i n i s t a
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a autoridade, ou seja, o governo 
são as pessoas que realizam, na 
qualidade de representantes ou 
agentes, as funções do Estado. 
Na verdade os governos mudam, 
enquanto o Estado continua. A 
própria idéia de governo implica 
a distinção entre governantes e 
governados. Nossa sociedade, 
do ponto de vista político, é 
constituída do Estado (go-
vernantes que governam), da 
sociedade civil (governados/
cidadãos que participam) e 
do mercado (o agente que se 
responsabiliza pelos interesses 
hegemônicos do capitalismo). 
Estes três agentes conformam o 
que enten-demos como espaços 
ou esferas públicos. Na nossa modernidade ocidental 
capitalista, foram construídos os pilares da cidadania 
baseada em paradoxos e contradições que, até agora, 
não estão superados. 

Os governantes precisam responder às 
reivindicações que os cidadãos fazem, no sentido de 
realizar as funções estatais básicas: proteção, ordem 
e justiça. É daí que surgem as políticas públicas. Como 
existem diferenciadas definições de políticas públicas, 
para simplificar, vamos adotar uma: “o estado em ação”. 
Os objetos específicos das mesmas conformam decisões, 
programas, serviços e ações dos poderes público-
estatais a respeito das áreas de atuação do aparato do 
Estado, em seus níveis federativos: união, estados e 
municípios. Os poderes Legislativo e Judiciário podem 
propor políticas públicas, mas o mais usual é o próprio 
Estado — na forma do Executivo — ser responsável por 
elas, atuando como principal propositor, gestor e aquele 
que deveria avaliá-las, medindo impactos e resultados. 

Um elemento analítico estruturante dessa 
discussão refere-se à afirmação forte de que a 
neutralidade estatal é um mito: há sempre um 
imperativo de atuação do Estado, normativa e 
ideologicamente orientado; essa atuação incluindo 
escolhas de valor. Ademais, sabemos o quanto há de 
distância entre igualdade formal (da lei e direitos) e 
igualdade substantiva (da vida cotidiana). Sabemos, 
também, que a promessa da igualdade universal era, 
em verdade, uma falácia baseada em experiências 
e interesses restritos e dominantes (de homens, 
brancos, ocidentais, heterossexuais, burgueses). 
As formas de organização do Estado foram se 
sucedendo ao longo do tempo (liberal, social ou 
de bem-estar, neo-liberal, democrática de direitos 
etc.), mas contradições e paradoxos (SCOTT, 2005) 
fundadas numa cidadania “universal” permaneceram.

O princípio da soberania popular e da isonomia que 
fundamenta governos modernos fixa procedimentos 

understand as the public space/sphere. In this context our modern western capitalist society built 
pillars of citizenry based on paradoxes and contradictions which have hitherto not been overcome.  

Governors need to respond to citizen demands, by carrying out basic state functions: protection, order 
and justice. Public policies arise based on this fundamental mandate. Since there are a wide variety of 
definitions for public policies, for the purpose of this article, we adopt the following: “state in action”. 
The specific objectives of public policies are to conform decisions, programs, services and powers of 
the public-state sphere with regards to its area of action at all levels of the federation which include 
the federal, state and municipal spheres. In this framework, the Legislative and Judiciary spheres 
can suggest public policies but it is more common for the State — through its Executive body — 
to be responsible for public policies, playing the role of the main architect, manager and evaluator 
measuring its impacts and results. 

A fundamental analytical element of this critical reflection is the strong affirmation that state neutrality 
is in fact a myth: there is always an imperative principle that defines the State’s actions, guided by an 
ideological norm, including in the definition of social values. Moreover, we are aware of the distance 
between formal equality (of law and rights) and substantive equality (of everyday life). Furthermore, 
we are also aware that the promise of universal equality was, in fact, a misleading affirmation based 
on the restricted experiences and dominating interests (imposed by white, western, heterosexual, 
bourgeois men). The State’s organizational structure began to shift over time (i.e., liberal, social, 
welfare, neo-liberal, democratic, etc) but the contradictions and paradoxes (SCOTT, 2005) founded 
on a “universal” citizenry have endured.

The principle of popular sovereignty and equality before the law which fundaments modern 
governments, engrains procedures that anchor the expectations of results in its democratic qualities 
and in its definition of citizenry. Thus, the state must/should offer equalitarian means of protecting 
all private and civil autonomies (and not that of a selected few). Nevertheless, it is evident that by 
guaranteeing legal and judicial protection for a few (and not to all), it is failing its fundamental mandate. 
Worse than this, is what organized civil society movements such as feminist and women movements 
as well as feminist political theory, have already been denouncing for a long period of time: that the 
still patriarchal State (and in some form the sciences, especially political science), persist in their role 
as engines of systemic reproduction of exclusion and social and political invisibility of determined 
groups, mistakenly labeled as “minorities”.          
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que ancoram expectativas de resultados legítimos, com 
base nas suas qualidades democráticas e do que se 
incluiu na cidadania. O Estado deve(ria) oferecer meios 
de proteção igualitária a todas as autonomias privadas 
e civis (e não apenas a algumas delas). Todavia, é 
evidente que ao atender com sua proteção — legal 
e jurídica — apenas a alguns (e não a todos), ele está 
falhando. Para mim há ainda algo pior: os movimentos 
organizados da sociedade civil, tais como movimentos 
feministas, de mulheres e de teóricas do feminismo 
acadêmico, vêm denunciando que o Estado ainda 
patriarcal — e, em certo sentido, também as ciências 
e, em especial, a ciência política — permanece agindo 
como máquina de produção sistemática de exclusão e 
invisibilidade social e política de determinados grupos, 
classificados equivocadamente como “minoritários”.

Da redistribuição ao reconhecimento e à  rep-
resentação: falhas sistêmicas, manutenção de 
privilégios e exclusão dos direitos

A teoria política feminista (FRASER, 1997, 2002, 
2005) nos mostra os limites da manutenção hoje de 
uma política social restrita à percepção construída 
no e pelo Estado do bem-estar clássico, ou seja, a 

política social ditada exclu-
sivamente pela desigualda-
de material e econômica. 

A política social foi in-
troduzida, de modo clássico, 
na sociedade capitalista com 
a tarefa primordial de regular 
as relações entre capital e 
trabalho (ARAÚJO, 2003). Nu-
ma sociedade visceralmente 
estruturada por relações de 
exploração estabelecidas na 
dualidade capital-trabalho, par-
te substantiva das injustiças 
sociais decorre da estrutura 
econômica das classes. Segundo 
Fraser (1997), a coletividade 
que sofre a injustiça material 
e distributiva é a classe social 
desfavorecida. As diferenças 
entre classes resultam no 
conflito estrutural moderno das 
classes “clássicas”: burguesia e 
proletariado, que conformaram 
um estado compartimentado 
por interesses econômicos 
dominantes que, por sua 

vez, terminaram por fomentar políticas econômicas 
não raramente “injustas”. Daí a importância dada 
ao tema do trabalho, geração de renda e superação 
da pobreza, via estratégias de inserção no mercado 
laboral, no processo de definição da função 
social do Estado observada desde o século XIX. 

As lutas pela (re)distribuição econômica remontam 
à era fordista e parte significativa dos problemas estava 
na resolução das desigualdades materiais, que se 
daria mediante um sistema eqüitativo de distribuição 
de bens delegados às estruturas institucionais. Os 
aspectos materiais se apresentaram como eixo 
estruturante da agenda social. Problemas relativos 
à renda, manifestados na pobreza e na privação, se 
constituíram nos elementos centrais e justificadores da 
noção histórica e politicamente construída de “função 

From redistribution to acknowledgement to representation: systemic errors, 
preservation of privileges and exclusion of rights 

Presently, feminist political theory (FRASER, 1997, 2002, 2005) sheds light on the limitations that 
arise from the maintenance of a social policy that is narrowly defined by the perception built by the 
state and the classic welfare model dictated solely by material and economic inequality.

In classic capitalist society, social policy was introduced with the primary task of regulating the 
relations between capital and labor (ARAÚJO, 2003). A substantive part of the social injustices followed 
the economic structure of the classes resulting from the definition of society as viscerally structured 
through relationships established by the capital-labor duality. According to Fraser (1997), people that 
suffer from material and distributive injustice belong to the disadvantaged social class. The differences 
between classes resulted in structural conflicts between the “classic” modern categorization of the 
“classes’: the bourgeoisie and proletariat — conforming a state fragmented by dominant economic 
interests which, in turn, often promoted “unjust” economic policies. This inequality gave importance 
to issues such as employment, income generation and poverty eradication through strategies that 
emphasized the integration of the population into the labor market, and thus defined the processes 
and social function adopted by the State observed since the nineteenth century.

The fight for the (re)distribution of wealth dates back to the fordist era and a significant part of the 
problems concentrated on resolving material inequalities through an equitable system of distribution 
of wealth, delegated to the institutional structures. As a result, the equal distribution of material 
wealth became the structural foundation of the social agenda. Income generation problems manifested 
by the state of poverty were seen as the central justifying elements of the historically created and 
politically constituted notion of the “social function of the state”: to assist the poor and invalids. After 
the foundation of this notion, the question and classification of social justice shifted once again: from 
the poor to the “excluded” one. 
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social do estado”: amparar pobres e desvalidos. Depois 
dessa função, a questão da justiça social produziu 
novo deslocamento: dos pobres aos “excluídos”.

Que há relação íntima entre exclusão social e 
identificação de desigualdades materiais, ninguém 
discute. Os eventos econômicos estão, de forma 
intrínseca, associados à constituição da população 
excluída. Sen (2000) construiu parte significativa de 
seus argumentos sobre desenvolvimento humano 
salientando a condição de agente dos indivíduos 
como fundamental para lidar com as privações, sendo 
tal condição limitada por oportunidades sociais, 
políticas e econômicas. Indicava, assim, a necessária 
complementaridade entre condição de agente e 
disposições sociais, conceituando desenvolvimento 
como a 

eliminação de privações de liberdade 
que limitam as escolhas e oportunidades 
das pessoas de exercer ponderadamente 
sua condição de agente (SEN, 2000:10). 

Sob este enfoque, as “privações de capacidade” tomam 
a forma de exclusão social quando constrangem a vida 
em comunidade. Para o autor, é na ênfase nos aspectos 
relacionais da privação que uma abordagem da exclusão 
social se torna útil e exerce influência nas políticas 
sociais, estimulando a criação de instituições inclusivas. 

A exclusão passou a se transformar, assim, em eixo 
organizador da agenda de políticas sociais, que começou, 
de forma incipiente, a optar 
por enfrentar fenômenos con-
siderados dinâmicos, mul-
tidimensionais, com fronteiras 
movediças e, de certa forma, 
impossíveis de serem tratados 
de modo unidimensional e 
setorial (GOMÀ, 2004). A 
nova agenda política deveria 
conter políticas de inclusão 
orientadas para debilitar 
fatores geradores das dinâ-
micas de marginalização e 
segregação social. Ou seja, 
implicaria no reconhecimento 
das características estruturais 
da sociedade que, por sua 
vez, explicam por que e 
como parte da população 
acumula tais “precariedades”. 

Teóricas feministas como Phillips (1995, 1996), 
Fraser (1997, 2002, 2005) e Young (1990, 1997, 2002) 
igualmente se dedicam a refletir sobre os limites 
das desigualdades contemporâneas na perspectiva 
material. Num mundo complexo, disputas por 
reconhecimento cultural e representação política 
coexistem com desigualdades materiais exacerbadas. 
No caso do reconhecimento, a compreensão da 
injustiça social recorta a esfera cultural e do status, 
vinculando-se a diferentes padrões sociais de 
representação, interpretação e comunicação. Resultam 
de variações culturais preexistentes, benéficas e 
positivas, que o esquema interpretativo hegemônico e 
injusto teria transformado em hierarquias negativas e 
assimetricamente valoradas. O termo reconhecimento 
designa uma relação recíproca ideal entre sujeitos, na 
qual cada um vê o outro como igual, mas também como 
separado e diferente de si (FRASER, 2003). No caso das 
injustiças políticas, temos ausências inexplicáveis de 
grupos e minorias qualitativas dos espaços de poder.

A teoria política feminista reconhece que 
problemas distributivos podem constranger a inclusão. 
No entanto, eles não podem ser tratados como a 
fonte exclusiva da mesma na contemporaneidade. 
Segundo Young (1990), é possível elencar cinco 
faces do processo secular de opressão vividas pelos 
grupos qualitativamente minoritários: exploração, 
marginalização, “desempoderamento”, imperialismo 
cultural e, finalmente, a própria vivência da 
violência. Todas são violações sistemáticas da 

In fact, it is widely known that there is an intimate relationship between social exclusion and the 
identification of material inequalities. Economic events are intrinsically associated with the constitution 
of an excluded population. Sen (2000) based a significant part of his arguments on human development, 
emphasizing the limited condition of individuals as fundamental to deal with their privation, brought 
upon by limited access to social, political and economic opportunities. By doing so, Sen pointed out the 
necessary and complimentary assessment between the individual’s condition of an agent and social 
dispositions, thus conceptually conceiving development as “the elimination of privation of freedom 
which limits the choices and opportunities of the people to consciously exert its condition as an agent” 
(SEN, 2000:10). With this focus, the “privation of capacities” takes a form of social exclusion when it 
limits the life in a community. For the author, a critical approach to social exclusion needs to focus on 
the inter-relational aspects of privation, in order to become useful in exerting an influence on public 
policies, and thus stimulating the creation of inclusive institutions. 

Thus, the concept of exclusion became the structural foundation of the social agenda. Since then, social 
policies approached and challenged phenomena believed to be dynamic, multidimensional, trans-
border in nature, and in a way, impossible to be dealt mono-dimensionally and sectorally (GOMA, 2004). 
In this context, the new political agenda should inherit public policies of inclusion oriented at inhibiting 
factors that create a marginalized and segregated society. This implies, in the acknowledgement of the 
structural characteristics of society, which in itself, explain why and how segments of the population 
accumulate such “precariousness”.  
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cidadania inclusiva, assim como fatores evidentes 
de incapacitação sistemática e têm profundos 
impactos no reconhecimento e na representação.

A exploração refere-se à experimentação das 
relações de subordinação material. É preciso con-
siderar, por exemplo, que a exploração nas relações 
de gênero e raciais, inclui o fato de que as mulheres se 
sobrecarregam com a responsabilidade da criação dos 
filhos, dos doentes na família e da casa, na quase total 
ausência dos homens, e de que é a população negra 
que realiza toda sorte de atividades desvalorizadas, 
mal pagas (quando o são) e invisíveis, mas essenciais.

A marginalização é a conseqüência da exclusão 
de pessoas ou grupos da participação efetiva na vida 
social. Uma forma de sua apresentação é a segregação 
urbana, que confina negros e pobres, por exemplo, 
em locais distantes dos grandes centros, que, em 
geral, são mal estruturados e inseguros, infringindo a 
possibilidade de escolhas, locomoção e bem-estar que 
acabam por se refletir em deficits de auto-respeito.

O “desempoderamento” é definido pelos grupos que 
não têm acesso à autoridade e ao status social. Refere-se 
à ausência de vez e voz, impossibilitando a construção 
efetiva de demandas. O imperialismo cultural dá conta 
do processo contraditório e tenso de universalização da 
experiência de um grupo dominante que, então, passaria 
a se estabelecer como “a” norma. Os que são dominados 
culturalmente ou são marcados por estereótipos 
correm risco de passar totalmente desapercebidos, até 
mesmo invisíveis. Essas formas de opressão são e estão 
relacionadas à divisão social (e sexual) do trabalho. 
Finalmente, a violência sistemática é aquela provocada 
por ataques reais com a intenção de humilhar 
moralmente e/ou destruir fisicamente grupos como as 
mulheres, gays, lésbicas e grupos étnicos específicos. 

Ainda conforme Young (1990), o que torna todos 
esses atos formas de opressão não é apenas o mero ato da 
violência que engendram, mas o contexto social em que 
se enquadram. Esses elementos de opressão tornam-se 
relevantes, pois sabemos muito bem como a cidadania 
— ou a ausência dela — se inter-relaciona com eles. No 
nosso caso aqui, sabemos da recorrência e da extensão 
de valores, representações e símbolos que alocam, por 
exemplo, mulheres, negros, negras e homossexuais a 
espaços sociais de exclusão e inferioridade política. 
Intervir nesses elementos não é apenas necessário, 
é crucial, mas não é uma empreitada simples. Com 
freqüência, o silêncio, a invisibilidade ou a desqualificação 
são temas associados a essas violações de direitos.

Viver dentro de relações sociais violentas e de 
opressão, pautadas por violações sistemáticas de 
direitos fundamentais de cidadania, pode incapacitar 
os seres humanos para se tornarem protagonistas e 
sujeitos autônomos da própria história. Também pode 
incapacitar gestores e agentes do Estado (ou da ciência) 
a enxergar a real e urgente necessidade de reversão 
desse quadro. Situações sociais e políticas desiguais (que 
não se identificam com o ser diferente) podem gerar e 
produzir capacidades humanas desiguais. A opressão 
expressa na violência de gênero, racial, homofóbica, 
por exemplo, pode tornar inaptos mulheres, negros, 

Feminist theoreticians such as Phillips (1995, 1996), Fraser (1997, 2002, 
2005) and Young (1990, 1997, 2002), have equally dedicated themselves 
to reflect on the limitations of contemporary inequalities as defined by the 
material perspective. In a highly complex world, the disputes for cultural 
acknowledgement and political representation coexist with exacerbated 
material inequalities. In the case of longing for acknowledgement, the 
understanding of social injustice revolves around the cultural and status 
spheres, linked to a wide array of standards of social representation, 
interpretation and communication. They result from both beneficial and 
positive pre-existing cultural variations, which have been transformed 
by the interpretative and unjust hegemonic framework into negative and 
asymmetrically valued hierarchies. The term acknowledgement designs an 
ideal reciprocal relationship between subjects, in which, each one sees the 
other as equal, but also as separate and different from his/herself (FRASER, 
2003). In the case of politicial injustices, we have inexplicable absences of 
segments of society and qualitative minority groups at levels of power.        

Feminist theory acknowledges that problems of wealth distribution can 
inhibit inclusion. However, these problems cannot be contemporarily 
treated as the exclusive source of inclusion. According to Young (1990) 
it is possible to list five facets of the secular oppression experienced by 
qualitatively classified minority groups: exploration, marginalization, 
disempowerment, cultural imperialism and finally, the experience of 
violence. All five facets are systematic violations of inclusive citizenry and 
evident factors in the systemic incapacitation resulting in profound impacts 
on acknowledgement and representation.  

Exploration refers to the process of experiencing relationships of material 
subordination. It is important to note, that exploration in gender and racial 
relations, includes the fact that women overburden themselves with the 
responsibilities to raise the children, take care of the sick and the household, 
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negras e homossexuais, sejam adultos ou crianças, 
além de violar profundamente os direitos humanos. 
Ela gera, também, a experimentação, na carne, de uma 
“cidadania de segunda classe”. O confinamento dessas 
violências, seja no âmbito privado, seja no silêncio 
social e político, é igualmente incapacitante para 
mulheres e homens, adultos ou crianças. E é preciso 
ser capaz de impedir que isso realmente aconteça.

Freqüentemente doutrinada a se sentir culpada 
pela violência da qual é vítima, uma grande parte 

desses “vulneráveis/excluídos”, no Brasil, ainda 
incorpora tal papel como um componente “natural” 
e inerente às diferenças que carrega consigo, 
fazendo, assim, se perpetuarem a possibilidade do 
exercício arbitrário da violência e da dominação. 

A contestação e o repúdio públicos de tais 
vivências, via institucionalização de políticas sociais 
com este fim, são cruciais para a conquista de um 
novo conjunto de direitos e para a restauração 

das capacidades humanas das mulheres, e dos 
homens, negros, negras e homossexuais de agir 
e ser no mundo. Ou seja, nessa dinâmica im-
pensada e irrefletida, tanto política quanto aca-
demicamente, são produzidas quase que “em série” 
personalidades incapacitadas para a vivência 
protagonística de suas liberdades básicas. Mas 
como sair disso? Recuperando, restabelecendo a 
auto-estima desses grupos de diferenças e lutando 
politicamente para inseri-los nas agendas estatais. 

with the almost complete absence of men, and that it is the black population that carries out all sorts of undervalued, poorly paid (if and when 
paid), invisible yet essential functions.  

Marginalization defines the exclusion of people or a group from the effective participation in social life. One reflection of marginalization can 
be noticed in urban segregation, which confines black and poor people to locations that are distant from the large urban centers, and that in 
general, are poorly structured and unsafe, inhibiting the possibility of choice, locomotion and well-being and which reflect in the deficits of 
self-respect.  

Disempowerment is defined for groups which do not have access to authority and social status. It refers to the lack of voice and opportunity, 
inhibiting the effective identification of demands. Cultural imperialism is in charge of the tense and contradictory process of universalizing 
the experience of a dominant group, which establishes itself as “the” norm. Those that are culturally dominated, or that are labeled with 
stereotypes, run the risk of becoming totally unnoticed, almost invisible. These types of oppression are related to the social (and sexual) 
division of labor. Finally, systematic violence is that which is provoked by real attacks with the intention to morally humiliate and/or 
physically destroy a group such as women, gays, lesbians and people of a specific ethnic background.

According to Young, what turns all these acts into forms of oppression is not only the mere act of violence which impregnates them, but the 
social context in which they are present (1990). These elements of oppression become relevant, since we know very well how citizenry, or 
lack thereof, is intrinsically related to them. In this case, we know of the reoccurrence and extension of values, representations and symbols 
which are allocated to women, blacks, and homosexuals to the spaces of exclusion and political inferiority. In light of the above, it is not only 
necessary but crucial to intervene in these elements, but that is not a simple objective. Frequently, silence, invisibility, or disqualification, are 
dimensions that are intimately associated to these violations of rights.       

To live in violent and oppressive social relations, overwhelmed with systemic violations of the fundamental rights of citizenry, can incapacitate 
human beings of becoming protagonists and autonomous subjects of their own history. It can also incapacitate managers and agents of the 
State (or science) to discern the real and urgent need to revert this reality. Politically and socially unequal situations (which do not identify 
themselves with a different being), can generate and produce unequal human capacities: for example, the expressive oppression of gender, 
racial, lesbo and homophobic violence, can be elements of incapacitation of women, blacks and homosexuals, regardless of whether they are 
children or adults (besides, profoundly violating their human rights). Oppression also generates an experience felt in flesh of a “second class 
citizen”. The confinement of these violent acts, in either private or in the silence of social and political spheres, equally incapacitates men and 
women, adults and children. And we must prevent this from really happening.         

A large portion of the “excluded/vulnerable” population in Brazil, which is frequently indoctrinated to feel responsible for the violence, of 
which it actually is a victim of, and is collocated in a position of inferiority and subordination, still incorporates such a role as a “natural” 
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Todavia, experimentar situações de violência 
e de violação (real ou simbólica) tem se mostrado 
vivência de difícil revelação e denúncia, quer no âmbito 
da pesquisa científica, quer no âmbito das práticas 
sociais das próprias políticas públicas de cidadania, da 
assistência, da saúde, da segurança etc. Tem também 
produzido inúmeras dificuldades e obstáculos no 
que tange à capacidade de fazer vocalizar demandas 
dessa latitude no campo da política formal, seja no 
Executivo, no Legislativo ou no Judiciário; significando 
dizer que, além dos deficits de distribuição material, de 
reconhecimento identitário, somam-se muitos deficits 

de representação política — outro campo 
explícito da perpetuação das injustiças. 

Foi tarefa da teoria política feminista 
insistir na afirmação de que não há 
justiça social sem redistribuição, sem re-
conhecimento e/ou sem representação 
política (FRASER, 2005). A inclusão 
democrática (YOUNG, 2002), de fato e de 
direito, exige que políticas sociais atuem para 
além das desigualdades econômicas. E em um 
novo contexto, o Estado se depara, de forma 
definitiva (e tendo que apresentar respostas) 
com questões do pluralismo social e político, 
da pluralidade cultural, do pertencimento 
político e identitário, e da necessidade de 
inclusão social e política de mulheres, de 
negros, de negras e dos homossexuais. 

No nosso caso específico, as políticas 
sociais — especialmente aquelas que têm 
de combater discriminações e desigualdades 
vocalizadas por meio dos “novos movimentos 
sociais” (uma determinada fase dos mo-
vimentos de mulheres, dos movimentos 
negros e dos movimentos LGBT) — recortam 
um campo aberto de disputas a respeito 
de imagens/representações sobre gênero, 
mulheres e homens, feminino e masculino, raça 
e etnia, orientação e desejo sexual (ainda que 
os(as) gestores(as) não se dêem conta disso) 
que se encontra intrinsecamente colado às 
diferentes formas de políticas elaboradas pelo 
poder público e, especialmente, pelas mentes e 
corações dos governantes e gerentes públicos. 

Ao analisar políticas públicas e pro-
gramas governamentais de cunho social 
— em nosso caso, aquelas que visariam ao 
alcance dos melhores resultados nos ODM 
—, a partir da perspectiva de gênero e raça/
etnia (já que a orientação sexual continua 

and inherent component of the differences that it carries within, and by doing so, 
perpetuates the possibility of exercising arbitrary violence and domination.  

The contestation and public rejection of such experiences, through the institutionalization 
of public policies with such objective, is crucial to acquire a new set of rights and to 
rebuild the human capacities of blacks, homosexual and men and women to act and to 
be agents of their own history. That is, this politically and academically unthinkable and 
non-reflected dynamic produces, almost in “series”, personalities that lack the capacity 
to become the protagonists of their own basic freedoms. But how can this be overcome? 
— By recuperating/re-establishing the self-esteem of these different groups and by 
fighting politically to insert them into the States’ agendas.  

However, the experience of a violent situation or of a violation of rights (real or 
symbolic) has proven to be difficult to reveal and expose by both scientific research 
and by social practices/programs enacted by the social policies that deal with citizenry, 
social services, health, and security. In turn, this created innumerous difficulties and 
obstacles in vocalizing demands of this latitude in formal politics including the Executive, 
Legislative and Judiciary spheres. This implies that deficits of wealth distribution and 
recognition of identity sum up with many other deficits of political representation – 
another explicit area of the perpetuation of injustices.

The major task of feminist political theory was insisting in the affirmation that 
social justice is impossible without the redistribution, recognition and/or political 
representation (FRASER 2005). True and legal democratic inclusion (YOUG, 2002), 
demands that social policies go beyond economic inequalities. Thus a new context 
was brought forth in a definitive manner unto the State (to which it needed to present 
answers), with questions of social and political pluralism, cultural pluralism and of 
political belonging and the need of social inclusion and specific policies for women, 
blacks and homosexuals.

In this specific case, social policies, especially those that are geared to challenge 
discrimination and inequality and vocalized through the “new social movements” (a 
determined phase of women movements, racial and LGBT movements), create an open 
space of debate and dispute regarding the images/representations of gender, women, 
men, the feminine and masculine, race and ethnicity, and sexual orientation and desire 
(even though the public managers are not aware of this). This space is intrinsically 
linked to the various forms of policies managed by the public administration, and 
especially, by the minds and hearts of the governors and public managers.                       

Although the identification of policies and programs that attend to women, blacks, and 
homosexuals could be seen as a necessary phase, it is important to go beyond a mere 
identification when analyzing social public policies and governmental programs, and 
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invisível), é importante ir além da 
mera identificação de políticas e 
programas que atendam a mulheres 
e homens, negros e negras e, mesmo, 
a população homossexual, embora a 
identificação de tais políticas seja 
um momento necessário. 

Cada programa, decisão, ação do 
Estado se encontram diretamente 
relacionados com a concepção que 
os governos e governantes têm 
sobre como praticar a ação política 
no que concerne a gênero, raça/etnia 
e orientação sexual — vinculados 
a diferentes posições, sempre 
ideológicas, e até mesmo, em certas 
condições, partidárias. E, sobretudo, 
com a percepção que os gestores 
públicos têm daquilo que sejam 
esses vetores, seus “problemas” e 
as desigualdades que originam ou 
fortalecem. 

Nesse sentido, mesmo para uma 
Prefeitura com mais de doze anos de 
trabalho em um projeto político que 
se autodefine como “democrático-
popular”, as ausências são graves. As 
políticas para as mulheres — aquelas 
com o maior grau de consenso e 
institucionalização — apenas ca-
minharam, durante esse período, no enfrentamento da 
violência física, desconhecendo e/ou ignorando outras 
dimensões das opressões já salientadas. Políticas que 
levem em conta as questões raciais e de orientação 
sexual são tão tímidas que seria impossível uma 
avaliação. Nem sequer são efetivamente reconhecidas, 
no Brasil, como políticas de Estado, permanecendo na 
zona nebulosa das “políticas de governos de esquerda”. 

O elenco de exclusões e a manutenção da “subci-
dadania”: há saídas?

À guisa de conclusão, caminho na proposição de 
duas frentes de luta: 1) dentro do próprio Estado — para 
(re)democratizá-lo e enfatizar o que defino como o atual 
estágio: um devir democracia; e 2) dentro das ciências — 
para ampliar os horizontes de um conhecimento a serviço, 
de fato, da emancipação e do reconhecimento político 
das diferenças, da diversidade e do pluralismo sociais.

Na Academia, significa passar a valorizar as 
diferenças de gênero, raciais, sexuais, étnicas etc. como 

eixos estruturantes dos direitos humanos, e pensar 
em direitos a partir de uma perspectiva multicultural 
crítico-emancipatória ou, como tenho preferido in-
dicar, “universalmente contingente” (MATOS, 2008). 
Significa afirmar que tudo aquilo que concernir 
ao conhecimento e aos direitos, por exemplo, das 
mulheres e das demais formas de manifestação das 
identidades de gênero (a exemplo da riqueza infinita 
contida nas diferenças), das identidades raciais e das 
identidades LGBT estará permanentemente aberto 
ao debate público, nacional e internacional (e, dessa 
forma, contra todos os pressupostos e justificações 
fundamentalistas, sejam estes de quais estatutos forem). 

No Estado, significa a difícil tarefa de construir a 
capacidade de fazê-lo poroso e atento às demandas e 
vocalizações desses grupos excluídos, reconhecendo-as 
na sua inteireza e legitimidade, bem como construir a 
capacidade de agir por meio de políticas públicas que 
cumpram o objetivo de superar suas opressões. Significa 
promover uma revolução cultural e moral nas mentes e 

in our specific case, those that envisioned better results in the MGDs, with regards to the gender 
and race/ethnicity perspective (since sexual orientation continues invisible).

Each program, decision, and action of the state is directly related to the concept that governments 
and leaders have on how to purse political action with regards to gender, race / ethnicity or sexual 
orientation (linked to different ideological values and, even in some cases, partisan positions), 
and even more so with the perception that public managers have of whether these issues 
are their “problems” and whether they inherit or promulgate these inequalities. In this case, 
considering that the Municipality of Belo Horizonte had for more than 12 years a self-declared 
political project of being “democratic-popular”, still experiences serious shortcomings. Social 
policies for women — which have had the highest degree of consensus and institutionalization 
— were only able to concretely introduce programs that coped with physical violence, ignoring 
the other dimensions of oppression mentioned above. Public policies that take into account the 
issues of race and sexual orientation are timid, making it very difficult to carry out an objective 
assessment. Finally, it is important to mention that the policies are not effectively recognized 
in Brazil as policies of the state, but rather are classified in the nebulous definition of “leftist 
government policies”.

The list of exclusions and the maintenance of sub-citizenry: is there a way out?

With the intent to present a preliminary conclusion, the article reflects on a fight for change on 
two fronts: 1) within the State — to (re)democratize it and emphasize what we define as the 
current stage — democracy in the coming, and; 2) within the sciences — to amplify the horizons 
of knowledge to serve emancipation and political acknowledgement of differences of diversity 
and social pluralism.

With regards to academia this means beginning to value gender, racial, sexual and other differences 
as the pivotal elements of human rights and conceptualize rights from a multicultural, critical 
and emancipatory perspective, or as I prefer to indicate, through a “universally contingent” 
perspective (MATOS, 2008). This implies affirming that everything that regards knowledge and 
rights, for example, of woman and other manifestations of gender identities (with the infinite 
richness contained in the differences) and of racial and LGBT identities, will be permanently 
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nos corações de gestores, governantes, representantes 
políticos e do judiciário (e também de acadêmicos), 
para que as nossas instituições deixem de reproduzir 
inconscientemente a dominação e a opressão dos grupos.

Apenas assim, acredito, passaríamos a (re)
construir a nossa democracia, mediante a constante 
reelaboração do universalismo dos direitos e da 

cidadania, que é, paradoxalmente, a instituição de 
atribuir valor às diferenças, mecanismo histórico 
e contingente. Mais do que um “modelo de 
democracia”, temos por agora um devir democrático, 
que necessita repensar sua ação crítica no mundo. 

Ainda que estejamos bastante longe do alcance do 
devir democrático numa visada de reconhecimento 
recíproco crítico-emancipatório, precisamos anunciá-

lo, defendê-lo e difundi-lo. Ou seja, pretendi, aqui, 
propor uma “re”-universalização da cidadania — na 
contingência —, que possa, ao mesmo tempo, atender 
demandas por justiça de grupos minoritários e 
demandas gerais do grupo mais amplo. Trata-se de uma 
alternativa prática de uma espécie de multiculturalismo 
que, simultaneamente, seja capaz, da formulação de um 

novo desenho institucional.
O Estado e as formalizações jurí-

dicas e científicas que o sustentam 
são co-responsáveis por tornar 
invisíveis e silenciadas inúmeras 
demandas contemporâneas por cida-
dania. Convivemos ainda em um 
contexto conservador (ao mesmo 
tempo teórico e político) que não 
quer enxergar, nessa pluralidade 
reivindicatória contemporânea, o 
alargamento da própria democracia 
e da cidadania, preferindo enxergá-
las como “ameaças potenciais à 
governabilidade”. Conservadoramen-
te, são os considerados “diferentes”, 
aqueles e aquelas que, por suas 
características sociais e/ou de 
quaisquer outras origens, não se 
adéquam a uma imagem que se 
consolida como a “boa” sociedade. 
Acontece que essa tal “boa so-
ciedade” se converteu, muito rapi-
damente, num jogo cada vez mais 
marcado pela competitividade, 
pela descartabilidade e pela lógi-
ca liberal do mercado, produ-
zindo seus próprios “dejetos”. 

Os “diferentes”, “perdedores”, 
“descartáveis” dessa “boa sociedade” 
(ou mesmo da “boa ciência política”), 
paradoxalmente, são aqueles que 
vêem, a cada dia, negado o seu 
“direito a ter direitos”, mas que têm 
se mobilizado e ocupado a esfera 

pública. Estamos aqui afirmando que a proteção dos 
direitos humanos e o alcance dos melhores resultados 
nos ODM não deveriam se limitar ao domínio reservado 
de um Estado que é, quase sempre, conservador — ou 
mesmo de uma ciência que é igualmente conservadora. 
Isto é, não deveria se restringir à competência nacional 
ou à jurisdição doméstica e teórica exclusivas, com uma 
ênfase muito clara nos padrões históricos de exclusão 

open to public debate at both the national and international levels (and in such a way will be 
against all presumptions and fundamentalist justifications, regardless of their origin).

With regards to the State, this implies an arduous task of building capacity to become porous 
and in tune with the demands and outcries of these excluded groups, recognizing them in their 
entirety and legitimacy, as well as, build capacities to act through public policies to achieve 
the goal to overcome its oppression. This means promoting a cultural/moral revolution in the 
minds and hearts of the public managers, governors, and political and legal representatives (and 
those of professors), to prevent that our institutions reproduce unconsciously the domination 
and oppression of these groups.

Only in such a form will we be able to (re)build our democracy, through the constant re-
elaboration of the universality of rights and of citizenry which is, paradoxically, the institution 
to attribute values to differences and a contingent and historic mechanism. More than a “model 
of democracy”, we now have a democracy in the coming, which needs to rethink its critical 
action in the world.

In spite of the fact that we are still far from reaching a democracy in the coming with a vision of 
reciprocal, critical and emancipatory acknowledgement, we need to pronounce it, defend it and 
disseminate it. That is, this article intended to suggest a “re”- universalizing of citizenry — in 
the contingency — that it may, at the same time, attend to the demands for justice of minority 
groups and of general demands of the larger group. It is a practical alternative of a kind of 
“multiculturalism”, which simultaneously, would be able to formulate a new institutional 
framework.      

The State and the scientific and legal formalizations which sustain it are co-responsible for 
silencing and turning invisible innumerous demands of contemporary citizenry. We still live in 
a conservative context (and at the same time theoretic and political), which does not want to 
discern in this plural contemporary demand the widening of its own democracy and citizenry 
– preferring to see it as a “potential threat to governability”. Conservatively speaking, the 
“different” one are those that due to its social characteristics and/or of other nature, are not 
adequate in a perceived image of what is thought to be a “good” society. It just happens that 
this “good” society has rapidly spiraled down into a game that is marked by competitiveness, 
disbandment, and by the logic of free markets, producing its own “rejects”.        

Paradoxically, the “other ones”, “losers”, “replaceable ones” of this “good society” (or even of 
the “good political sciences”), are those that have been negated the “right to have rights”, but 
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e desigualdades por meio das privações materiais. 
Neste milênio, as desigualdades já têm outra face e 
teor, e revelam-se temas de legítimo interesse nacional, 
internacional, “transdisciplinar”, exigindo dos gestores 
mais sensibilidade no olhar e maior capacidade técnica 
na construção dos indicadores. 

No interior do movimento 
de mulheres e do movimento 
feminista, dos movimentos 
negros e LGBT existiam 
muitas divergências em rela-
ção ao Estado. Enquanto 
alguns grupos entendiam que 
era preciso ocupar espaços 
governamentais, em um 
cenário de redefinição das 
políticas públicas, outros en-
tendiam que a autonomia do 
movimento deveria ser pre-
servada. Entendo e defendo 
que o Estado precisa legitimar 
tais demandas e torná-las, 
de fato, políticas públicas. 
Trata-se de tarefa difícil e 
complexa de construção 
coletiva — indivíduos, gru-
pos, movimentos sociais 
e agentes do Estado — de 
alternativa política que, si-
multaneamente, seja capaz, 
por meio da formulação 
de novos desenhos institu-
cionais, de: (a) realçar a au-
tonomia de culturas/grupos 
específicos, de forma a prover 
os indivíduos “em risco” e 
“excluídos” de instrumentos 
legais e institucionais para que eles possam se empode-
rar dentro dos próprios grupos; (b) organizar e canalizar 
as demandas por universalidade ao Estado como sendo 
este o grupo maior no qual devam reverberar e agir as 
soluções possíveis para as desigualdades existentes, 
e (c) elaborar propostas de monitoramento do 
desenvolvimento humano que possam, de fato, revelar as 
reais condições históricas de humanidade que vivemos 
— e não silenciá-las, mais uma vez, oprimindo-as.

Se múltiplas dimensões são requeridas para a 
construção de uma sociedade democrática, em que as 
demandas por inclusão social, econômica, política e 
cultural têm sido pluralizadas, essas dimensões serão, 

which have also mobilized and occupied the public spheres. In light of the above, we are affirming that 
the protection of human rights and the achievement of better results in the MDGs, shouldn’t be limited 
to the domain of the State which is almost always conservative (or of the sciences which are equally 
conservative). That is, it shouldn’t be restricted to the exclusive national competency or domestic legality 
and exclusive theories, all of which have a very clear emphasis on the historical standards of exclusion 
and inequality based on the privation of material wealth. In this millennium, inequalities have a different 
face and content, revealing themes that are of legitimate national, international and inter-disciplinary 
interest, and thus, demanding from the managers sensibility in the way they approach these issues and 
more technical capacity in the definition of indicators.

Many divergent positions were evidenced with regards to the state within the feminist, women, 
black and LGBT movements. Whereas some groups thought that it was necessary to occupy a formal 
space in the government to redefine public policies, other groups believed that the autonomy of the 
movement should have been preserved. I believe and defend that the state needs to legitimize such 
demands and turn them effectively into public policies. It is an arduous and complex task that implies 
collective construction — with the participation of individuals, groups, social movements, and agents 
of the state — of an alternative policy that can simultaneously be capable, through the formulation of 
new institutional frameworks, to: a) to bring to flight the autonomy of cultures/specific groups (so that 
“excluded” and “in risk” individuals could have access to legal and institutional instruments to empower 
themselves within their own groups); b) organize and channel the demands by universality together 
with the State through which possible solutions to social inequalities may be found, and; c) elaborate 
proposals to monitor human development that could effectively reveal the real historical conditions of 
humanity (and not silence and oppress them again). 

Considering that multiple dimensions are necessary to build a democratic society, where the demands 
for social, economic, political and cultural inclusion are pluralized, than these dimensions will certainly 
be the same ones that will amplify the concept of citizenry. Considering, a retrospective on human rights, 
the fundamental constitutional rights and judicial norms which scope could be redirected to include the 
already evidenced multiple manifestations, I think that the experimentation with the democratic right 
can only be a result of human diversity. In this diversity we may find a potentially enriching watershed 
of human, sexual, racial, and ethnic experience which will lead us into a new “era of rights” and a new 
history of freedom.  

certamente, aquelas que vão marcar a ampliação do 
conceito de cidadania. A experimentação do direito 
democrático apenas poderá ser realizada, penso, num 
reexame da perspectiva dos direitos humanos, dos 
direitos constitucionais fundamentais e das normas 
jurídicas, cujo âmbito de proteção e atenção possa 
ser redirecionado para as diferentes manifestações, 
neste milênio já evidentes, da diversidade humana. 
Nessa diversidade — um manancial potencialmente 
enriquecedor da experiência humana —, sexo, 
raça, etnia, sexualidade e orientação sexual pre-
cisam conformar uma nova “era de direitos”, 
assim como uma outra história da liberdade. 
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Mortalidade perinatal 
evitável em Belo Horizonte, 
1999: desigualdades sociais 
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assistência hospitalar*



Preventable perinatal 
mortality in Belo Horizonte, 
1999: social inequalities 
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of hospital care*



RESUMO

Este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade da assistência perinatal hospitalar em Belo Horizonte, com o intuito de sugerir medidas para ap-
rimorar o sistema de saúde e reduzir as desigualdades na mortalidade infantil e perinatal. Para tanto, utilizou-se uma série de todos os nascimentos 
(40.953) e óbitos perinatais (826) de residentes em Belo Horizonte ocorridos em 1999. Analisaram-se as desigualdades nas taxas de mortalidade 
perinatal entre hospitais, segundo sua relação com o Sistema Único de Saúde (SUS) e o seu escore de qualidade, e, por meio da regressão logística 
“multinível”, foi discriminada a contribuição dos fatores relacionados à categoria do hospital (fatores contextuais) e dos fatores individuais (com-
posição da clientela) na diferença entre as taxas. O enfoque de evitabilidade dos óbitos foi realizado com utilização da Classificação de Wigglesworth. 
Notou-se maior concentração de mães com baixa instrução e maiores taxas de mortalidade perinatal nos hospitais do SUS. As taxas de mortalidade 
específicas por faixas de peso ao nascer controladas pela escolaridade materna foram mais elevadas nesses hospitais, especialmente para crianças 
com peso adequado ao nascer em hospitais de baixa qualidade e hospitais privados conveniados ao SUS. Após ajuste do peso ao nascer e escolari-
dade materna, verificou-se maior risco de morte perinatal nos hospitais filantrópicos e privados conveniados ao SUS, assim como naqueles de baixa 
qualidade. A asfixia “intraparto”, umas das principais causas de mortes evitáveis, predominou nos hospitais SUS. Observou-se um sistema segregado 
de saúde, em que as desigualdades na mortalidade perinatal evitável entre os hospitais SUS e não SUS e a baixa qualidade da assistência hospitalar 
contribuem para a manutenção das taxas elevadas de mortalidade.

Palavras-chave: desigualdades em saúde, mortalidade perinatal, avaliação da assistência de saúde

RESUMEN

Este estudio tiene por objetivo estimar la calidad de la asistencia perinatal en los hospitales en Belo Horizonte, con el propósito de crear las medidas 
para perfeccionar el sistema de salud y reducir las desigualdades en la mortalidad infantil y perinatal. Se trata de corte de todos los nacimientos 
(40953) y muertes perinatales (826) de residentes en Belo Horizonte, ocurridos en 1999. Son analizadas las desigualdades en las tasas de mortalidad 
perinatal entre hospitales, según su relación con el Sistema Único de Salud y su nivel de calidad y, por medio de la regresión logística multinivel, 
fue discriminada la contribución de los factores relacionados a la categoría del hospital (factores contextuales) y de los factores individuales 
(composición de la clientela) en la diferencia entre las tasas. El enfoque de evitabilidad de los óbitos fue realizado con utilización de la Clasificación 
de Wigglesworth. Hubo una mayor concentración de madres con baja instrucción y tasas más altas de mortalidad perinatal en los hospitales del SUS. 
Las tasas de mortalidad específicas por grupos de peso por ocasión del nacimiento controladas por la escolaridad materna fueron más elevadas en 
los hospitales del SUS, especialmente para niños con peso adecuado por ocasión del nacimiento en hospitales de baja calidad y hospitales privados 
conveniados al SUS. Después del ajuste del peso al nacer y escolaridad materna, se verificó riesgo de muerte perinatal más elevado para los hospitales 
filantrópicos y privados conveniados al SUS, así como para los hospitales de baja calidad. La asfixia intraparto, una de las principales causas de 
muertes prevenibles, predominó en los hospitales SUS. Se observó un sistema segregado de salud, en el que las desigualdades en la mortalidad 
perinatal evitable entre los hospitales SUS y no SUS y la baja calidad de la asistencia de los hospitales contribuyen para la manutención de las tasas 
elevadas de mortalidad.

Palabras-clave: desigualdades en salud, mortalidad peri-natal, evaluación asistencia de salud

ABSTRACT 

The objective of this study is to evaluate the quality of hospital perinatal care in Belo Horizonte, with the intent to suggest measures to improve 
the health care system and reduce the inequalities in infant and perinatal mortality. We used a cohort study of all births (40953) and perinatal 
deaths (826) in Belo Horizonte in 1999. Inequalities in perinatal mortality rates were analyzed among the hospitals according to their relation 
with the Unified Health Care System (SUS) and a quality of care score. Multilevel regression analysis was carried out to identify the contribution of 
factors related to the hospital category (contextual factors) and individual factors (client characteristics) on the difference in the observed rates. 
The Wigglesworth Classification was used to examine the preventability of perinatal deaths. After we controlled for birthweight and maternal 
education, the highest perinatal death rates were observed in private and philanthropic SUS contracted hospitals. Hospital quality was also directly 
associated with perinatal death rates. Mortality rates were especially high for normal-birthweight babies born in private SUS-contracted hospitals. 
Intrapartum asphyxia was the leading cause of preventable death. After controlling for individual characteristics, there was still a significant 
variation in perinatal deaths between hospitals categories. It was observed a class-segregated health care system, where disparities in preventable 
perinatal mortality among the SUS-contracted and non-SUS-contracted hospitals contribute to the unacceptably high rates of perinatal mortality. 
Independent of compositional (or individual) characteristics, hospital factors exert an influence on the risk of perinatal death, primarily hospital 
category related to SUS. Considering the highest proportion of births in SUS hospitals in Brazil, especially private-SUS hospitals, improving hospital 
quality of care is an urgent priority for reducing the toll of perinatal and infant mortality, as well as inequalities in these outcomes.

Key words: health inequalities, perinatal mortality, evaluation of health care service
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Introdução 

O Brasil detém um dos mais pronunciados níveis de desigualdade social e de taxas de mortalidade infantil, com 
persistência de taxas elevadas (22,0 por 1.000 nascidos vivos em 2005) e relativa estabilização do componente 
neonatal nas últimas décadas1. A maior parte dessas mortes ocorre por causas perinatais, consideradas evitáveis 
pela assistência de saúde de qualidade, situação paradoxal para uma realidade em que a grande maioria dos partos 
é hospitalar (98%) e realizada por médicos (88%). A concentração dos óbitos neonatais nas primeiras horas de 
vida (30%) e a freqüente ocorrência de óbitos fetais no final da gestação e durante o trabalho de parto evidenciam 
a estreita relação entre estas mortes e reforçam 
a importância do cuidado hospitalar2,3.

Há também um diferencial importante 
na mortalidade perinatal entre a população 
brasileira, considerado um bom indicador da 
qualidade da assistência obstétrica e neonatal 
e do nível socioeconômico da população. O 
Sistema Único de Saúde (SUS) assiste 70 a 80% 
da população, contando com 37% dos leitos 
em hospitais privados conveniados ao sistema, 
27% em hospitais filantrópicos e 36% públicos4. 
Apenas uma minoria da população utiliza os 
hospitais privados não conveniados ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) — “privados não-SUS” 
—. Esse sistema é reflexo das desigualdades 
socioeconômicas do Brasil, e, nesse contexto, 
o tipo de hospital pode ser considerado um 
marcador das condições sociais e econômicas 
e indicador da qualidade da atenção de 
saúde5,6,7,8,9,10. Essas desigualdades e qualidade 
de assistência poderiam, então, explicar o 
diferencial na mortalidade perinatal. 

 Este estudo analisa o papel da 
qualidade da assistência hospitalar no momento 
do nascimento e a possível associação com 
a mortalidade perinatal, com o objetivo de 
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Introduction 

Brazil has one of the highest levels of social inequality as well as infant mortality 
with persisting elevated rates (22 deaths per 1,000 live births in 2005) and a 
relative stabilization of the neonatal component in the last decades1. Most of these 
deaths are due to perinatal causes, considered preventable through quality health 
care — a paradoxical situation considering that the vast majority of childbirths 
occur in hospitals (98%) and are carried out by doctors (88%). The concentration 
of perinatal and infant deaths within the first hours of birth (30%) and the high 
proportion of fetal deaths at the end of the gestation period and during delivery 
suggest a close relationship among such deaths and the importance of hospital 
care2, 3.

There is also an important gap in perinatal mortality rates in the Brazilian 
population, which is considered a good indicator of the quality of obstetric and 
neonatal care and of the socioeconomic level of the population. The Public Unified 
Health System (SUS) covers health care expenses of 70 to 80% of the population, 
relies on private hospitals contracted to SUS (37%) as well as hospitals run by 
the philanthropic sector (27% ) and the government public hospitals (36%). Only 
a fraction of the population uses the private hospitals which are not affiliated to 
the SUS. This system reflects the socio-economic inequalities in Brazil, and in this 
context, the type of hospital can be considered an indicator of the socio-economic 
conditions and quality of health care5,6,7,8,9,10. Socio-economic inequalities in the 
quality of health care might then be used to explain the differentials in perinatal 
mortality. This study analyzes the role of hospital care during childbirth and 
perinatal death, with the main goal to provide public health policymakers with 
information that can guide the planning and implementation of measures to 
reduce inequalities in infant and perinatal mortality.            
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subsidiar os gestores públicos para a redução das 
desigualdades na mortalidade infantil e perinatal. 

 
Métodos

Trata-se de uma coorte de base populacional dos 
nascimentos (40.953) de residentes em Belo Horizonte 
no ano de 1999, com investigação de todos os 826 
óbitos perinatais11 (natimortos e óbitos ocorridos 
até 7 dias de vida)12. Os dados foram coletados dos 
prontuários hospitalares do Sistema de Informação 
sobre Nascidos Vivos e do Sistema de Informação 
sobre Mortalidade, cujo relacionamento resultou em 
775 óbitos perinatais. Os 27 hospitais participantes 
foram categorizados segundo a sua relação com o SUS 
(12 privados conveniados, 4 filantrópicos, 4 públicos 
e 7 hospitais privados não-conveniados ao SUS) e 
24 receberam escore de qualidade, de acordo com a 
sua estrutura para assistência à gestante e ao recém-
nascido8: 10 hospitais foram classificados na categoria 
de “baixa qualidade”, 7, na “qualidade intermediária” e 
outros 7, na “qualidade adequada”. 

Para classificação das causas de óbito perinatal foi 
utilizada a proposta de Wigglesworth, que organiza 

os óbitos em 5 grandes grupos de causas: anteparto, 
malformação congênita grave ou letal, imaturidade, 
asfixia “intraparto” e outras causas específicas13. Foi 
realizada análise de regressão logística e comparação 
das taxas de mortalidade perinatal segundo categoria 
de hospital14. A regressão logística “multinível”15,16 foi 
conduzida para estimar a relação entre a morte perinatal 
e a categoria de hospital, condicional às características 
individuais e ao tipo de hospital, com o propósito de 
separar a contribuição dos aspectos contextuais (do 
hospital) e de composição (do indivíduo)17,18. Foram 
utilizados os programas Epi-Info 6.04 e 3.2.2, Stata-8 
e MLwiN 2.2. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFMG, e obtido o consentimento 
dos hospitais para a sua participação no estudo. 

Resultados

A maior parte dos nascimentos ocorreu em hospitais, 
mas 19 mortes (2,5%) aconteceram fora do ambiente 
hospitalar (Tabela 1). O baixo peso ao nascer (< 2500 g) 
foi observado em 10,9% dos nascimentos, e 2% tinham 
muito baixo peso (< 1500 g). Em contraste, 74,2% dos 
óbitos tinham baixo peso ao nascer e 50,7% muito baixo 

Methods

This study is based on a 1999 cohort study involving all births (n=40953) and surveillance of all perinatal deaths (n=826),11 — which include 
fetal deaths defined as all stillbirths with birthweight of 500 g or more or gestation age of 22 weeks or more, and early neonatal deaths, 
defined as all infant deaths up to 7 days of life in which the infant weighed 500 g or more at birth or had a gestational age of 22 weeks or 
more 12 in the city of Belo Horizonte. Data were collected by hospital chart review and linkage of individual records to the National Live 
Birth Information System and the National Death Information System, yielding 775 perinatal deaths in 27 hospitals. The 27 hospitals that 
participated in the study were categorized according to their relation to the SUS system and by its quality of care (12 private SUS hospitals, 4 
philanthropic SUS hospitals, 4 public SUS hospitals and 7 private non-SUS hospitals); 24 of them received a standardized score of 0 to 2000 
related to its structural ability to assist the mother and the baby 8: Ten hospitals were categorized as low quality, 7 as intermediate quality, 
and 7 as of adequate quality. Using the Wigglesworth system, we classified the causes of perinatal death as antepartum, severe congenital 
malformation, immaturity, intrapartum asphyxia, and other specific causes13. Multivariable regression analysis was carried out to determine 
the association between hospital category and perinatal death14. The multilevel logistical regression15 estimated the association between 
perinatal deaths and hospital categories, according to individual characteristics and hospital category, with the purpose to separate the 
contribution of contextual aspects (of the hospital) and those of composition (of the individual)16, 17. The programs Epi-Info 6.04 and 3.2.2, 
Stata-8 and MLwiN 2.2 were used. The survey was approved by the UFMG´s Board of Ethics in Research and consent was obtained from the 
hospitals for their participation in the study.          

Results 

The vast majority of the births took place in hospitals, although 19 (2.5%) of the deaths occurred outside a hospital (Table 1). A total of 10.9% 
of all live births were low birthweight (<2500 g), and 2.0% were very low birthweight (<1500 g).

By contrast, 74.2% of the deaths occurred among babies born with low birthweight and 50.7% among babies with very low birthweight. 
However, a quarter of all perinatal deaths (25.8%) occurred among babies with normal birthweight. Risk of perinatal mortality increased as 
birthweight decreased, but mortality rates were still high for babies with normal birthweight (5.3/1000 live births). Mothers with 4 to 7 years 
of schooling accounted for 52.6% of live births and 47.5% of infant deaths. The babies of the few mothers with less than 4 years of schooling 
experienced the highest perinatal mortality rate (77.8/1000). 
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peso ao nascer (MBPN); entretanto, 25,8% (ou ¼) das 
crianças que morreram tinha peso adequado ao nascer. 
O risco de morte perinatal aumentou à medida que o 
peso ao nascer diminuiu, porém as taxas persistiram 
elevadas para as crianças com peso adequado ao nascer 
(5,3/1000).

A maior parte das gestantes estudou entre 4 e 
7 anos, e observamos a maior taxa de mortalidade 
perinatal (77,8/1000) entre as mães com menos de 
4 anos de estudo. 39,5% dos nascimentos ocorreram 
nos hospitais privados-SUS e 36,1% dos óbitos nos 
hospitais públicos-SUS. As causas de óbito “anteparto” 
e “imaturidade” predominaram nos hospitais privados 
não-SUS, as causas “anteparto” e “asfixia intraparto” 
predominaram nos hospitais SUS e as taxas para esta 
última foram de 2 (hospitais públicos) a 4 (hospitais 
privados-SUS) vezes maiores do que as observadas 
nos hospitais privados não-SUS, sendo especialmente 
elevadas em crianças com peso adequado ao nascer nos 
hospitais privados-SUS e filantrópicos. 

Os hospitais privados-SUS apresentaram as 
maiores taxas de mortalidade perinatal para crianças 
com peso adequado ao nascer, independente da 
escolaridade materna, e se mantiveram associados de 
maneira independente ao óbito perinatal no modelo de 
regressão logística múltipla, assim como os hospitais 
filantrópicos e os de baixa qualidade. (Tabelas 2 e 3). 
Na análise “multinível” observou-se que a categoria de 
hospital (relação com o SUS) foi responsável por quase 
a totalidade da variação do risco de óbito perinatal 
entre hospitais (Tabela 4) 

Discussão

As elevadas taxas de mortalidade perinatal 
en-contradas em Belo Horizonte no ano de 1999 
(19/1000) são conflitantes com o contexto da 
assistência de saúde do município. 

Os piores resultados foram observados nos 
hospitais do SUS: taxa de mortalidade perinatal 1,4 a 3,1 
vezes maior do que a observada nos hospitais privados 
não-SUS, com diferenças consideráveis nas taxas de 
mortalidade específicas por faixas de peso, indicando 
menor capacidade de intervenção durante o trabalho 
de parto e no pós-parto. 

Dentre os hospitais SUS, destacam-se os hospitais 
privados-SUS — basicamente constituídos por 
hospitais da categoria “baixa qualidade” — no cenário 
da mortalidade perinatal, tendo em vista que se 
apresentaram como fator de risco independente para 
a morte perinatal e foram responsáveis por grande 

número de partos e nascimentos na cidade15,16. Esses 
hospitais são responsáveis por 49,0% dos partos no 
Brasil4. Verificou-se que as desigualdades observadas 
em relação à escolaridade (ou situação socioeconômica) 
na mortalidade perinatal não explicam integralmente 
a variação na mortalidade perinatal entre hospitais, e 

While private SUS hospitals accounted for 39.5% of births, deaths were 
more concentrated in public SUS hospitals (36.1%).While antepartum 
deaths and deaths from immaturity prevailed in private non-SUS hospitals, 
intrapartum asphyxia was much more common in SUS hospitals. Rates 
for asphyxia were 2.0 (public SUS hospitals) to 4.0 (private SUS hospitals) 
times higher than that seen at private non-SUS hospitals; these rates 
were especially high for normal-birthweight babies in private SUS and 
philanthropic SUS hospitals. When we controlled for both birthweight and 
maternal education using a multiple logistic regression analysis, private 
SUS and philanthropic SUS hospitals remained independently associated 
with perinatal death alongside those categorized as low quality (Tables 2 
and 3). Using multilevel analysis it was observed that the category of the 
hospital (in relation to SUS) was responsible for almost the totality of the 
risk variation of perinatal deaths among the hospitals (Table 4).

Discussion

The elevated rates of perinatal mortality (19/1,000) in 1999 are paradoxical 
given the health care context in Belo Horizonte. Additionally, it was 
demonstrated that SUS hospitals in each subcategory (public, philanthropic 
and private-SUS) had a perinatal mortality rate of 1.4–3.1 times than that 
observed at private non-SUS hospitals which had the lowest mortality 
rates, with considerable differences in birthweight specific mortality rates, 
indicating an inadequate capacity to intervene during labor and birth and 
after birth, for low-birthweight as well as for normal-birthweight babies. 
Private SUS hospitals — basically consisting of low quality hospitals — 
stand out in the perinatal mortality scenario, presenting the highest death 
rates, were an independent risk factor for perinatal deaths and responsible 
for large numbers of deliveries and births in the city15. These hospitals 
account for 49% of births in Brazil4. It was observed that education (or 
socio-economic) inequalities do not fully explain the variation of perinatal 
mortality among hospitals, and that the category of the hospital is, indeed, 
a risk or explanatory factor for the observed differences.  

que a categoria de hospital é de fato um fator de risco 
ou explanatório para as diferenças observadas. 

Corroborando esses achados, no estudo caso-
controle realizado com a coorte de nascimentos e 
óbitos perinatais ocorridos em hospitais do SUS-BH em 
1999, que incluiu somente as gestantes admitidas nas 
maternidades já em trabalho de parto com fetos vivos, 
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e que permaneceram pelo menos uma hora em trabalho 
de parto no hospital, observou-se que a maior parte das 
gestantes não recebeu assistência adequada durante o 
trabalho de parto19. 

Verificou-se, ainda, que o “partograma” — gráfico 
de acompanhamento da evolução do trabalho de parto 
— não foi utilizado em grande parte dos nascimentos 
e menos ainda para os óbitos. Sua não-utilização 
permaneceu associada, de maneira independente, ao 
óbito perinatal, assim como à não-realização de pré-
natal. 

Da mesma forma, não foi observado o cumprimento 
dos protocolos assistenciais e predominou o 
acompanhamento inadequado durante o trabalho 
de parto, com menos de uma avaliação fetal por hora 
em 82,2% dos casos e 73,4% dos controles, e menos 
de uma avaliação materna por hora em 83,9% dos 
casos e 78,7% dos controles. Apenas um pequeno 
percentual de gestantes e crianças elegíveis para o 
uso de corticosteróide ou surfactante receberam esses 
medicamentos, além de que 8,4% das gestantes, cujos 

filhos morreram, foram admi-
tidas em período expulsivo 
do trabalho de parto, em 
contraste com 0,8% das 
gestantes do grupo controle19. 
Metade das mortes foi atri-
buída à “asfixia intraparto” 
(durante o trabalho de par-
to), mais da metade dessas 
crianças tinham peso ao 
nascer acima de 2.500g, e 
32,3% nasceram mortas, ou 
seja, o óbito ocorreu “intra-
útero” durante o trabalho de 
parto, apesar das gestantes 
estarem em assistência na 
maternidade por, no mínimo, 

uma hora; 84,7% tiveram avaliação fetal inadequada 
durante o trabalho de parto. 

No Brasil, as mortes evitáveis ocorrem em 
proporção substancial, contribuindo para o excesso 
na taxa de mortalidade perinatal e infantil20. Neste 
estudo a asfixia, responsável por cerca de 30% das 
mortes perinatais, se concentrou nos hospitais SUS e 
em crianças com peso adequado ao nascer. São óbitos 
potencialmente passíveis de prevenção com o adequado 
acompanhamento do trabalho de parto,21,22,23,24,25,26 o 
que demanda, nesse momento específico, ações de 
saúde oportunas e de baixo custo, como a assistência 
interpessoal apropriada. Grande parte (37,9%) 
ocorreu em crianças com peso acima de 2.500g e essa 
porcentagem deve ser considerada “evento-sentinela”. 

Portanto, para a redução da mortalidade perinatal, 
é fundamental o acesso oportuno aos serviços de 
saúde, com garantia de acolhida imediata da gestante 
em trabalho de parto e a organização de uma rede 
assistencial integrada, hierarquizada e regionalizada, 
assegurando-se a provisão do cuidado em saúde em 

A case-control study carried out within the cohort of births and perinatal deaths that occurred in SUS-
BH hospitals in 1999, ratifies our findings. The study, which only encompassed pregnant mothers that 
were admitted in the maternity during labor with live fetuses and that underwent at least 1 hour of child 
labor at the hospital, showed that the majority of pregnant women did not receive adequate care during 
child labour18. Partograph (a graph that records the progress of labor and assists in identifying when 
intervention is necessary) were not used in 75% of the deliveries, and was less used among the cases. 
Its under-utilization remained independently associated to perinatal deaths, as well as lack of prenatal 
care. Likewise, health care protocols were not followed and poor quality care predominated for women 
during labor: around 80% of the cases and 70% of the controls were not assessed at least every hour 
while in labor.

Furthermore, there was a very low percentage of corticosteroid use for mothers in premature labor or 
surfactant therapy for premature newborns. In addition, 8.4% of the mothers whose babies died were 
admitted into the maternity ward already in expulsive stage of labor, in contrast with the 0.8% of the 
women from the control group18. Half of perinatal deaths were attributed to intrapartum asphyxia 
(during labor); over half of these infants were adequate normal-birthweight babies (≥ 2500 g) and 
32.3% were fetal deaths — i.e.: the death occurred intra-uterus during labor — despite the fact that the 
pregnant women were already under maternity care at the hospital for at least one hour; 84% of such 
women received inadequate fetal evaluation during labour.

Preventable deaths still occur in a substantial proportion of mothers and babies, contributing to the 
excess of infant and perinatal mortality in Brazil and in Belo Horizonte. Intrapartum asphyxia, for 
instance, responsible for 30% of perinatal deaths in this study, was concentrated in SUS hospitals and 
among normal-birthweight babies These are potentially preventable deaths through adequate care 
during child labor20, 21, 22, 23, 24, 25, which calls for timely and low cost health care improvements during 
labor, such as appropriate interpersonal assistance. A great number of deaths (37.9%) were normal-
birthweight babies, which should be considered sentinel events.  

For the reduction of perinatal mortality, timely and suitable access to health services is fundamental, 
with immediate admittance assurance of women in labor to hospital and the organization of a 
regionalized and hierarchical integrated health care system, ensuring the availability of health care 
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patamares reconhecidos de 
qualidade27.

Destaca-se que a ges-
tão do SUS-BH executou 
uma série de ações para 
organização e qualificação da 
assistência perinatal a partir 
de 1999, com fechamento 
de maternidades de baixa 
qualidade, ampliação de leitos 
para crianças de alto risco, 
capacitação dos profissionais 
e vinculação das gestantes às 
maternidades, entre outras, 
com melhoria significativa 
no acesso e qualificação do 
cuidado perinatal, reforçando a importância do cuidado 
hospitalar na redução da mortalidade perinatal, infantil 
e materna28,29.

Para nosso país, o SUS representou um avanço 
indiscutível na cobertura e na assistência de saúde. 
Entretanto, é necessário o monitoramento da qualidade 
hospitalar, pois o sistema ainda depende de hospitais 
privados conveniados (cerca de 30% dos leitos 
obstétricos), que muitas vezes oferecem uma assistência 
de qualidade questionável. Ainda, a ampliação dos 
hospitais públicos do SUS e de unidades neonatais de 
cuidados intermediários deve ser considerada, pois 
mostraram resultados semelhantes aos encontrados 
nos hospitais de “qualidade adequada”14. 

Conclusão

Observou-se em Belo Horizonte um sistema de saúde 
segregado, com diferentes práticas e padrões de qualidade 
da assistência hospitalar ao parto, o que contribui para 
as iniqüidades na mortalidade perinatal e manutenção 
de taxas elevadas e inaceitáveis de mortalidade peri e 
neonatal. Também no Brasil, o paradoxo da persistência 

within recognized quality standards26. It is important to notice that since 1999 the management of SUS-
BH has implemented a number of actions to organize and qualify perinatal care, with the closing down of 
low-quality maternity hospitals, an increase in the number of intensive neonatal care units, professional 
qualification and the assignment of pregnant women to maternities since prenatal care, among other 
initiatives, with considerable improvements in the access to quality perinatal care, re-enforcing the 
importance of quality hospital care in the reduction of perinatal, infant, and mother mortality rates27, 

28. SUS unquestionably represented a significant advance in the coverage and furnishing of health 
care services in the country; however, the monitoring of hospital quality is necessary. The system still 
depends on the private contracted hospitals (approximately 30% of obstetric beds), which, in general 
terms, very often provide questionable quality health care. Moreover, the expansion of SUS public 
hospitals and neonatal units should be considered, since they showed similar results to those found in 
adequate quality hospitals14.

Conclusion

Significant differences in perinatal mortality were observed in this study with different practices 
and quality standards, which contribute to the inequities in perinatal mortality and the persisting, 
inacceptable high rates of peri and neonatal mortality in the country. Brazil must urgently address the 
paradox of persistently high maternal and perinatal mortality rates that occur in a reality of high level 
of birth medicalization. Along with other socio-economic factors which contribute to this scenario, it 
is fundamental to improve service quality within the health care system scope, especially in private 
hospitals contracted to SUS. It is necessary to invest in hospital care management and qualification 
of health care, in order to provide safety to women in labor and their babies and reduce the number 
of preventable deaths. Thus, mutual benefits can be achieved in terms of mothers and perinatal 
health, with a reduction in the number of these premature deaths. An ethical and legal approach that 
guarantees a standard quality of care for all, as well as access to available technology, and that is capable 
of overcoming the constraints related to market interests and the financing of health care is a challenge 
for the SUS system.

de taxas elevadas de mortalidade materna e neonatal, 
apesar da intensa medicamentação do nascimento, 
precisa ser enfrentado.

Conjuntamente com outros fatores socioeco-
nômicos que contribuem para esse quadro, é 
fundamental aprimorar a qualidade da assistência 
oferecida no âmbito do sistema de saúde, especialmente 
nos hospitais privados-SUS. É preciso investir na 
gestão do cuidado hospitalar, conformação da rede 
de atenção perinatal e qualificação da assistência, de 
modo a oferecer segurança no atendimento ao parto 
para a redução das mortes por causas evitáveis. Assim, 
ganhos mútuos para a saúde materna e perinatal 
poderão ser alcançados, com redução das mortes 
precoces. 

Uma abordagem ética e legal, que supere as 
limitações relativas aos interesses de mercado e do 
financiamento da saúde, além da prática usual de 
assistência de baixa qualidade para a população pobre, 
que garanta o acesso ao conhecimento e às tecnologias 
disponíveis e um padrão de qualidade único para todos, 
é ainda um desafio para o sistema de saúde brasileiro.
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RESUMO

A mortalidade infantil é um dos indicadores mais sensíveis da qualidade de vida de uma população e o que melhor reflete o nível de desenvolvimento de 
um país. Por isso, dois terços de seu declínio fazem parte dos Objetivos do Milênio. Entre as várias desigualdades relativas à mortalidade infantil, uma 
das menos estudadas é a racial por cor. Os objetivos deste artigo são apresentar as Taxas de Mortalidade Infantil total e de crianças filhas de mulheres 
brancas e negras em Belo Horizonte, estimar quando essas taxas atingirão o nível estabelecido pelos Objetivos do Milênio e conjecturar quando as 
Taxas de Mortalidade Infantil para filhos de mulheres brancas e negras se igualarão. Os resultados indicam que, em 2000, a Taxa de Mortalidade Infantil 
para crianças filhas de mulheres negras era de 32 por mil, contra 12,1 por mil entre crianças de mães brancas. Ambos os grupos deverão atingir a 
meta até 2015, mas, dadas as tendências de declínio atuais, as taxas só se igualariam em 2071, quando estivessem muito próximas de zero, em níveis 
nunca atingidos por qualquer população humana. Caso se estabeleça uma meta factível, de 6,7 mortes para cada mil nascidos vivos, a ser atingida pelas 
crianças brancas antes de 2015, as negras só alcançariam esse patamar em 2029. Até lá, na ausência de políticas públicas que, explicitamente, visem a 
reduzir o hiato entre as mortes de crianças brancas e negras até um ano de idade, Belo Horizonte terá que conviver com mais essa desigualdade.

Palavras-chave: mortalidade infantil, raça/cor, diferenças raciais

ABSTRACT

Infant mortality is one of the most sensitive indicators of the quality of life of a population which best reflects the level of development of a country 
or region. For this reason the reduction of infant mortality by 2/3 has been set by the Millennium Development Goals (MDGs). Amongst the various 
inequalities that are registered by infant mortality rates, one that is least studied is with relation to race/color. The three main objectives of this article 
are to: 1) present the total infant mortality rates (IMR) and the rates segregated by white and black (black and brown) mothers in the Municipality of 
Belo Horizonte for the years 1991 and 2000; 2) estimate when these rates will attain the level set by the MDG and; 3) hypothesize on when the infant 
mortality rates for children of white and black women will balance out.  The results show that in 2000 the IMR for children of black women was 32 
per one thousand births against 12.1 per one thousand births by white mothers. Both population groups will have to attain the MDG by 2015, but 
considering the current declining tendencies these rates will only balance out in 2071, approximating the rate of zero – a level that has never been 
achieved by any human population. Considering the more realistic goal of 6.7 deaths for every one thousand births attained by white children in 2015, 
the same rate will be achieved by their black counterparts only in 2029. Until then, in the absence of public policies that would be geared specifically to 
reduce the disparities between black and white children up to one year old, Belo Horizonte, will have to cope with this inequality.     

Key words: infant mortality, race/color, racial differences

RESUMEN

La mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles de la calidad de vida de una población y que mejor refleja el nivel de desarrollo de un país 
o de una región. Por eso, su declinación, en 2/3, forma parte de los Objetivos del Milenio (ODM). Entre las varias desigualdades relativas a la mortalidad 
infantil, una de las menos estudiadas es la racial/por color. Los objetivos de este artículo son (1) presentar las tasas de mortalidad infantil (TMIs) total 
y para niños hijos de mujeres blancas y negras (negras y pardas) en Belo Horizonte, entre 1991 e 2000, (2) estimar cuando estas tasas alcanzarán el 
nivel establecido por los ODM y (3) conjeturar cuando las TMIs para hijos de mujeres blancas y negras probablemente se igualarán. Los resultados 
indican que, en 2000, la TMI para niños hijos de mujeres negras era de 32 por mil, contra 12,1 por mil entre niños de madres blancas. Ambos los grupos 
deberán alcanzar la meta hasta 2015, pero dadas las tendencias de declinación actuales, las tasas sólo se igualarían en 2071, cuando estuviesen muy 
cercanas de cero, en niveles nunca alcanzados por cualquiera población humana. En caso de que se establezca una meta factible, de 6,7 muertes para 
cada mil nacidos vivos, a ser alcanzada por los niños blancos antes de 2015, los negros sólo alcanzarían este objetivo en 2029. Hasta allá, en la ausencia 
de políticas públicas que, explícitamente, visen a reducir el hiato entre las muertes de niños blancos y negros hasta un año de edad, Belo Horizonte 
tendrá que convivir con más esta desigualdad.

Palabras-clave: mortalidad infantil, raza/color, diferencias raciales 
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Introdução

Um dos indicadores mais sensíveis da qualidade 
de vida de uma população e o que melhor reflete o 
nível de desenvolvimento de uma região ou de um 
país é a mortalidade infantil. A Taxa de Mortalidade 
Infantil (TMI) indica quantas crianças — de cada mil 
nascidas vivas — morrem antes de completar um ano 
de idade. 

Dados referentes a 2000 indicam que, em 
sociedades desenvolvidas, tais como Japão e Suécia, 
morriam apenas três crianças dentro dos parâmetros 
da TMI. No outro extremo, em países como Afeganistão 
e Serra Leoa, a TMI era de 165 e 167, respectivamente, 
para cada mil crianças nascidas vivas (UNITED 
NATIONS, 2008). No Brasil, a TMI, que era de 47 
por mil em 1990, passou para 30,1 por mil em 2000, 
de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2008). No caso brasileiro, na análise 
da mortalidade infantil entram as desigualdades 
geográficas, de acesso à saúde e aquelas relacionadas 
a fatores socioeconômicos e demográficos, as 
mais exploradas pela literatura (FERREIRA, 1989; 
SZWARCWALD et al., 1997; FRANÇA et al., 2001; 
COSTA et al., 2003; SIMÕES, 2003; JOBIM e AERTS, 
2008; dentre outros). 

A desigualdade racial por cor nem sempre é 
investigada, apesar das evidências de que, em áreas 
tais como educação e mercado de trabalho, por 
exemplo, os negros estão em desvantagem em relação 
aos brancos. Parte da ausência do recorte racial nos estudos de mortalidade infantil se deve às restrições impostas 
pelas fontes de dados disponíveis1. Uma outra parte pode ser creditada a razões ideológicas. Qualquer que seja o 
motivo, mensurar e entender as desigualdades raciais por cor, no que tange à mortalidade infantil, é fundamental 
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Introduction

The Infant Mortality Rate is among the most accurate indicators of quality of 
life of a population and is one of the best indicators of a country or region’s 
level of development. The Infant Mortality Rate is reported as number of live 
newborns dying under a year of age per 1,000 live births. Data from 2000 
show that in developed nations, such as Japan or Sweden, only three children 
that are born, die before they turn one year old for every 1000 live births. 
On the other extreme, countries like Afghanistan and Sierra Leone had the 
highest infant mortality rates (IMR) with rates of 165 and 167 for every one 
thousand live births. From 1990 to 2000, the IMR in Brazil reduced from 47 to 
20.1 for every one thousand live births (IBGE, 2008).

Just like any other indicator, the IMR disguises enormous inequalities. In 
the case of Brazil, the literature has explored extensively the geographical 
inequalities, access to health services, and socio-economic and demographic 
factors (Ferreira, 1989; Szwarcwald et al, 1997; Simões, 2003; França et al, 
2001; Costa et al, 2003; Jobim and Aerts, 2008; among many others). However, 
the racial factor is seldom considered, although evidence exists that in areas 
such as education and employment, blacks are in a disadvantage when 
compared to their white counterparts. Partially, the lack of ethnicity related 
studies on infant mortality is due to the restrictions imposed by the sources 
of the available data. Ideological reasons may also account for the absence 
of studies that correlate racial factors to IMR. Regardless of the motive, the 
understanding of racial/color inequalities with regards to infant mortality is 
pivotal to reduce the disparity between the various ethnic groups.

The few studies that have been conducted on IMR and race show a disparity 
of infant mortality rates between white and black children. Through the 
investigation of the Civil Registry database, Cunha (2003) suggests that IMR 
among black infants is higher than for white ones, even after controlling 
biological, health and socio-economic factors. Based on 1996 data from the 
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para que se possa reduzir a distância entre os diferentes 
grupos. 

Os poucos estudos sobre mortalidade infantil por 
raça/cor indicam diferenças entre a mortalidade de 
crianças brancas e negras. Cunha (2003), usando dados 
do Registro Civil, sugere que a mortalidade de crianças 
negras é  maior  que  a  de  crianças brancas,  mesmo 
após o controle por fatores biológicos, de saúde e 
socioeconômicos. Já Santos e Moura (2001) mostram, 
com base em dados da Pesquisa Nacional sobre 
Demografia e Saúde (PNDS) de 1996, que o risco de 
morte de crianças nascidas de mães pardas no Nordeste 
era 1,34 vezes maior que dos filhos de mães brancas, 
pretas ou amarelas. 

Os Objetivos do Milênio (ODM) estabelecem que 
a TMI, em 2015, deverá estar reduzida em dois terços 

relativamente à taxa de 1990 (Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 2008). No caso 

brasileiro, considerando a TMI da 
população como um todo, de 47 por 
mil, em 1990, ela deverá ser de, no 
máximo, 15,7 por mil nascidos vivos 
em 2015. Para Belo Horizonte, a 
TMI estimada para 1990 foi de 49,4 
por mil. Sendo assim, a meta para o 
município seria de 16,5 mortes para 
cada mil nascidos vivos em 2015. 

Este artigo tem três objetivos: 
(1) apresentar as TMI das crianças 
filhas de mulheres brancas e de 
mulheres negras (pretas e pardas) 
em Belo Horizonte nos anos de 
1991 e 2000; (2) estimar se, e 
quando, essas taxas atingirão o 
nível estabelecido pelos ODM; e (3) 
conjecturar quando as TMI para 
filhos de mulheres brancas e negras 
se igualarão. 

Dados e metodologia

Os dados analisados advêm dos 
dados dos Censos Demográficos de 
1991 e 2000. Em primeiro lugar, 
utilizou-se a técnica de mortalidade 
infanto-juvenil, desenvolvida por 
Brass (1974), para a determinação 
das probabilidades de morte das 
crianças nascidas de mulheres 
brancas e de mulheres negras 
(qx), desde o nascimento até a 

idade exata x. As estimativas são feitas com base na 
proporção de filhos mortos, a partir das informações 
sobre o total de filhos nascidos vivos e o total de filhos 
sobreviventes na data do censo, segundo o grupo de 
idade das mães. Para converter a proporção de filhos 
mortos em probabilidade de morte entre o nascimento 
e idades exatas, foram utilizados os multiplicadores 
desenvolvidos por Trussel (1975). Originalmente, a 
técnica de Brass aloca as estimativas de mortalidade 
no tempo, uma vez que a proporção de filhos mortos 
das mulheres de diversos grupos etários reflete a 
experiência de mortalidade em períodos diferentes do 
passado. Neste trabalho, pressupõe-se que os níveis de 
mortalidade refiram-se a 1991 e 2000. 

Uma vez estimadas as probabilidades de morte, 
foram obtidas as probabilidades de sobrevivência desde 

National Research on Demography and Health (PNDS), Santos e Moura (2001), show that the risk 
of death of children born of brown women in the Northeast of Brazil is 1.34 times higher than that 
of white, black of yellow women.

The Millennium Development Goals (MDGs) define that by 2015 the infant mortality rate should 
be reduced by 2/3 in relation to the rate recorded in 1990 (PNUD, 2008). Considering that the 
IMR for the entire population in Brazil in 1990 was 47 per one thousand live births, to achieve 
the target set by the MDGs, this rate will have to be reduced to 15.7 for every live births by 2015. 
In Belo Horizonte, the IMR in 1990 was 49.4 for every thousand live births, which means that the 
municipality will have to reduce the rate by 2015 to 16.5 for every thousand live births.   

This article has three objectives. The first objective is to present the infant mortality rates (IMRs) 
for children of white and black (which includes black and brown) women in Belo Horizonte for 
1991 and 2000 periods. The second objective is to estimate whether, and when, these rates will 
achieve the target set by the MDGs by 2015. Finally, the third objective is to hypothesize when the 
IMRs for children of white and black women will balance out.      

Data and methodology

The data analyzed comes from the micro Demographic Census of 1991 and 2000. Firstly, the 
infant-juvenile mortality method developed by Brass (1974) was used to determine the likelihood 
of death of children born to white women and black women (qx), from birth until the exact age 
X. The estimates are made based on the proportion of dead children from the total number of 
children born alive and the number of children that were still alive on the date of the census, by 
mothers’ age group. To convert the proportion of dead children into the probability of death from 
birth to the exact ages, the analysis used the multipliers developed by Trussel (1975). Originally, 
Brass’ method allocates the estimates of mortality over time, since the proportion of child deaths 
of women of various age groups reflects the mortality experience for different periods in the past. 
In this work it is assumed that the levels of mortality refer to the 1991 and 2000 time periods.

Once the death probabilities were estimated, the second step involved the obtainment of survival 
probabilities (from birth until the exact age) and from these, the number of survivors to their 
exact age x with its respective logarithms. By comparing these log linear models with the ones 
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o nascimento até a idade exata e, a partir dessas, o nú-
mero de sobreviventes na idade exata x e seus respectivos 
“logitos”. Ao se comparar estes 
com os correspondentes de 
uma tabela-padrão de vida, 
calculou-se α, que reflete o nível 
da mortalidade em relação 
ao padrão estabelecido2. A 
diferença entre os valores de 
αmédio das mulheres brancas 
em 1991 e 2000 refletirá a 
variação da mortalidade dos 
filhos de crianças brancas no 
período. Para se encontrar a 
variação anual, basta dividir a 
variação total de α pelo número 
de anos do intervalo (neste caso, 
9 anos). O mesmo ocorre para 
os filhos de mulheres negras 
(UNITED NATIONS, 1983). 

Como padrão de mortali-
dade para ambos os grupos de 
raça/cor, nos dois períodos em 
estudo, adotou-se a Tábua de 
Vida (TV) do Brasil em 1995, 
obtida pela interpolação dos 
“logitos” das TV de 1991 e 
2000, publicadas pelo IBGE 
para ambos os sexos. Desse mo-
do, os valores de α calculados 
podem ser comparados dentro 
das duas categorias de raça/
cor, bem como entre outras 
categorias.

Finalmente, foi estimado o tempo necessário 
para que as TMI de crianças nascidas de mães 
brancas e de mães negras se igualem. Supondo-se a 
manutenção da tendência de declínio da mortalidade 
observada entre 1991 e 2000, necessita-se, apenas, 
de um ano referência e da variação anual do nível de 
mortalidade, dado por α, de cada categoria de raça/
cor. O “logito” das probabilidades de sobrevivência do 
ano referência de cada categoria somado ao produto 
da variação anual do respectivo α por n fornecerão 
o “logito” da probabilidade de sobrevivência n 
anos após o ano de referência. Igualando a equação 
para brancas e negras, obtém-se o número de 
anos necessários para que a mortalidade das duas 
categorias se equipare3. 

Resultados e discussão 
O cálculo das TMI para crianças nascidas de 

mulheres brancas e de mulheres negras indica um 
enorme abismo entre os dois grupos — 32 por mil entre 
as negras, e 12,1 entre as brancas. Em 1991, morriam, 
proporcionalmente, 3,3 vezes mais crianças nascidas 
de mulheres negras do que aquelas nascidas de mães 
brancas. Apesar de a queda da TMI entre crianças 
filhas de negras ter se dado numa velocidade maior do 
que entre filhas de brancas, observa-se que, em 2000, 
morriam, ainda, 2,6 vezes mais crianças nascidas de 
mães negras do que de mães brancas (Gráfico 1). 

Assumindo que a meta a ser atingida em 2015 
seja 16,5 por mil (um terço da mortalidade infantil 
para o município como um todo em 1990), e que 

corresponding to the standard living table, it is possible to calculate the α, which reflects the level of 
mortality in relation to the established standard2. The difference between the αaverage values for 
white women in 1991 and 2000 reflects the variation change in the mortality of white children in the 
period. To find the annual change, we simply divide the total variation of α by the number of years 
for the interval (in this case, 9 years). The same is true for children of black women (United Nations, 
1983).

Brazil’s life table (LT) from 1995 was used to determine the standard mortality for both racial groups 
for the two periods studied, which was created through the interpolation of the logarithms for 1991 
and 2000 LT’s published by IBGE (1991, 2000) for both sexes. This approach allows the comparison 
of calculated α values within the two racial categories, as well as within the category itself. 

Finally, the method estimated the necessary time that it would take for the IMR of children born of 
white and black mothers to balance out. To forecast this value we assumed that the infant mortality 
rate would continue to decline at the same rate that was observed between 1991 and 2000. In this 
case all that is needed is one referenced year and the yearly variation of the mortality level for the 
year, given by α for each of the two racial categories. By summing the survival probability logarithms 
for the referenced year for each category with the product of the annual variation for the respective 
α by n, we are able to obtain the survival probability logarithm n years after the referenced year. 
By leveling the equation for white and black mothers, we obtain the number of years that will be 
necessary to equalize the mortality rate of the two categories3.   

Results and discussion

the calculation of the IMR for children born of white and black women, shows an enormous abyss 
between the two racial groups – 32 for one thousand live births among black mothers and 12,1 
among the white ones. Proportionally, in 1991 mortality among children born of black women was 
3.3 times higher than that of their white counterparts. Although the IMR for children of black women 
has declined faster than that of children of white women, in 2000, the rate was still 2.6 times higher 
for children of black women (Graph 1). 

Assuming that the target to be achieved by 2015 is 16.5 per thousand (1/3 of child mortality for the 
municipality as a whole in 1990), and that the trend observed during the decade from 1990 remains 
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a tendência observada durante a década de 1990 
permaneça constante, ambos os grupos atingirão o nível 
estabelecido pelos ODM antes de 2015. No entanto, as 
crianças filhas de mulheres brancas teriam chegado a 
esse patamar já entre 1994 e 1995, enquanto as filhas 
de negras só alcançariam esse nível 17 anos depois, 
entre 2011 e 2012. 

Se, ao invés de utilizar a TMI do município como 
um todo, cada categoria de raça/cor tivesse que re-
duzir a sua própria mortalidade infantil em dois terços, 
a meta seria, em 2015, de 6,7 por mil para as brancas, 
e de 22,3 por mil para as negras. A situação, então, 
se inverteria — as crianças nascidas de mulheres 
negras teriam chegado à meta entre 2006 e 2007, ao 
passo que as crianças nascidas de mães brancas só 
alcançariam o patamar esperado sete anos depois, 
entre 2013 e 2014. 

Qualquer que seja a meta estabelecida pelos ODM 
para Belo Horizonte, mantida a tendência de queda 
observada na década de 1990, a mortalidade infantil 

constant, both groups will reach the level set by the MDGs before 2015. 
However, the children of white women have already reached this level 
between 1994 and 1995, while the children of black women will reach this 
level only seven years later, between 2011 and 2012.

On the other hand, if we were not to use the IMR target (2/3 reduction) for 
the municipality as a whole, but rather separately for each race category of 
race/color, the situation would be inverted. In this case, the 2015 target for 
IMR of infants born of white mothers would be 6.7 per thousand and 22.3 
per thousand for their black counterparts. In this scenario children born to 
black women would have reached the goal between 2006 and 2007, while 
children born to white mothers would only reach the level expected seven 
years later, between 2013 and 2014.

Whatever the target set by the MDGs may be, Belo Horizonte will achieve the 
desired levels by 2015 for children born both to white and black mothers, 
as long as it maintains the steady decline that was observed in the 1990’s. 
However, the racial inequality / child mortality by colour will disappear 
only when the child mortality probability for infants up to one year old will 
no longer depend on the race / colour of the mother (or of the actual child). 
When will this occur in Belo Horizonte?

Assuming that it would be possible to approximate the IMR to a value 
close to zero, the results would show that, if the tendencies would decline 
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GRÁFICO 1: Taxa de Mortalidade Infantil por raça/cor da mãe
Belo Horizonte, 1991 e 2000

GRAPH 1: Infant Mortality Rate by race/cor of mother
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steadily as they did in the 1990s, the convergence of the IMR for children 
born to white and black mothers would only occur in 2071. Since infant 
mortality never approaches the zero value, we could take the value that 
will be reached by children of white mothers by 2013/2014 (6.7 deaths for 
every one thousand live births) to estimate when the rates among whites 
and blacks will equalize. This value is very low, although it is still higher 
than that which is observed in some Developed Nations. In this case if the 
1990’s declining tendency is maintained, infant mortality for children born 
to white and black women will equalize in 2029.

Conclusion: implications for public policies

There is evidence of significant racial inequality with regard to infant 
mortality in Belo Horizonte. Despite the advances experienced during the 
90s, 32 children died for every thousand born alive in 2000 among the 
children of black mothers, compared to 12.1 per thousand among their 
white counterparts. Although both groups will reach the target set by the 
MDGs in 2015, the gap between them will not be eliminated so soon. Only 
in 2029 will the infant mortality rate of children born to black mothers 
reach 6.7 per thousand (the rate that will be reached by children born to 
white women before 2015), and that is if the declining rate will be constant 
to that which was observed during the 90s.

If infant mortality rate reflects the quality of life of a population, then the 
quality of life of blacks in Belo Horizonte is, on average, considerably worse 
than that of their white counterparts. These results pose major challenges 
for a number of municipal public policies and not only those that deal with 
health services. In the absence of such policies the gap between the infant 
mortality of white and black children up to one year of age will remain 
significant and Belo Horizonte will have to live with this inequality for at 
least the next two decades.

por raça/cor em Belo Horizonte atingirá os níveis 
desejados antes de 2015. No entanto, a desigualdade 
racial por cor na mortalidade infantil só desaparecerá 
quando a probabilidade de morte das crianças menores 
de um ano não mais depender da raça/cor da mãe ou da 
própria criança. 

Em Belo Horizonte, admitindo-se que as taxas 
pudessem chegar a um valor muito próximo de zero, os 
resultados indicam que, mantida a tendência observada 
nos anos 1990, somente em 2071 as TMI para crianças 
nascidas de mães brancas e negras convergiriam para 
um mesmo patamar. Como a mortalidade infantil jamais 
chegará a zero, supõe-se, então, que a TMI das crianças 
filhas de mulheres brancas se tornasse constante a 
partir de 2013 ou 2014, no valor de 6,7 óbitos por 1000 
nascidos vivos. Trata-se de um nível bastante baixo, 
ainda que superior ao observado atualmente em alguns 
países do Primeiro Mundo. No caso da mortalidade 
infantil de crianças nascidas de mulheres negras, esse 
patamar só seria atingido em 2029.

Conclusão: implicações para as políticas públicas

Há uma enorme desigualdade racial no que diz 
respeito à mortalidade infantil em Belo Horizonte. Em 
2000, apesar dos avanços experimentados na década 
passada, morriam 32 crianças filhas de mães negras para 
cada mil nascidas vivas, contra 12,1 por mil de filhas de 
mulheres brancas. Apesar de ambos os grupos terem a 
possibilidade de atingir a meta estabelecida pelos ODM 
em 2015, o hiato entre eles não será eliminado tão cedo. 
Para que a mortalidade de crianças nascidas de mães 
negras chegue a 6,7 por mil, nível a ser atingido entre as 
brancas antes de 2015, mantida a tendência observada 
entre as negras nos anos 1990 seria preciso esperar até 
2029. 

Se a mortalidade infantil reflete a qualidade de vida 
de uma população, então a qualidade de vida dos negros 
em Belo Horizonte é, em média, consideravelmente pior 
do que a dos brancos. Esses resultados colocam grandes 
desafios para as políticas públicas, não somente para a 
área de saúde, mas do município em geral. Na ausência 
dessas políticas — que necessariamente terão que ser 
focalizadas — a diferença entre a taxa de mortalidade 
de crianças brancas e de crianças negras até um ano 
de idade continuará significativa, e Belo Horizonte terá 
que conviver com mais essa desigualdade durante, 
pelos menos, as próximas duas décadas.
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NOTAS

1 Quando se utilizam estatísticas vitais, há dificuldades relacionadas 
à ausência da informação sobre a raça/cor dos nascidos e dos óbitos 
(muitas vezes, por problemas no preenchimento das declarações 
de nascido vivo e de óbito) e à impossibilidade de se utilizar o 
critério de autoclassificação, além dos problemas de sub-registro 
de nascimentos e óbitos (CARDOSO et al., 2005).

2 α, que reflete o nível da mortalidade em relação ao padrão 
estabelecido, pode ser o valor de um αi específico ou uma média dos 
valores de αi . Neste trabalho, assume-se que o nível da mortalidade 
é dado por α médio , a média entre os valores de α3 e α4 , referentes 
aos valores de l3 e l5 da tabela de sobrevivência. Dada uma série 
de nascimentos, l3 e l5 correspondem ao número de crianças que 
atingem as idades exatas 3 e 5, respectivamente. 

3 Para maiores detalhes sobre a metodologia e os cálculos, ver 
CARVALHO et al., 2008. 

ENDNOTES

1 Life statistics present difficulties related to: a) the absence of 
information on race/color of the births and deaths (in many 
cases this is due to problems in filling out the declaration forms 
for births and deaths); b) the impossibility of using the criteria of 
auto-classification, and c) sub-registration of births and deaths 
(CARDOSO et al, 2005).

2 α, which reflects the level of mortality in relation to the established 
parameter, can be the value for a specific αi or the average of the αi 
values. In this study we assume that the level of mortality is given 
by the α average – the average between the values of α3 and α4, 
that refer to the I3 and I5 values in the survival table. Given a series 
of births, I3 and I5 correspond to the number of children that reach 
the exact age of 3 and 5, respectively.

3 For more information on the methodology and the calculations 
refer to CARVALHO et al., 2008.
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RESUMO

O artigo aborda a implementação da Convenção dos Direitos da Criança aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1989. Apresenta 
os princípios centrais da Convenção e indica os desafios principais para sua efetivação numa amostra de doze países sul-americanos. Analisa a 
experiência político-institucional de implementação da Convenção dos Direitos da Criança no Brasil e especificamente o papel dos Conselhos 
Municipais de Direitos da Criança.

Palavras-chave: Convenção dos Direitos da Criança, Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança

RESUMEN

El artículo aborda la implementación de la Convención de los Derechos de los Niños (CRC) aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1989. Presenta los principios centrales de la Convención y indica los desafíos principales para su efecto en una muestra de doce países 
sudamericanos. Analiza la experiencia político-institucional de implementación de la CRC en Brasil y específicamente el papel de los concejos 
municipales de los derechos de los niños.

Palabras-clave: Convención de los Derechos de los Niños, Estatuto del Niño y del Adolescente, Consejo Municipal de los Derechos del Niño 

ABSTRACT

The article addresses the implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC) approved by the United Nations General Assembly 
in 1989. It presents the central principles of the Convention and indicates the major challenges to its effectiveness in a sample of twelve South 
American countries. It analyses the experience of political and institutional implementation of the CRC in Brazil and specifically the role of the 
municipal councils for the defense of children’s rights.

Key words: Convention on the Rights of the Child, Statute of the Child and Adolescent, Municipal Council for the Rights of a Child
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Introdução 

O século XX é caracterizado como a Era dos Direitos, marcado pela proclamação de inúmeros tratados 
e declarações de direitos humanos, no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), como uma resposta à 
ocorrência de graves violências contra o ser humano, ocorridas durante as duas grandes guerras mundiais. O desafio 
posto para os países membros da ONU, signatários dos tratados no século XXI, é, portanto, formalizar e efetivar os 
direitos no plano nacional. 

No presente artigo o que se pretende é compreender os processos sociojurídicos de formalização e de imple-
mentação de uma normativa jurídica — a Convenção dos Direitos da Criança (CRC), aprovada pela Assembléia Geral 
da ONU em 1989, em doze países sul-americanos. Os países investigados são os seguintes: Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A experiência brasileira será objeto 
de uma análise mais detalhada em virtude de sua relevância. O país, além de ter aprovado uma legislação especí-
fica para a infância, “O Estatuto 
da Criança e do Adolescente” 
(ECA), em plena consonância com 
os princípios da CRC, criou uma 
instituição inovadora, o “Cons-
elho de Direitos da Criança e do 
Adolescente”, que possibilita a 
participação da sociedade civil 
organizada no monitoramento 
das ações do Estado e na definição 
de políticas para a infância.

1. Direitos da Criança: direi-
tos universais 

A Convenção dos Direitos da 
Criança (CRC), aprovada pela ONU 
em 1989, é considerada um marco 
no campo social e jurídico por 
conceber a criança como sujeito 
de direitos e não como objeto de 
tutela do Estado e dos pais. Os 
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Introduction

The twentieth century has been defined as the Era of Rights marked by the proclamation of nu-
merous Human Rights treaties and declarations in response to the atrocities and violence com-
mitted against human beings during the two great world wars. Thus, the challenge put forth for 
the 21st century unto the UN member states, signatories of the treaties, is to formalize and ensure 
the effective implementation of the proclaimed rights at the national level.

The objective of this article is to understand the formalization of socio-judicial processes and the 
implementation of a legal norm — the Convention on the Rights of the Child (CRC) ratified by 
the UN General Assembly in 1989 — by twelve Latin American countries. The countries that are 
investigated in this article include: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guiana, 
Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay e Venezuela. Within this context, the Brazilian case study will 
be subject to a more detailed analysis. Besides having passed the national Statue of the Child and 
Adolescent, which is a legislation specifically oriented towards the younger population and is in 
full compliance of the CRC, Brazil also enacted the Council for the Defense of Rights of the Child 
and Youth — a fairly innovative institution that provides a formal space for organized civil society 
to participate and monitor actions implemented by the State and define children policies.

1. The Rights of a Child: Universal Rights 

The Convention on the Rights of a Child was ratified by the UN in 1989 and is considered a 
milestone from the social and international law perspective, recognizing that the child is a subject 
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princípios e artigos fundamentais da Convenção são os 
seguintes:

Princípio da não-discriminação
Os Estados-partes respeitarão os direitos 
enunciados na presente Convenção e 
assegurarão sua aplicação a cada criança 
sujeita à sua jurisdição, sem distinção 
alguma, independente de raça, cor, sexo, 
idioma, crença, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional, étnica 
ou social, posição econômica, deficiências 
físicas, nascimento ou qualquer outra 
condição da criança, de seus pais ou de seus 
representantes legais. (Art. 2º).

Princípio do interesse superior da criança
Todas as ações relativas às crianças, levadas 
a efeito por instituições públicas ou privadas 
de bem-estar social, tribunais, autoridades 
administrativas ou órgãos legislativos, 

of rights and not a tutelary object of the State and of his/her parents. The 
fundamental principles established by the Convention include: 

Principle of non-discrimination: “States that Parties shall re-
spect and ensure the rights set forth in the present Conven-
tion to each child within their jurisdiction without discrimina-
tion of any kind, irrespective of the child’s or his/her parent’s 
or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, politi-
cal or other opinion, national, ethnic or social origin, property, 
disability, birth or other status.” (2nd Paragraph).

Principle of higher interests: “In all actions concerning chil-
dren, whether undertaken by public or private social welfare 
institutions, courts of law, administrative authorities or legis-
lative bodies, the best interests of the child shall be a primary 
consideration.” (3rd Paragraph). 

Principle of participation and free expression: “States Parties 
shall assure to the child who is capable of forming his or her 
own views the right to express those views freely in all mat-
ters affecting the child (...).For this purpose, the child shall in 
particular be provided the opportunity to be heard in any ju-
dicial and administrative proceedings affecting the child, ei-
ther directly, or through a representative or an appropriate 
body (...)” (12th Paragraph).

Principle of implementation obligation: “States Parties shall 
undertake all appropriate legislative, administrative, and oth-
er measures for the implementation of the rights recognized 
in the present Convention. With regard to economic, social 
and cultural rights, States Parties shall undertake such mea-
sures to the maximum extent of their available resources and, 

devem considerar, primordialmente, o 
interesse maior da criança. (Art. 3º).

Princípio da participação e livre expressão 
da criança
Os Estados-partes assegurarão à criança 
que estiver capacitada a formular seus 
próprios juízos o direito de expressar suas 
opiniões livremente sobre todos os assuntos 
relacionados com a criança [...]. Com tal 
propósito, se proporcionará à criança, em 
particular, a oportunidade de ser ouvida em 
todo processo judicial ou administrativo 
que afeta a mesma... (Art. 12).

Princípio da obrigação de implementar 
Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas administrativas, legislativas ou de 
outra natureza, com vistas à implementação 
dos direitos reconhecidos na presente 
Convenção. Com relação aos direitos 
econômicos, sociais e culturais, os Estados-
partes adotarão essas medidas utilizando 
ao máximo os recursos disponíveis e, 
quando necessário, dentro de um quadro 
de cooperação internacional. (Art. 4º).

A Convenção é também um documento jurídico de 
ampla legitimidade internacional, pois foi ratificada pela 
totalidade dos países membros da ONU, com exceção 
dos Estados Unidos da América. O monitoramento da 

where needed, within the framework of interna-
tional co-operation.” (4th Paragraph).

The Convention is also a legal document with ample interna-
tional legitimacy since it was ratified by all UN member states 
with the exception of the United States of America. The imple-
mentation of the Convention is monitored by the Committee 
on Child Rights, specifically through its official reports1 which 
are sent by the Member-state governments. By ratifying the 
CRC, the countries assumed the responsibility to send its first 
report two years after ratifying the Convention and then the 
subsequent reports every five years2. 

In the following section, the article assesses the implementa-
tion of the CRC, for a sample of twelve Latin American coun-
tries grounded on the data presented in the first official re-
ports sent to the Committee for the following periods: Chile 
(22/06/1990); Peru (28/10/1992); Bolivia (14/11/1992); 
Colombia (10/06/1993); Argentina (23/08/1993); Paraguay 
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implementação da Convenção é realizado pelo Comitê 
dos Direitos da Criança, principalmente por meio de 
relatórios oficiais1 que são enviados pelos governos 
dos Estados-membros. Os países, ao ratificarem a CRC, 
assumem o compromisso de enviar o primeiro relatório 
dois anos após a ratificação, e os subseqüentes, de cinco 
em cinco anos2. 

Na seção seguinte será analisada a implementação 
da CRC numa amostra dos doze países sul-americanos, 
tomando como fonte os primeiros relatórios que os 
mesmos enviaram ao Comitê nas seguintes datas: 
Chile (22/06/1990); Peru (28/10/1992); Bolívia 
(14/11/1992); Colômbia (10/06/1993); Argentina 
(23/08/1993); Paraguai (12/10/1993); Uruguai 
(02/08/1995); Equador (11/06/1996); Venezuela 
(22/09/1997); Suriname (23/09/1998); Guiana 
(06/08/2003) e Brasil (27/10/2003).

2. Desafios regionais: a implementação da CRC 
nos países sul-americanos

A maioria dos doze países sul-americanos 
investigados no presente artigo realizou, entre 1990 e 
2003, modificações na legislação nacional, no sentido 
de adequá-la à Convenção dos Direitos da Criança 
como se pode observar na tabela 1, indicada na página 
seguinte.

Dentre os doze países analisados, nove modi-
ficaram sua legislação para adequá-la à CRC e criaram 
instituições para monitorar a implementação dos 
direitos da criança. Três deles — Chile, Uruguai e 
Venezuela — estavam ainda em processo de modificação 

na data em que apresentaram o primeiro relatório ao 
Comitê. Oito entre os doze países citam o artigo legal de 
sua constituição no qual a criança é reconhecida como 
sujeito de direitos3 e apenas três consideram a criança 
como objeto de tutela do Estado: Bolívia, Guiana e 
Venezuela. 

Constata-se, portanto, que, no plano formal, a maioria 
dos países sul-americanos adaptou sua legislação 
introduzindo a concepção da criança como sujeito de 
direitos. No entanto, faz-se necessário verificar se os 
países introduziram também modificações no plano 
institucional que viabilizem a efetivação dos direitos da 
criança.

As medidas administrativas adotadas pelos países 
sul-americanos foram a elaboração de políticas (planos 
de ação, programas e projetos) e a criação de órgãos para 
apoiar e monitorar a implementação da CRC (conselhos, 
comissões, institutos, comitês, procuradorias). Dos 
doze países, oito criaram, pelo menos, um organismo 
com essa função e a elaboração de “políticas” foi citada 
por dez países (Tabela 2).

tion in which the child is recognized as a subject of rights3 and only three 
countries consider the child as the object of authority of the state - Bolivia, 
Guyana and Venezuela.

Therefore, at the formal level, most South American countries adapted 
their respective legislation by introducing the concept that the child is a 
subject of rights. However, it still remains to be verified whether the coun-
tries have also introduced changes in their respective institutional frame-
works, thus facilitating the concretization of children’s rights.

The administrative measures adopted by South American countries 
included the elaboration of policies (action plans, programs and proj-
ects) and the creation of institutional bodies to support and monitor the 
implementation of the CRC (councils, commissions, offices, committees, 
prosecution offices). Out of a total of twelve countries, eight created at 
least one body with this function and the development of “policies” was 
cited by ten countries (Table 2).

Therefore, it is possible to observe that at the institutional level, Latin 
American countries have also advanced with regards to the creation of 
monitoring organizations, policies and action plans to implement the 
rights of the child. But it still remains to be verified if the institutions are 
functional and whether the countries have proposed effective policies 
and action plans. In this regard the reports come short of detailing these 
dimensions. The reports do not present sufficient data to carry out a de-
tailed assessment (such as infant and youth population, main challenges 
and needs, budgets and resources allocated to implement children poli-
cies, among others). Notwithstanding these limitations, the reports can 
be used to carry out an important preliminary assessment to detect the 
main problems which affect children in the individual countries and the 
public policies that target the situations of risk4. 

(12/10/1993); Uruguay (02/08/1995); Ecuador (11/06/1996); 
Venezuela (22/09/1997); Suriname (23/09/1998); Guiana 
(06/08/2003); Brazil (27/10/2003).

2. Regional Challenges: the implementation of the CRC in 
South American Countries

The majority of the twelve countries in South America inves-
tigated in this article, have, between 1990 and 2003, modified 
their national legislation in order to comply with the Conven-
tion on the Rights of the Child (Table 1).

Among the 12 countries that were analyzed, nine have modi-
fied their legislation to comply with the CRC and have created 
organizations to monitor the implementation of the rights of 
the child; three of them — Chile, Uruguay and Venezuela — 
were in the process of modifying the legislation at the time 
when they submitted the first report to the Committee. Eight 
of the twelve countries quote the article of its legal constitu-
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No plano institucional mais amplo, é possível 
constatar, portanto, que os países sul-americanos 
também avançaram ao criarem organizações de 
monitoramento, políticas e planos de ação para 
implementar os direitos da criança. Mas é preciso 
verificar ainda como essas instituições vêm atuando e se 
os países têm efetivado as políticas e os planos de ação 
propostos. O que ocorre é que os relatórios são falhos 
nesse aspecto e não apresentam dados detalhados 
e suficientes para realizar esse tipo de avaliação 
(população infanto-juvenil, principais carências e 
necessidades, orçamento e recursos para as políticas 
destinadas a crianças, dentre outros). Embora com essa 
limitação, todos os relatórios analisados contribuem 
para um mapeamento preliminar dos principais 
problemas que afetam as crianças no país, das políticas 
sociais e daquelas relativas às situações de risco4. 

As complexidades percebidas pelos governos sul-
americanos para efetivar os direitos da criança também 
são apontadas pelos relatórios. Do conjunto dos países 
analisados, cinco deles (Bolívia, Colômbia, Equador, 
Paraguai, Peru e Venezuela) atribuem a causas con-
junturais a dificuldade de assegurar plenamente, em 
seus territórios, os direitos da criança: falta de recursos 
econômicos, crise fiscal ou instabilidade política. Essas 

causas limitaram especialmente a implementação de 
políticas públicas nas áreas de saúde e de educação. 
Mas os países indicaram outras dificuldades de 
ordens distintas, cultural e legal, por exemplo, o não-
reconhecimento da criança como sujeito de direitos, o 
que limita a afirmação de princípios básicos previstos 
na CRC como o de expressão e o de interesse superior 
da criança.

No próximo segmento, é analisada a experiência 
brasileira marcada, principalmente, pela adoção de 
uma nova legislação que regulamenta amplamente os 
direitos da criança e estabelece diretrizes e princípios 
norteadores da política de atendimento às crianças e 
adolescentes. 

3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e os 
Conselhos de Direitos 

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado pelo 
Congresso Nacional em junho de 1990, são os primeiros 
documentos jurídicos legais brasileiros nos quais 
crianças e adolescentes são considerados sujeitos de 
direitos. A Constituição Federal, em seu artigo 227, 
determina que: 

The reports also indicate the challenges to implement the CRC as perceived by South American govern-
ments. Among the countries that were studies, five (Colombia, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia 
e Peru) link their difficulties to fully integrate effective children rights in their territories to cyclical and 
multi-dimensional causes — specifically, the lack of economic resources, fiscal crisis and/or political insta-
bility. These were the primary causes that limited the development of public policies in the areas of health 
and education. In addition, the countries attributed to the challenges to implement and comply with the 
CRC a wide array of other causes including cultural and legal factors such as the non-recognition of the child 
as a subject of rights, which in turn limits the affirmation of the basic principles set forth by the CRC such as 
that of expression and the higher interest of a child.   

The following section analyzes the Brazilian experience which has as its main characteristic the adoption of 
a legislation that regulates in broad terms the rights of the child, and establishes guiding principles for the 
provision of services for children and youth.   

3) Statute of the Child and Adolescent and the Human Rights Councils 

The Federal Constitution of 1988 and the Statute of the Child and Adolescent (SCA), passed by the National 
Congress in 1990, are the first two Brazilian legal documents which state that the child and adolescent are 
considered to be subject of rights. Paragraph 227 of the Federal Constitution determines that: 

It is the duty of the family, of society, and of the State to ensure children and adolescents, 
with absolute priority, the right to life, health, food, education, leisure, professional training, 
culture, dignity, respect, freedom, and family and community life, in addition to safe guarding 
them against all forms of negligence, discrimination, exploitation, violence, cruelty, and 
oppression.
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É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão 
(grifos nossos).

O ECA regulamenta este artigo da Constituição e 
define crianças e adolescentes, simultaneamente, como 
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento — 
justificando-se, desse modo, a necessidade da proteção 
integral e prioritária de seus direitos por parte da 
família, da sociedade e do Estado — e como “sujeitos de 
direitos”, isto é, que não podem mais ser tratados como 
objetos passivos de tutela e de controle por parte da 
família, do Estado e da sociedade. 

A política de atendimento firmada pelo Estatuto 
estabelece as seguintes diretrizes: (1) a municipalização 
do atendimento; (2) a criação de conselhos municipais, 
estaduais e nacional de defesa dos direitos da criança 
e do adolescente, com participação popular paritária, 
poder deliberativo e controlador de ações em todos os 
níveis; e (3) fundos próprios de recursos. 

As atribuições desses conselhos são: (1) deliberar 
sobre a política de direitos e sua execução no âmbito 
das políticas sociais; (2) fixar critérios para a aplicação 

dos recursos pelo Fundo dos Direitos; e (3) controlar 
politicamente as ações de atendimento aos direitos.

Do ponto de vista da composição, os conselhos de 
direitos são organizações paritárias compostas por um 
número equivalente de representantes governamentais 
e não-governamentais, podendo se constituir como uma 
instância de controle social da sociedade sob o Estado. 

Um número bastante significativo de conselhos 
municipais de direitos da criança já foi criado no Brasil, 
desde a promulgação do ECA em 1990. Dos 5.564 
municípios brasileiros, 5.103 (92%) possuem esses 
conselhos, conforme pesquisa realizada em 2006 pelo 
CEATS/FIA5. 

No entanto, a atuação dos conselhos vem sendo 
limitada, conforme constatou a referida pesquisa, em 
uma amostra composta por 2.474 conselhos (49% do 
total existente). As principais conclusões em relação à 
estrutura e funcionamento dos conselhos são estas:

47% dos conselhos nunca funcionaram 
efetivamente ou funcionaram de modo intermitente, 
sem continuidade; 

apenas 20% dos conselhos contam com diagnóstico 
sobre a situação da infância em suas localidades, 23% 
produziram um plano de ação documentado, e somente 
17% adotam procedimentos para o monitoramento e a 
avaliação das políticas para a criança; 

17% dos conselhos não dispõem de espaço físico 
para atuar e menos de 30% contam com recursos, 
como acesso à internet e bibliografia sobre a defesa dos 
direitos de crianças e adolescentes. 

The Statute of the Child and Adolescent, passed by the National Congress in June of 1990, regulates the 
227th Paragraph of the Federal Constitution of 1988. Within the Statute, children and adolescents are si-
multaneously defined as people that are in a peculiar state of development — and by being so — justifying 
their integral and prioritized protection of their rights on behalf of the family, society and the State. Fur-
thermore, the Statute defines children and adolescents as “subjects of rights” meaning that they cannot be 
simply treated as an object of tutelary passiveness and control by the family unit, society and the State.  

The Statute which defines public policies and the provision of social services, established the following 
guidelines: a) the municipalization of service provision; b) the creation of municipal, state and national 
Advisory Councils to defend the rights of a child and adolescent with equal civil society representation; c) 
deliberative powers and control over applicable actions at all levels of government and; d) necessary funds 
to carry out its duties and responsibilities. The duties of the Councils include: a) deliberating on public poli-
cies with regards to child rights and their execution; b) assign criteria for the allocation of resources to the 
Children Rights Fund and; c) control politically the provision and enforcement of the rights of the child and 
adolescent.      

The Councils are joint organizations with equal number of governmental and non-governmental repre-
sentatives, instituted to exert social control over State actions and public policies. Since the enactment of 
the Statute in 1990, a significant number of Municipal Councils for the defense of the rights of a child and 
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Esses problemas podem ser classificados como de 
ordem infra-estrutural, ou seja, sua solução depende de 
políticas e ações do poder público municipal, no sentido 
de fornecer e assegurar os recursos materiais, humanos 
e financeiros aos conselhos. 

Ainda segundo a pesquisa, o fundo de recursos, 
destinado às políticas de atendimento à criança e gerido 
pelo conselho, foi legalmente criado em 71% de um 
total de 2.474 conselhos; em 21% está criado, mas não 
regulamentado; e em 8% ainda não foi criado. As razões 
apontadas6 para caracterizar o precário funcionamento 

do fundo são diversas, mas que podem ser agrupadas 
em três ordens: 

1) a falta de conhecimento dos conselheiros para 
gerir o fundo; 2) a omissão e/ou falta de vontade 
política do governo municipal em viabilizar o repasse 
dos recursos e capacitar os conselhos para atuarem 
na gestão do fundo; 3) a falta de esclarecimento da 
sociedade e empresas quanto à possibilidade e a 
importância em doar recursos para o fundo e não 
diretamente para as entidades de atendimento. 

Parece pouco provável que o governo municipal 
apóie um organismo que introduz um 
mecanismo de controle social sobre sua 
atuação. Entretanto, pesquisas realizadas 
em conselhos municipais de direitos da 
criança têm apontado que o apoio dos 
governos municipais aos conselhos ocorre 
em contextos e períodos localizados, 
nos quais os cidadãos e, especialmente, 
as organizações não-governamentais, 
atuantes na área da infância, se 
mobilizam. Os conselhos se efetivam como 
organizações de promoção dos direitos 
da criança quando as organizações e 
movimentos sociais assumem o papel de 
atores centrais nos processos de criação, 
de composição e de gestão dos conselhos7. 

Pesquisas têm apontado, também, 
que a atuação dos conselhos, em alguns 
municípios, resultou em avanços impor-
tantes no campo da política de aten-
dimento à criança. A partir da atuação dos 
conselhos, ampliou-se sobremaneira o 
conhecimento sobre a rede de atendimento 
à criança nos municípios, por meio do 
registro e da fiscalização das entidades de 
atendimento8. 

4. Considerações finais  
A pretensão deste artigo foi propiciar 

um percurso que se iniciou com um olhar 
sobre a Convenção dos Direitos da Criança, 
no plano internacional, prosseguiu pelo 
plano regional, com alguns indicadores 
sobre a posição dos países sul-americanos 
frente à nova legislação, e terminou no 
plano local, com uma análise da experiência 
brasileira.

Em relação ao âmbito regional, é 
possível concluir que a maioria dos 

adolescent have been implemented throughout Brazil. According to a research carried out 
by CEATS/FIA5 (2006), a total of 5103 Brazilian municipalities have constituted such a 
council accounting for 92% of the total number of Brazilian municipalities (5564).

However, as the same research points out, the functionality of these Councils is limited. 
The study which interviewed 2474 Councils (which account for 49% of the total universe), 
documented the following conclusions with regards to the structure and functionality of 
the Councils: a) 47% of the Councils never worked effectively or exert their functions in a 
sporadic manner, without continuity; b) only 20% of the Councils carried out a situational 
study on the child and adolescent in their respective localities, 23% have elaborated an ac-
tion plan document, and 17% adopt monitoring and evaluation strategies mechanisms to 
assess the effectiveness of children-oriented public policies; c) 17% of the Councils do not 
have a physical space to carry out its functions and less than 30% have access to resources 
such as the internet and bibliographical references on the defense of rights for the child. 
The challenges noted by the study (CEATS/FIA, 2007) are of an infra-structural nature, 
which means that the same ones can be overcome through specific actions carried out by 
the municipal government to provide and assure the adequate allocation of material, hu-
man and budgetary resources for these Councils to effectively turn them operational.

The Fund that allocates resources for children service provision policies and that is man-
aged by the Council, has been legally created in 71% of the municipalities (2472 councils) 
which participated in the research study (CEATS/FIA, 2007). 21% of the municipalities 
created the Fund but have not regulated its operation. 8% of the councils still do not have 
a Fund. The reasons that were identified6 for the precarious operational character of the 
Fund (CEATS/FIA, 2007; FROTA 2004) are diverse, but can be grouped into three distinct 
categories: 1) the councilors’ lack of know-how on managing the Fund; 2) the omission or 
lack of political will of the municipal government to allocate the resources and build the 
capacity of the councilors to administer the Fund and; 3) the lack of awareness within so-
ciety and the private sector on the importance to donate resources to the Fund rather than 
directly to the service provision entities.   

It may seem fairly unlikely that a municipal government would support an organization 
that would exert social control over its actions and programs. However, studies carried out 
with the Municipal Councils have demonstrated that although local government support 
is sporadic and punctual, it usually arises in response to the effective mobilization of indi-
viduals and civil society organizations. Furthermore, the studies indicate that the Councils 
become effectively operational in the promotion of children rights when the organizations 
and social movements assume a central role in the creation, composition and manage-
ment of the Councils7. Finally, the studies have also shown that in some municipalities the 
Council’s actions resulted in significant improvements in the creation and implementation 
of public policies directed at the child. Through the registration and inspection of servic-
ing organizations, the councils exerted a pivotal role in building awareness on the service 
provision network available for the child in the municipality8. 
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países sul-americanos fez adequações na legislação 
e criou instituições no sentido de se adaptar aos 
princípios da Convenção, mas é necessário um estudo 
em profundidade para verificar se as políticas para a 
infância têm sido realmente efetivadas.

Em relação ao Brasil, pode-se concluir que o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é uma 
legislação ampla e avançada por afirmar a condição 
da criança como sujeito de direitos, e 
explicitar uma concepção partilhada de 
responsabilidades entre Estado e sociedade 
na promoção dos direitos da criança. Essa 
concepção de responsabilização partilhada 
foi institucionalizada com a criação dos 
conselhos de direitos. No entanto, entre as 
possibilidades potenciais que os conselhos 
oferecem e a sua efetividade na formulação 
e no controle das políticas para a infância, 
há uma longa distância a ser percorrida. 

Para que os conselhos sejam efetivos é 
importante que haja: 

- por parte das organizações da 
sociedade, atuantes no atendimento a 
crianças e adolescentes, uma partici-
pação ampla nos conselhos, motivada 
prioritariamente para a promoção do bem-
estar da criança e não para a manutenção 
do próprio conselho; 

- por parte do poder público, o provi-
mento dos meios e recursos materiais, 
políticos e administrativos para que os 
conselheiros possam exercer plenamente 
as funções que lhes são constitucionalmente 
asseguradas.

Apesar dos limites e desafios para 
promover os direitos da criança, apontados 
ao longo do artigo, é importante considerar 
que, numa perspectiva histórica, regis-
trou-se uma mudança político-cultural 
fundamental — a afirmação da concepção 
da criança como sujeito de direitos e não 
com objeto de tutela do Estado e dos 
pais. Essa concepção cidadã da criança 
vem repercutindo formalmente em leis e 
na estrutura político-administrativa dos 
diversos países signatários da Convenção. 

Para que as novas leis e políticas sejam 
asseguradas pelos governos a todas as 
crianças, são fundamentais a participação 
e o controle da sociedade civil organizada. 

4. Final Remarks 

The article began by tracing the implementation of the Convention on the Rights of the 
Child from a national perspective, down to the regional level through some indicators for 
South American countries and their adoption of specific legislation and carried out an in-
depth analysis on the Brazilian experience. 

It can be concluded that at a regional level, most South American countries adapted their 
respective legislation to the CRC by redefining the concept of the child as a subject of 
rights. However, a more detailed study is necessary to verify whether the relevant public 
policies have been truly implemented. 

With regards to Brazil, it can be concluded that the Statute of the Child and Adolescent 
is a fairly comprehensive and advanced legislation to affirm the condition of the child as 
a subject of rights conceived through a framework of shared responsibilities between 
society and the State for the promotion of children rights. The shared responsibility 
framework was consolidated and institutionalized through the enactment of Municipal 
Councils for the defense of the rights of a child. However, a lot still needs to be done in 
order to assure the effective social control in the formulation of public policies that benefit 
specifically children. In order for the Councils to be effective the following actions need to 
be implemented:

 1. Civil Society: A more comprehensive role must be executed by civil 
society organizations that provide services for children and adolescents 
in the Municipal Councils, and their role must be driven primarily by the 
promotion of well-being of the children and not for the organizations’ self-
preservation;

 2. Government: local governments need to assure the access and 
provision of material, political and administrative resources to assist 
councilors in fully exerting their constitutionally guaranteed functions and 
responsibilities.  

Despite the limits and challenges to promote children’s rights, highlighted throughout 
the article, it is important to consider that, from a historical perspective, a fundamental 
cultural-political change has occurred - the affirmation of a child as subject of rights and 
not as a tutelary object of the State and of his/her parents.

This concept of child citizenry has been formally disseminating through laws and political-
administrative structures in various countries, signatories of the Convention. In this con-
text, civil participation and social control are key mechanisms to assure that these new laws 
and policies are effectively implemented by governments for the benefit of all children.
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NOTAS

1 O Comitê se reúne três vezes por ano, com o objetivo principal 
de analisar e discutir os relatórios periódicos enviados pelos 
Estados-membros, contendo informações sobre o andamento da 
implementação dos direitos da criança em seus países. Também 
são considerados os relatórios remetidos por organismos de 
direitos humanos vinculados a outros tratados e por organizações 
não-governamentais. O Comitê emite, então, um parecer final que 
encaminha aos países.

2 Os relatórios enviados ao Comitê encontram-se disponíveis em 
<http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm>.

3 Os artigos citados nos relatórios que reconhecem a criança 
como sujeito de direitos são os seguintes: Argentina (Art. 1º do 
ato 23.849); Brasil (Art. 227); Colômbia (Art. 44); Chile (Art. 17); 
Paraguai (Art. 54); Peru (Lei nº. 19.987); Suriname (Art. 382); 
Uruguai (Art. 54). 

4 Para uma análise das políticas sociais, políticas e definições de 
situação de risco nos países sul-americanos conferir os artigos: 
FROTA et al. (2006) e FROTA e QUINTÃO (2007).

5 Centro de Empreendedorismo Social e Administração em 
Terceiro Setor da Fundação Instituto de Administração (CEATS/
FIA), 2007. FISCHER, Rosa M. (Coord.). Os bons conselhos. Pesquisa 
“Conhecendo a realidade”. São Paulo, 2007. Disponível em: <http://
www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/.arquivos/.
spdca/conhecendoarealidade.pdf>.

6 Cf. CEATS/FIA, 2007; FROTA 2004.

7 FROTA, 2004.

8 Numa pesquisa realizada em 2000 (FROTA, 2004) em uma 
amostra composta por 111 conselhos (cerca de um terço dos 
existentes em 1999 no Estado de Minas Gerais), constatou-se 
que 50 registraram e cadastraram entidades. Pesquisa realizada 
em 2006 (CEATS/FIA, 2007:114) verificou que “em todo o país, 
11.938 entidades não-governamentais estão registradas pelos 
CMDCA. Além disso, os Conselhos possuem o cadastro de 6.508 
programas executados por entidades não-governamentais, e de 
4.918 programas realizados por instituições governamentais. 
Dentre os 2.074 Conselhos que responderam a questão sobre o 
registro de entidades, 1.496 declararam ter registrado alguma 
entidade ou programa. Entre esses, cada CMDCA registra em 
média, oito entidades não-governamentais, 4,4 programas de ONG 
e 3,3 programas governamentais.” 

ENDNOTES

1 The Committee meets three times a year with the objective to 
analyze and discuss the periodical reports sent by the Member-
states, containing information on the implementation process of 
the rights of the child in their respective countries. Reports handed 
in by human rights organizations, partner organizations (through 
other treaties) and NGOs are also considered. After the assessment, 
the Committee issues a final evaluation report for each country.

2 The reports sent to the Committee are available at http://www.
ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

3 The articles cited in the reports that recognize the child as a 
subject of rights include: Argentina (Art. 1 of the Act 23.849); 
Colombia (Art. 44); Chile (Art. 17); Paraguay (Art. 54); Peru (Law 
19.987); Suriname (Art. 382); Uruguay (Art. 54).

4 For an analysis of social policies and the definition of situation 
of risk in South American countries refer to FROTA et al (2006) e 
FROTA e QUINTÃO (2007).

5 CEATS / FIA – Center for Social Entrepreneurship and Adminis-
tration of the Tertiary Sector for the Foundation: Institute of Ad-
ministration (2007). FISCHER, Rosa M.(coord.). Good Councils. Get-
ting to know the reality. São Paulo, 2007. Available in Portuguese: 
http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/.
arquivos/.spdca/conhecendoarealidade.pdf

6 Cf. CEATS/FIA, 2007; FROTA 2004.

7 FROTA, 2004.

8 A study conducted in 2000 (FROTA, 2004) with a sample size 
of 111( approximately one third of all municipal advisory councils 
that were operational in the State of Minas Gerais in 1999) dem-
onstrated that 50 of them registered entities. The research carried 
out in 2006 by CEATS/FIA (2007), verified that “in Brazil 11,938 
non-governmental entities were registered with the Councils.  In 
addition, the Councilors have a registry of 6508 programs imple-
mented by non-governmental organizations and 4.918 programs 
carried out by governmental institutions. Among the 2074 Coun-
cils that participated in the study, 1.496 declared having registered 
an entity or program. Among those, each Council registered ap-
proximately 8 NGO entities, 4.4 non-governmental programs and 
3.3 governmental ones”(pag114).
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RESUMO

Este artigo apresenta um estudo sobre os riscos associados à ocupação humana em relação ao quadro natural de Belo Horizonte. A análise 
foi baseada em dois aspectos: a fragilidade natural em relação aos eventos de inundações e escorregamentos, e a situação socioeconômica 
da população residente. Os resultados são apresentados a partir do “Índice de Vulnerabilidade Ambiental”, que aponta as áreas ideais para a 
ocupação humana e a vulnerabilidade dos habitantes, o que pode contribuir para a sustentabilidade ambiental e a implantação de políticas de 
habitação no município.

Palavras-chave: fragilidade natural, risco geomorfológico, indicadores sócio-ambientais

ABSTRACT

This article presents a study on the risks associated with human occupation in relation to Belo Horizonte’s geomorphologic features. The analysis 
was based on two aspects: the natural vulnerability in relation to flooding and landslide occurrences, and the socioeconomic status of the 
residing population. The results are presented according to the Environmental Vulnerability Index, which identifies areas suitable for human 
occupation and the inhabitant’s vulnerability. This index can contribute to preserve environmental sustainability and in the implementation of 
municipal housing policies.

Key words: natural frailty, geo-morphological risk, socio-environmental indicators

RESUMEN
Este artículo presenta un estudio sobre los riesgos asociados a la ocupación humana en relación al cuadro natural en Belo Horizonte. El análisis 
fue fundamentado en dos aspectos: la fragilidad natural en relación a los eventos de inundaciones y “huaycos”; y la situación socioeconómica 
de la población residente. Los resultados son presentados a partir del Índice de Vulnerabilidad Ambiental, que apunta las áreas ideales para la 
ocupación humana y la vulnerabilidad de los habitantes, lo que puede contribuir para la sustentabilidad ambiental y la implantación de políticas 
de habitación en el municipio.

Palabras-clave: fragilidad natural, riesgo geomorfológico, indicadores socio-ambientales
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Introdução

As transformações no espaço urbano brasileiro ocorreram sem levar em consideração os aspectos ambientais, 
impactando severamente a qualidade de vida das pessoas, principalmente nos grandes centros. Nesse contexto, em 
cada estação chuvosa inicia-se um novo ciclo de desastres ambientais , que levam a perdas materiais e de vidas. No 
município de Belo Horizonte, os deslizamentos de encosta e as enchentes são os principais eventos observados. 

Este trabalho visa a contribuir com o 
grande acervo de estudos sobre a capital 
mineira, explorando uma nova ótica: a análise 
conjunta dos aspectos físicos e os aspectos 
socioeconômicos do município. 

O foco deste artigo é a identificação 
de áreas que apresentem um quadro de 
fragilidade ambiental que seja potencializado 
pelo processo de ocupação desordenado. 
A identificação dessas áreas permite aná-
lises, prognósticos, e viabiliza intervenções 
por parte do poder público, diminuindo a 
probabilidade de acidentes (MACEDO, 2005; 
UMBELINO, 2007).

Belo Horizonte possui boas condições 
do ponto de vista geológico, com ressalva às 
ocupações das cabeceiras de drenagem e de 
encostas íngremes (CARVALHO, 1999). Essas 
áreas, que são legalmente protegidas pela 
Lei Municipal nº 8.137, de 21 de dezembro 
de 2000, tiveram uma ocupação irregular, 
fruto da ausência de fiscalização nas décadas 
passadas. Nesse sentido, os movimentos 
de massa e as enchentes são os principais 
problemas de cunho geomorfológico que 
assolam o município.

Diego R. Macedo
Geógrafo; Mestrando em Geografia pelo Programa de Pós-graduação do Instituto de Geociências (IGC/UFMG);

Pesquisador do Laboratório de Estudos Territoriais (LESTE/UFMG)
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Geographer; Master Student in Geography in the Masters-Program of the Institute of Geosciences (IGC/UFMG); 
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Introduction

Transformations within Brazilian urban territories have occurred without taking into 
account the environmental dimension. This approach caused a severe impact on the 
quality of life, especially in major urban centres. In light of the above, every year during 
the rainy season, large urban centres experience environmental disasters, resulting 
in the loss of property and lives. In Belo Horizonte’s case, landslides and flooding are 
the two main environmental disasters that are experienced by the population. 

The main objective of this article is to contribute to the large body of studies on 
the Capital of Minas Gerais by exploring the issue through a different angle: a joint 
analysis of the municipality’s physical and socioeconomic aspects.

The focus of this article is to identify areas within the municipality of Belo Horizonte 
that present characteristics of environmental vulnerability with a high potential for 
landslides and flooding, which are further aggravated by the process of disorderly 
occupation. The identification of these areas provides the local government with 
analyses and forecasts, based on which it can plan interventions to reduce the 
likelihood of accidents occurring in the future (Macedo, 2005; Umbelino, 2007).

From a geological point of view, Belo Horizonte is in a favourable state, with the 
exception where human occupations occurred on drainage headwaters and steep 
slopes (Carvalho, 1999). Illegal occupation occurred in these areas, which are legally 
protected by the Municipal Law Nº 8,137 because of lack of enforcement in the past 
decades. In this context, landslides and floods are the main geomorphologic problems 
within the municipality.
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Considerações sobre risco e vulnerabilidade
O termo “risco” pode ser definido como a maior 

probabilidade de determinados indivíduos serem 
ameaçados por perigos específicos. A decisão sobre 
o que é risco e qual a sua aceitabilidade é inerente 
a juízos de valor, o que não significa que esses juízos 
não devam ser fundamentados em estudos técnicos 
adequados e em informação de boa qualidade. Dados 
censitários passam a ser utilizados como informação 
ambiental, permitindo a elaboração de indicadores da 
“qualidade ambiental do domicílio” e da qualidade de 
vida da população, bem como a observação do modo 
que um tipo de risco externo pode afetar determinados 
domicílios (TORRES, 2000; UMBELINO, 2007).

Com base nessas informações, é possível a 
realização de um estudo de vulnerabilidade ambiental 
baseado em dados demográficos e físicos, passíveis de 
espacialização. Quando feitos por meio de cartografia 
de alta sofisticação metodológica e conceitual, essas 
informações permitem uma interpretação bem mais 
abrangente, em virtude do mapeamento das diversas 
áreas de risco, assim como da população vulnerável 
associada a esses eventos (MONMONIER, 1997). 

A vulnerabilidade ambiental é definida como 
a sobreposição ou a coexistência espacial entre 
áreas de risco ou de degradação do ambiente físico 
(vulnerabilidade física) e grupos populacionais pouco 
abastados e com alta privação (vulnerabilidade social), 
dado que o termo ambiental compreende a interação 
entre os componentes naturais e sociais (ALVES, 
2006).

Como o município de Belo Horizonte é um dos 
principais centros urbanos do país, sede de vários 
problemas de cunho ambiental, pretende-se, com 
esta pesquisa, atender à incitação de Torres (2000): 
uma série de desafios metodológicos e empíricos são 
colocados para os estudos de populações sujeitas a 
riscos ambientais, sendo que esses desafios poderão 
ser trabalhados mediante novos procedimentos, como 
o uso de Sistemas de Informação Geográficos (SIG).

Metodologia
Todos os procedimentos metodológicos foram 

desenvolvidos em ambiente SIG. A primeira etapa utilizou 
as informações hipsométricas e hidrográficas na escala 
1:10.000 para propor uma compartimentação dos fa-

tores naturais. Essa compartimentação 
visa ao enquadramento dos aspectos 
físico-naturais, baseados em parâme-
tros variáveis, previamente definidos 
conforme as necessidades da área e 
os objetivos da pesquisa (LOPES et 
al., 2003). Para este estudo, foram 
escolhidas as variáveis contidas na Lei 
Municipal nº 8.137, que regulariza o 
parcelamento, o uso e a ocupação do 
solo municipal.

A partir das cotas altimétricas, 
foi elaborado o mapa de declivida-
de. Neste, foram escolhidas quatro 
classes, baseadas na referida lei: 
0-5% (ocupação preferencial, exceto 
em vales fluviais), 5-30% (ocupação 
sem restrições), 30-47% (ocupação 
restrita) e acima de 47% (ocupação 
proibida).

Para definir as áreas de proteção 
permanente foram criados buffers de 
30 metros a partir dos cursos d’água 
presentes na base de hidrografia, 
e buffers de 50 metros a partir 
das nascentes. Com o auxílio de 
ferramentas de geoprocessamento, as 

Risk And Vulnerability Considerations 

“Risk” can be defined as a greater likelihood that certain individuals will be threatened by 
a specific hazard. The decision on what defines risks and what is their acceptability level is 
inherently a judgment based on values, which does not imply that these judgments should 
not be based on technical studies and adequate information. In this case, Census data can be 
used to gather environmental information, to enable the development of indicators of the 
“household’s environmental quality”, identify the population’s quality of life, and observe how 
an external risk can affect certain households (Torres, 2000 ; Umbelino, 2007).

Based on this information, it is possible to carry out an environmental vulnerability  study 
using specific demographic and geological data. By referencing this data through highly 
conceptual and methodologically sophisticated mapping techniques, the information that is 
generated paints a much more comprehensive outlook of the risk areas because it maps out 
the various risk areas and cross references them with the vulnerable population associated 
with the events (Monmonier, 1997).

Environmental vulnerability is defined as the coexistence or spatial overlap between areas 
of risk or degradation of the physical environment (physical vulnerability) and population 
groups with limited access to infrastructure services and high rates of deprivation (social 
vulnerability). The overlap of the two information types is regarded as a situation of 
environmental vulnerability, considering that the term “environmental”, intrinsically implies 
an interaction between the natural and social dimensions (Alves 2006).

Considering that the city of Belo Horizonte is one of the country’s major urban centres and 
that it faces a number of environmental problems, this study intends to fill in the literature 
gap presented by Torres (2000) - that studies oriented at researching populations subject to 
environmental risks face a number of methodological and empirical challenges, and that these 
challenges can now be targeted through the application of new technological procedures (such 
as the use of Geographical Information Systems - GIS).

M a p e a m e n t o  d a  v u l n e r a b i l i d a d e  a m b i e n t a l  e m  B e l o  H o r i z o n t e



|111|

áreas com declividade entre 0 e 5% que tocam 
cursos d’água foram caracterizadas como áreas 
potencialmente inundáveis. O restante das áreas 
com essa declividade foram incorporadas à 
classe 5-30%, resultando em uma classe ótima 
para ocupação (0-30%, exceto fundos de vales). 

A etapa seguinte consistiu em calcular o 
“Índice de Vulnerabilidade Ambiental” (IVA)1. 
Este índice tem como o objetivo eleger as áreas 
vulneráveis aos riscos de acidentes ambientais. 
Foram considerados para a composição do IVA 
cinco indicadores, mostrados no Quadro 1:

Methodology

All methodological procedures were developed in GIS environment. The first step 
used hypsometric and hydrographical information on the scale 1:10.000 to partition 
the natural factors present in the studied area. The partitioning process intends 
to classify the observed physical and natural aspects, based on previously defined 
variation parameters according to the area’s needs and research goals (Lopes et al., 
2003). For the purpose of this study, the variables chosen to carry out the analysis 
were taken out of the Municipal Law Nº 8.137, which regulates the parcelling, land 
use and occupation of municipal land.

Slope maps were developed based on landscape metric quotas. The map included 
four slope classifications as per definitions in the law: 0-5% (preferential 
occupation, except in river valleys), 5-30% (occupation without restrictions), 30-
47% (restricted occupancy) and above 47% (forbidden occupation).

To define the permanent protection areas, 30m wide buffers areas were created from 
the water shoreline and 50m wide buffers from natural springs. With the assistance 
of geo-processing tools, the areas with slope between 0 and 5% and that were 
directly adjacent to the waterways were characterized as potential flood areas. The 
remaining areas of the slope were incorporated in the 5-30% classification, resulting 
in the optimal class for occupation (0-30%, with the exception of valleys).

The next step was to calculate the Environmental Vulnerability Index1 (IVA). 
The objective of this index is to prioritize vulnerable areas that face the risk of 
environmental accidents. Five indicators were considered for the composition of 
the VAT as shown in Box 1:
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Os indicadores de Renda e Escolaridade foram 
considerados inversamente proporcionais ao índice 
calculado. O indicador de renda é um fator limitante 
em relação à qualidade e à segurança na construção do 
domicílio, e o de escolaridade, por sua vez, pressupõe que 
pessoas mais escolarizadas diminuem a vulnerabilidade 
ambiental de seus terrenos. Outra ponderação feita é 
que as pessoas com mais escolaridade e boas condições 
financeiras têm acesso a melhores locais e habitações.

O indicador de Serviços Sanitários foi considerado 
inversamente proporcional ao índice, dado que 
o esgoto e lixo sem tratamento adequado podem 
desencadear movimentos de massa, pois contribuem 
para a desestabilização de encostas. Além disto, pode-
se aumentar a carga hídrica e de resíduos nos cursos 
d’água, contribuindo para a ocorrência de enchente.

A Densidade Etária Populacional tem como 
objeto avaliar, em tese, qual faixa etária tem maior 
probabilidade de ser atingida por um desastre ambiental. 
Nesse sentido, considerou-se o tempo de permanência 
e a capacidade motora, como o peso, dentre outras. 

Assim, crianças de 0 a 
6 anos e idosos ficam 
mais tempo dentro de 
casa e possuem mais 
dificuldades motoras; 
crianças e adolescentes 
entre 7-18 anos estu-
dam por, pelo menos, um 
período, o que diminui 
seu tempo dentro da 
casa; e as pessoas na 
faixa etária dos 19-65 
permanecem pouco em 
sua residência, sendo 
menos vulneráveis aos 

acidentes. Esse indicador foi considerado diretamente 
proporcional ao índice.

A Condição da Habitação é dividida por setores 
censitários, ou seja, cada setor tem uma condição, 
segundo a classificação do IBGE. Nesse caso, os setores 
subnormais (aglomerados urbanos) foram considerados 
como valendo 1, e os demais, valendo 0.

Os dados foram padronizados e as quatro classes 
do IVA foram nomeadas como Alta, Média-Alta, Média-
Baixa e Baixa. Os dados foram integrados com a base 
vetorial de setores censitários de Belo Horizonte, 
disponibilizada pelo IBGE.

Para a confecção do mapa de Risco de Belo 
Horizonte, foram retiradas da análise as áreas não 
habitadas, identificadas por meio da interpretação 
manual de uma imagem de 2000 do satélite Landsat 7. 

O Quadro 2 mostra a próxima etapa, que consistiu 
na elaboração de uma classificação de pesos para os 
componentes (compartimentação dos fatores naturais 
e IVA) e notas para suas variáveis, como elaborado por 
Macedo (2005).

Income and Education indicators were considered inversely proportional to the calculated index since it was 
determined that people with better financial conditions have access to better housing conditions, and by being 
more educated, theoretically, would better conserve their household.

The Health indicator was considered inversely proportional to the index, since the absence of sewage and 
waste collection services can trigger land slides, as both agents destabilize hill slopes. In addition, these agents 
can increase the load of water and sewage courses, causing flooding.

The objective of the Population Age Density is to assess, in theory, which age group is more likely to be affected 
by an environmental disaster. For this purpose were considered two weight factors related to the age group: 
the time spent in the household and the mobility capacity: children from 0 to 6 years and the elderly, spend 
more time at home and have mobility challenges; children and adolescents between 7-18 years study, which 
reduces their time inside the house; people in the 19-65 age group spend least of their time in the household 
and thus are less vulnerable to accidents. This indicator was considered directly proportional to the index.

The Housing Condition is divided by census tracts, that is, each sector has a condition value allocated according 
to the IBGE classification. In this case, the sectors with subnormal housing conditions (agglomerated urban 
areas) received a grade of 1, and all other types received a grade of 0.

The data was standardized and the four IVA classifications were giver the following denominations: High, 
Medium-high, Medium-low, Low. The data was integrated with the vector base of the census sectors of Belo 
Horizonte, provided by the IBGE. 

To create the Risk Map of Belo Horizonte, the uninhabited areas were not considered during analysis. These 
areas were identified manually based on a satellite image of Landsat 7, 2000. Box 2 describes the next step in 
the methodology, which identified a classification of component weights (distribution of natural factors and 
the IVA) and scores for their variables, as elaborated by Macedo (2005).

For the purpose of this multivariate analysis the two components were assigned equal contribution (50%), 
varying only the scores between 1 and 10. The map was reclassified into three areas: low priority, medium 
priority and high priority.

M a p e a m e n t o  d a  v u l n e r a b i l i d a d e  a m b i e n t a l  e m  B e l o  H o r i z o n t e
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Nessa análise de “multicritérios”, considerou-se 
que os dois componentes teriam igual contribuição 
(50%), variando apenas as notas entre 1 e 10. O mapa 
foi reclassificado em três áreas: prioridade baixa, 
prioridade média e prioridade alta.

Resultados
Analisando o mapa da Compartimentação dos 

Fatores Naturais de Belo Horizonte (Figura 1), nota-se 
que algumas das áreas mais íngremes são também áreas 
verdes, como o Parque das Mangabeiras, o “bairro” Serra 
do José Vieira e a Granja Werneck. Entretanto, outras se 
tornaram aglomerados, como o Taquaril, o aglomerado 
da Serra, a Pedreira Prado Lopes e o Morro das 
Pedras. Deve-se também destacar que existem bairros 
consolidados, com vias de acesso e reconhecidos pela 
prefeitura, como o bairro Engenho Nogueira, Jardim 
dos Comerciários e os “nobres” Belvedere e São Bento, 
nas mesmas condições topográficas e desconformes à 
legislação.

As principais áreas identificadas como susceptíveis 
a inundações ocorrem, principalmente, ao longo dos 
cursos dos ribeirões do Onça e Arrudas, e em seus 
principais afluentes, sendo, também, as áreas mais 
baixas do município. 

Deve-se frisar que a avaliação dos fatores de risco 
natural não deve ser baseada apenas em critérios 
físicos. As características da ocupação são um indicador 
que deve ser contemplado, pois os riscos naturais 
são potencializados pelo tipo de ocupação humana. 
A partir da visualização do IVA na Figura 2, pode-se 
verificar quais setores censitários apresentam graus 
de vulnerabilidade maiores que outros, favorecendo 
as intervenções públicas em setores mais sensíveis. 
Observa-se, pelo mapa do IVA, que as áreas com menor 
fator de risco são as ocupadas até a década de 1950, 

Results

While analyzing the Distribution Map of Belo Horizonte’s Natural Factors 
(Figure 1), it can be noted that some of the steeper areas are also green 
areas, like the Mangabeiras Park, the Jose Serra Vieira “neighbourhood” and 
the Granja Werneck, but others have become urban agglomeration clusters, 
such as is the case for the communities of Taquaril, Serra, Pedreira Prado 
Lopes and Morro das Pedras. It should be noted that some consolidated 
districts such as Ingenio Nogueira, Jardim dos Comerciários and the high-
end Belvedere and St. Benedict neighbourhoods, which enjoy access 
roads and recognition by the municipality, share the same topographical 
conditions and legal unconformities of the poorer neighbourhoods.

The main areas susceptible to flooding were found along the shorelines 
of the Onça and Arrudas Rivers, and its main tributaries, as well as in the 
lowest areas of the municipality.

It should be noted that the assessment of natural risk factors should not be 
based solely on physical criteria. The Occupation Characteristics indicator 
should be considered in type of analysis since natural risk factors will have 
a higher impact on precarious structures. Based on the IVA, (illustrated in 
Figure 2), one can easily verify which census tracts are at a higher degree 
of vulnerability compared to others. This data favours the prioritization 
of government interventions in the most sensitive sectors. The IVA map 
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isto é, locais onde se nota a menor desconformidade 
em relação à lei. As áreas com piores indicadores, 
ou seja, maior vulnerabilidade, são resultantes dos 
parcelamentos mais recentes, quando a Lei Federal 
6.766/79 (que regulariza o uso e ocupação do solo) 
ainda não fora completamente implementada. Pode-
se verificar que a dinâmica urbana em Belo Horizonte 
priorizou as melhores áreas segundo os critérios físicos 
e, posteriormente, as piores. 

Por fim, as condições do terreno foram associadas 
à vulnerabilidade de sua população, o que permitiu a 
construção de um mapa (Figura 3) que aponta os locais 
para onde as intervenções do poder público devem ser 
direcionadas.

demonstrates that the areas with the lowest risk factor were already 
occupied during the 1950s. Interestingly, these places present the lowest 
indices of breaching the land use legislation. The areas with the worst 
indicators, that is, with highest risk of vulnerability, were the more recently 
occupied, when the Federal Law 6.766/79 (which regulates the use and 
occupation of land) had still not been fully implemented. The map clearly 
depicts Belo Horizonte’s urban dynamic which first prioritized the best 
areas according to the physical criteria and then, the worst areas.

Finally, land conditions were also associated to the vulnerability of its 
population, which allowed the creation of the following map (Figure 3) 
which illustrates where public administration should focus its urban 
intervention projects.

In many locations one can see a correlation between the fragility of the 
environment and the characteristics of human occupation. However, this 
fact can not be generalized, because there are 
areas such as the Mangabeiras and Belvedere 
neighborhoods where, despite the inherent 
weakness of the soils, the very good condition 
of occupancy have been guaranteed through the 
implementation of sound engineering techniques 
which were sufficient to solve potential 
problems. Similarly, there are regions where the 
vulnerability would be high, but environmental 
conditions are favourable, which reduces the 
possibility of natural disasters. Therefore, the 
local public administration needs to set urban 
intervention priorities for areas that show the 
highest vulnerability indices, considering that 
this may increase the risk of experiencing natural 
disasters, increased morbidity and loss of life.

Figure 1: Distribution of Natural 
Factors in the Municipality of 
Belo Horizonte

M a p e a m e n t o  d a  v u l n e r a b i l i d a d e  a m b i e n t a l  e m  B e l o  H o r i z o n t e

Figura 1: Compartimentação dos 
fatores naturais do município de 
Belo Horizonte



|115|

Figure 2: Vulnerability Index and Urban Occupation 
in Belo Horizonte

Figura 2: Índice de vulnerabilidade da ocupação 
urbana em Belo Horizonte

Final remarks

This article depicts methodological advancements by relating studies 
involving natural and demographic factors with studies on environmental 
risk and vulnerability. It is believed that the proposed methodology can 
be used for urban planning, to reduce the population living in potentially 
dangerous areas at risk of flooding and landslides. This study can also serve 
as a framework to better understand environmental vulnerability that is 
present in these areas.

Mapping of risk areas, based on physical and occupation factors, is an 
important tool for urban management, and should be increasingly used to 
improve the quality of life of the local population and ensure environmental 
sustainability of the municipality.

Em muitos locais pode-se observar uma correlação 
entre a fragilidade do ambiente e as características 
da ocupação humana. Entretanto, esse fato não pode 
ser generalizado, pois existem áreas, como os bairros 
Belvedere e Mangabeiras, nos quais, apesar da 
fragilidade inerente, a condição de ocupação é muita 
boa, possibilitando o emprego de técnicas de engenharia 
suficientes para resolver eventuais problemas. Da 
mesma maneira, há regiões onde a vulnerabilidade 
seria alta, mas as condições ambientais são favoráveis, o 
que diminui a possibilidade de ocorrência de desastres. 
Desse modo, é importante estabelecer prioridades 
para as intervenções do poder público, apontando as 
principais áreas para intervenções, pois as condições 
de vulnerabilidade da população podem potencializar 
a ocorrência de possíveis acidentes, aumento da 
morbidade e a perda de vidas humanas.

Considerações finais

Este artigo propôs avanços metodológicos ao 
relacionar trabalhos envolvendo fatores naturais 
e demográficos associados aos estudos de risco e 
vulnerabilidade ambiental. Acredita-se que esta 
proposta metodológica possa ser utilizada para 
fins de planejamento urbano, com contribuições 
para a diminuição da população residente em áreas 
potencialmente sujeitas à ocorrência de inundação 
e deslizamento de encosta. O presente trabalho 
pode também servir de arcabouço para uma melhor 
compreensão da vulnerabilidade ambiental presente 
nessas áreas.

O mapeamento das áreas de risco, baseado 
em fatores físicos e de ocupação, é um importante 
instrumento para a gestão urbana, e deve ser cada vez 
mais utilizado, visando melhorar a qualidade de vida da 
população local e garantir a sustentabilidade ambiental 
do município. 
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Figure 3: Intervention priority level related to the natural risk in Belo Horizonte

M a p e a m e n t o  d a  v u l n e r a b i l i d a d e  a m b i e n t a l  e m  B e l o  H o r i z o n t e

Figura 3: Nível de prioridade para as intervenções em relação ao risco 
natural em Belo Horizonte
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NOTA

1 Para maiores detalhes ver MACEDO (2005).
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families in Belo Horizonte: 
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RESUMO 

Este artigo aborda a evolução do padrão de atuação do poder público no município de Belo Horizonte, tanto em relação aos projetos para as vilas e fave-
las quanto aos processos de reassentamento de famílias. Dessa forma, apresenta um conjunto de políticas públicas (programas, instituições e marcos 
regulatórios) que ofereceram sustentação aos projetos e que pautaram um novo tratamento de atendimento a vilas e favelas e, especialmente, aqueles 
que envolveram remoção de população em função de obras públicas.

Palavras-chave: reassentamento, políticas públicas para vilas e favelas

SUMMARY

The purpose of this article is to depict through an evolutionary prism the approach adopted by the local municipal administration of Belo Horizonte 
in regards to both favela (i.e. slums) urbanization projects and family resettlement policies. The article presents a set of public policies (programs, 
institutions, and regulatory marks), which guided the new approach to urbanization projects of favelas and especially, urban projects that involved 
population displacement in function of the public intervention projects. 

Key words: resettlement, public polices for vilas and favelas

RESUMEN
Ese artículo aborda la evolución del parámetro de actuación del poder público en el municipio de Belo Horizonte tanto con relación a los proyectos para 
las vilas y pueblos jóvenes cuanto a los procesos de reasentamiento de familias. Presenta así un conjunto de políticas públicas (programas, instituciones 
y marcos de reglamentación) que ofrecieron sustentación y que pautaron un nuevo tratamiento a los proyectos de atención a vilas y pueblos jóvenes y, 
especialmente, a los proyectos que envuelvan traslado de la población en función de obras públicas.

Palabras-clave: reasentamiento; políticas públicas para villas y favelas



Nos últimos cinqüenta anos, as cidades brasileiras vivenciaram um expressivo processo de urbanização. Esse 
intensivo crescimento gerou uma ocupação desordenada do solo urbano, provocando o surgimento de favelas e de 
ocupações irregulares em áreas periféricas das grandes cidades sem infra-estrutura urbana.

O município de Belo Horizonte cresceu seguindo o padrão apresentado pelas grandes cidades no Brasil, com a 
formação de grandes favelas, desprovidas de serviços públicos e com a constante expulsão dessa população para 
as franjas da cidade, em áreas pouco qualificadas do ponto 
de vista urbano.

Contudo, a partir da década de 1980, o padrão de 
atuação do poder público no município de Belo Horizonte, 
tanto em relação ao tratamento de vilas e favelas quanto aos 
processos de reassentamento, apresentou mudanças que, 
notadamente, influenciaram a elaboração de novas políticas. 
A introdução de programas destinados a esse público e a 
formulação de um conjunto de instrumentos jurídicos, 
que reconheciam o direito à permanência dos moradores 
e incluíam, no desenho dos projetos de reassentamento, a 
preocupação com o destino das famílias, contribuíram para 
essa mudança.

Para promover esse resgate da evolução das políticas 
voltadas para a mudança no tratamento de vilas e favelas 
cabe apresentar um breve relato do padrão de intervenção 
urbana no município. 

Belo Horizonte foi uma cidade planejada para ser o 
centro político e administrativo do Estado e preparada 
para receber o corpo técnico responsável pelo aparato 
administrativo do governo. Nesse sentido, para os 
trabalhadores da construção civil, responsáveis pela 
construção da nova capital, não foram destinadas áreas para 
seu assentamento, o que acabou promovendo a formação de 
favelas e a ocupação de áreas sem nenhuma infra-estrutura 
urbana (GUIMARÃES, 1992). 

Desde a fundação da capital, em 1897, o poder público 
municipal foi promotor do processo de ocupação do solo, 
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In the last fifty years, Brazilian cities underwent a significant process of 
urbanization. This intensive growth has generated disorderly occupation of 
urban land, which resulted in the formation of slums and illegal occupations 
in the outskirts of large cities without urban infrastructure. The city of Belo 
Horizonte expanded similarly to other large Brazilian cities, experiencing 
the formation of large slums deprived of public services and characterized 
by a constant expulsion of the population to the fringes of the city, which 
consisted in the most part, of inadequate areas from an urban perspective.

However, since the 1980s, Belo Horizonte’s local government presented 
changes that notably influenced the development of new policies redirecting 
the approach taken in relation to slum urbanization and resettlement 
processes. This change was characterized by the introduction of public 
programs and the creation of a new set of legal instruments that recognized 
the resident’s right of permanence and included in the projects’ design, 
resettlement instruments that considered the families’ destination.

However, in order to comprehend the evolution of slum urbanization 
policies, it is important to present a brief summary of the standard approach 
that was adopted towards urban intervention projects in the municipality 
before the 1980s. 

The City of Belo Horizonte was planned to be the political and administrative 
center of the State of Minas Gerais and was prepared to receive the technical 
body responsible for the government’s administrative apparatus. However, 
construction workers, which have been building the new capital, were not 
included in the settlement plans. In turn, this lack of perception led to the 
formation of slums and occupation of areas with no urban infrastructure 
(GUIMARAES, 1992).

Since the founding of the capital, in 1897, the municipal government was 
responsible for administering the occupation of land, operating with a 
segregationist logic regarding the working and the low-income population. 
Within this logic, the authorities either induced the occupation of areas of 
lesser value by workers, according to the labour demand of the city’s public 
works, or removed this population, to more distant locations, if and when the 
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operando com uma lógica segregacionista em relação 
à população trabalhadora ou de baixa renda. Ora o 
poder público permitia ou induzia a ocupação de áreas 
de menor valor pelos trabalhadores, em função da 
demanda de mão-de-obra para as obras da cidade, ora 
retirava essa população, removendo-a para locais mais 
distantes, caso o crescimento da capital e o interesse 
imobiliário valorizassem aquela região.

Grande parte dessa dinâmica de remoção e 
expulsão da população trazia a lógica do saneamento, 
obras de infra-estrutura e abertura de vias como um 
bem necessário à coletividade. Todo esse processo 
revelava que o modelo da cidade valorizava e elitizava 

as áreas centrais e promovia a expulsão das populações 
mais pobres para as regiões mais acidentadas ou mais 
distantes.

Apesar da resistência das populações mais pobres 
e, com a ocupação de morros e áreas próximas à 
região central, os processos de remoção de favelas, 
implementados pelo poder público municipal, foram 
uma prática constante na trajetória de consolidação da 
cidade. Durante o regime militar, essa prática sofreu 
um recrudescimento, com um permanente processo 
de desfavelização e com remoções freqüentes dessa 
população. 

Ainda no período da ditadura militar, foi criada, pelo 
poder público municipal, a Coordenação de Habitação 
de Interesse Social de Belo Horizonte (CHISBEL), que 
manteve o objetivo de promover a desocupação das 
favelas existentes no município. 

Importa esclarecer que os projetos que implicam em 
remoção de famílias acarretam profundas mudanças no 
cotidiano das populações diretamente afetadas. Apesar 
de os processos de remoção de população estarem 
previstos para qualquer região da cidade, as áreas de 
vilas e favelas são fundamentalmente preferenciais em 
função de aspectos ligados ao menor poder de pressão 
e influência política, ao baixo custo do solo ou por ser 

de propriedade do poder público. É 
importante ressaltar, também, que a 
maioria dos processos de indenização 
de famílias de baixa renda, em virtude 
de obras públicas, utilizou o pagamento 
do imóvel em espécie — o que estimulou 
a ocupação irregular de outras áreas 
urbanas como viadutos e áreas de risco 
de outras favelas — ou a alternativa 
de construção de grandes conjuntos 
habitacionais em áreas periféricas da 
cidade, o que acabava impedindo o 
usufruto dos benefícios gerados por 
parte de quem sempre morou no local, 
objeto da intervenção. 

Assim, processos de renovação 
urbana estimulam a expulsão das 
classes populares para espaços cada vez 
mais distantes, sem infra-estrutura e 
sem o direito à cidade formal. Processos 
esses que acabaram contribuindo para 
a ocupação urbana desordenada e 
excludente. 

Entretanto, no final da década 
de 1970, com a reorganização do 

movimento popular, principalmente com a ação da 
Pastoral de Favelas da Igreja Católica e da União dos 
Trabalhadores da Periferia (UTP), os poderes públicos 
municipal e estadual começaram a reconhecer o direito 
de permanência nos assentamentos invadidos. 

Com isso, Belo Horizonte assumiu um papel pioneiro 
na discussão da política de regularização fundiária das 
áreas de vilas e favelas, com a aprovação do Programa 
Municipal de Regularização de Favelas (PROFAVELA) 
em 1983, que permitiu mudanças significativas na 
condução das políticas públicas para o reconhecimento 
desses assentamentos.

growth of capital and real estate interests increased the value of that region. Much of this dynamic 
of removal and expropriation of the population was justified by sanitation and infrastructure road-
widening projects seen as necessary for the community. This process reflected an elitist urbanization 
model valuing central regions whilst promoting the expulsion of the poorer populations to rugged 
and more distant regions.

Despite the resistance of the poorer populations, the occupation of hills and areas near the 
central region incited slum removal procedures. These constant practices were implemented by 
the municipal government and were seen as the natural path of consolidating the city. During the 
military regime, this practice aggravated even further into a permanent process of de-slumming 
(i.e. “desfavelização”) with frequent removals of that population. During the military regime, the 
municipal government created the Coordination for Social Housing of Belo Horizonte - CHISBEL – 
with the main purpose to promote and incite slum residents to leave these regions.

Here it is important to mention that the removal of families resulted in profound changes in the 
daily lives of the people directly affected by these projects. Although the process of removal of 
people can be expected in any region of the city, slum areas are the main targets of these policies 
due to their inability to exert pressure and political influence, the low cost of land and/or the fact 
that these areas are predominantly public properties. It is also important to note, that in most 
cases, compensation given to low-income families was given in cash - which stimulated the illegal 
occupation of other urban areas such as those beside viaducts and areas of risk in other slums. 
Alternatively, the families that were removed were resettled in large housing projects in the 
outskirts of the city, thus impeding the population to enjoy the benefits that were generated in the 
area of the intervention.

These processes of urban renewal led to the expulsion of the lower-income classes to more distant 
areas that lacked the necessary infrastructure and without the right to access the formal city. 
These processes ultimately contributed to the formation of disorderly and exclusionary urban 
occupation.

At the end of the of the 1970s, with the reorganization of the popular movement, especially with the 
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Além da definição das diretrizes do PROFAVELA, 
a criação do Programa de Desenvolvimento de 
Comunidades (PRODECOM), a organização dos 
movimentos de luta pela moradia, a discussão da Lei 
Orgânica Municipal e do Plano Diretor do Município 
alteraram o tratamento dado às favelas e à remoção 
de famílias, e produziram um conjunto de experiências 
diferenciadas. Os programas de políticas habitacionais 
e obras viárias passaram a inserir, em suas pautas, 
diretrizes para o reassentamento de famílias afetadas 
por projetos que incluíam sua remoção. 

A alteração do padrão de intervenção pública em 
vilas e favelas em Belo Horizonte 

Como anteriormente referido, 
no contexto de redemocratização do 
país — nas décadas de 1970 e 1980, 
o padrão de intervenção pública em 
vilas e favelas, em Belo Horizonte, 
sofreu transformações marcantes, com 
a produção de um conjunto inovador de 
políticas urbanas dirigidas a essas áreas. 

O objetivo, nesse momento, é 
identificar a evolução das políticas 
voltadas para o reassentamento de 
famílias em Belo Horizonte, tendo 
como referência o resgate das políticas 
públicas (programas, instituições e 
marcos regulatórios) que ofereceram 
sustentação aos projetos e que 
pautaram um novo tratamento de 
atendimento a vilas e favelas e, 
especialmente, àqueles que envolviam 
remoção de população em função de 
obras públicas. 

Para melhor entendimento, esse 
conjunto de políticas será apresentado 
em ordem cronológica, ainda que 
alguns acontecimentos possam ter se 
desenrolado no mesmo período. Cabe ressaltar que o 
mapeamento pretende identificar a rota de evolução 
de cada um desses programas e a construção de um 
arcabouço conceitual e instrumental sobre as políticas 
de reassentamento em áreas de vilas e favelas. 

O esforço aqui é o de demonstrar como esse conjunto 
de políticas — programas, instituições e marcos 
regulatórios — influenciou fortemente o tratamento 
das áreas de vilas e favelas em Belo Horizonte.

O ponto de partida desse mapeamento será a 
década de 1970, quando os movimentos sociais em 

Belo Horizonte retomaram sua mobilização e passaram 
a ter uma interlocução mais permanente com o poder 
público, tanto municipal como estadual. 

Como já mencionado, com a rearticulação dos 
movimentos sociais na década de 1970, a UTP e a Igreja 
Católica voltam a ser as interlocutoras dos grandes 
problemas das favelas de Belo Horizonte. 

A Igreja Católica foi protagonista da rearticulação 
do movimento de favelas. Ainda no período da ditadura 
militar, a força institucional da Igreja dava mais 
visibilidade às questões encampadas pelo movimento 
de favelados (AZEVEDO e AFONSO, 1988). 

action of the Catholic Slums Movement and the Workers Union of the Periphery (UTP), the municipal 
and state governments began to recognize the right of stay in the invaded settlements. With that, Belo 
Horizonte assumed a pioneering role in the discussion of slum’s land tenure regularization policies 
through the creation of the Municipal Program for the Adjustment Program of Slums - PROFAVELA - 
in 1983, which allowed significant changes in the elaboration of public policies to formally recognize 
these settlements.

Besides the Pro-Favela Program, the creation of the Community Development Program – PRODECOM, 
the organization of social housing movements, the discussions of the Municipal Act (“Lei Orgânica”) 
and the Municipal Master Plan, altered the approach that was previously administered to urbanize 
slums and remove the squatter population. This new approach produced a new set of differentiated 
mechanisms and experiences. Specifically, housing and road infrastructure projects began to include 
resettlement guidelines for families that were directly affected and that were being removed by these 
public works.   

Changes in public slum intervention approaches in Belo Horizonte

 As previously mentioned, the re-democratization of the country, during the 1970/80s period, brought 
significant transformations in Belo Horizonte’s public intervention projects in slum areas, with the 
production of an innovative set of policies aimed specifically at slum and squatter settlements.

The purpose of this section is to trace the evolution of public policies of family resettlement in 
Belo Horizonte, with an emphasis on the public policies (programs, institutions and regulatory 
frameworks), which defined the new guidelines for favela urbanization projects with a special focus 
on projects that involved the displacement of the squatter population.  

To better understand the evolution, this set of policies will be presented in chronological order, 
although some events might have unfolded at the same time. It is noteworthy, that the mapping of 
these policies seeks to identify the evolutionary path of each of these programs, with the intent to 
build a conceptual and instrumental framework of resettlement policies for slum areas. The objective 
is to demonstrate how this set of policies - programs, institutions and regulatory milestones - strongly 

No final da década de 1970, os problemas das 
favelas de Belo Horizonte eram administrados por dois 
níveis de gestão governamental. No âmbito municipal, 
as questões relativas a vilas e favelas eram tratadas 
pela CHISBEL. No nível estadual, a Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN/MG) 
implantou o PRODECOM, em 1979, com o objetivo de 
desenvolver a urbanização de vilas e favelas. Ainda 
que o município tenha participado desse programa, 
as diretrizes da CHISBEL ainda priorizavam ações de 
remoção de favelas.
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O PRODECOM previa o desenvolvimento de ações 
de urbanização em favelas, incentivando práticas 
comunitárias e a participação da população afetada 
no planejamento e execução de todas as etapas do 
processo. Dessa forma, o Estado respondia tanto à 
pressão dos movimentos sociais quanto abria canais 
diretos de participação à população atendida. Assim, 
esse Programa teve o significado de inaugurar a entrada 
na agenda pública da discussão sobre os assentamentos 
informais no município.                  

Em que pese seus limites e as críticas direcionadas 
a esse Programa, especialmente em relação ao seu 
pouco alcance e ao clientelismo, ele representou um 
marco no tratamento das áreas de favelas, no que diz 
respeito ao reconhecimento de seu pertencimento à 
cidade, o que demandaria intervenções públicas para a 
urbanização e regularização de propriedades naqueles 
locais. Além disso, foi responsável pela formação de 
quadros técnicos responsáveis pela criação de uma 
cultura sobre o tratamento de áreas de vilas e favelas. 

No início da década de 1980, a retomada do 
processo de democratização abriu a perspectiva de 
maior permeabilidade do poder público às demandas 
populares, encabeçadas pela Pastoral de favelas e pela 
UTP. Assim, entrou em discussão, no âmbito do poder 
público municipal, a proposta de mudança da legislação 

urbanística existente, com vistas à incorporação dos 
assentamentos ilegais existentes na cidade formal 
(CONTI, 2004). 

Nesse sentido, foi criado o PROFAVELA, que 
veio inverter a lógica predominante nas ações do 
Executivo Municipal de expulsão de assentamentos 
ilegais, reconhecendo o direito dos moradores de 
favelas à propriedade da terra. Nesse Programa, as 
favelas localizadas em terrenos públicos passaram a 
ser consideradas como áreas de especial interesse, 
passíveis de se tornarem loteamentos legalizados e de 
se integrarem ao mapa da cidade formal. 

Os objetivos básicos do PROFAVELA eram 
reconhecer como legítimos a ocupação de assentamentos 
informais e o direito da população favelada de usufruir 
dos benefícios da cidade, criando condições técnicas 
para as melhorias urbanas (CONTI, 2004).  

A regulamentação do programa PROFAVELA, pela 
Lei Municipal 3.532, de 6 de janeiro de 1983, propôs a 
inclusão e o reconhecimento das áreas de favelas como 
integrantes do zoneamento municipal. Assim, essas 
áreas, na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS/76) 
de Belo Horizonte, foram caracterizadas como Setores 
Especiais — no caso, SE-4 —, e, então, tratadas como 
áreas incorporadas à cidade. 

A partir da regulamentação do PROFAVELA, a 

influenced the approach that is adopted toward slum urbanization in Belo Horizonte. The starting point of this mapping process begins in the 1970s, 
when social movements in Belo Horizonte resume their mobilization and establish a more permanent channel of dialogue with public authorities, at 
both municipal and state levels. 

As previously noted, with the resurgence of social movements during the 1970s, the Workers Union of the Periphery (UTP), together with the Catholic 
Church, began to act as the spokesperson for the grave problems encountered in Belo Horizonte’s slums communities. The Catholic Church was a 
protagonist in rebuilding and strengthening slums’ social movement. Even during the dictatorship years, the institutional strength of the church gave 
more visibility to the issues that were being brought forward by the slum-dwellers social movement. (AZEVEDO and AFONSO, 1988, pg.121). At the 
end of the 70s, slum-related problems were administered at two governmental levels. At the municipal level, slum issues were dealt with by the Social 
Housing Coordination of Belo Horizonte (CHISBEL). At the state level, the State Secretariat of Planning and General Coordination, SEPLAN/MG, was in 
charge o implementing in 1979 the Community Development Program (PRODECOM). Although the municipality participated in this program, CHISBEL’s 
mandate still had a strong focus on slum removal.

In contrast, PRODECOM slum urbanization included development actions that fostered community practice and the participation of the population 
directly affected by the planning and execution of all the phases of the process. By opening the channels of dialogue with the community, the State 
responded to the pressures of the social movements. In a sense, this program inserted discussions regarding informal settlements in the municipal’s 
public agenda.               

On one hand, this Program was criticized for its limited involvement and for fostering a client-based approach. Nevertheless, it represented a structural 
milestone in dealing with slum areas in the municipality. On the other hand, the program recognized that the slum areas belonged to the city, which in 
turn, required public interventions to urbanize these areas and regulate land tenure and ownership issues. Finally, this program was responsible for 
forming technical teams that were in charge of creating a new culture with regards to the work that needed to be carried out in the slum areas.   

In the early 1980s, with the re-democratization of the country, the public institutions became more permeable to the demands of the population, which 
were spearheaded by the Catholic and UTP Movements. This led way to the elaboration of proposals that would change the existing urban legislation, 
with the main objective to incorporate the illegal settlement into the existing formal city (CONTI, 2004). In this context, the PROFAVELA (Municipal 
Program for the Regularization of Favelas) was created to invert the predominating logic that persisted at the Executive municipal level of removing 
illegal settlements, by recognizing the right of the slum-dwellers to land ownership. Through this Program, the slums that were located on public land, 
were classified as areas of special social interest, with the possibility of legalizing the lots of land and thus, integrate the formal map of the city.    

The basic objectives of the PROFAVELA were to recognize the legitimacy of the occupation of informal settlements and to legitimize the slum-dwellers’ 
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ação de remoção de populações ficou mais restrita 
aos aspectos ligados a risco geológico e a projetos de 
urbanização. A Lei do PROFAVELA pode ser considerada 
um marco no tratamento de vilas e favelas em Belo 
Horizonte, por ser o primeiro instrumento legal a 
reconhecer esses assentamentos a partir do princípio 
do direito à cidade.

Em 1983, foi criada a Federação das Associações de 
Bairros, Vilas e Favelas de Belo Horizonte (FAMOBH), 
que teve uma ação efetiva na discussão relacionada 
à moradia popular. Grande parte da sua ação esteve 
voltada para a organização dos grupos de “sem-casa”, 
para ocupações de grandes áreas como forma de 
pressão sobre o poder público, em conjunto com a UTP, 
vocalizando as reivindicações dos movimentos por 
moradia. (AZEVEDO e AFONSO, 1988).

Após promulgada a Constituição Federal de 1988, 
descentralizante e municipalista, Belo Horizonte 
assumiu com maior efetividade os programas de 
urbanização de vilas e favelas, sob a responsabilidade da 
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), 
antiga CHISBEL.  

Em relação à avaliação dos marcos jurídicos 
alcançados nessa trajetória, a edição da Lei Orgânica do 
Município (LOM) de Belo Horizonte, de 21 de março de 
1990, reafirmou a função social da cidade, introduzindo 
a concepção da repartição mais equânime no acesso aos 
bens e serviços, em acordo com os princípios apontados 
pelo capítulo da Política Urbana da Constituição Federal 
de 1988, e incorporou a democratização dos processos 
de decisão, com a inserção do princípio de participação 
da sociedade no planejamento e gestão do ordenamento 
do município. 

Fundamentalmente, a LOM apresenta elementos 
inovadores em relação ao tratamento da remoção 
de população no âmbito do município. A LOM, em 
seu artigo 207, determina que o Poder Público, 
em casos de desapropriação decorrentes de obras 
públicas ou desocupação de áreas de risco, promova 
o reassentamento da população afetada e que esse 
processo deva ocorrer com transparência e com a 
participação dessa população (LINS JUNIOR, 2006). 

Em 1993, o governo da Frente BH-Popular tinha 
como uma de suas prioridades a oferta de políticas e 
programas para as populações de baixa renda. Dessa 
forma, a questão do tratamento de áreas de vilas e favelas 
e da habitação popular foram diretrizes principais 
daquela gestão. Ao contrário dos governos municipais 
anteriores, que restringiam a questão habitacional às 
esferas estadual e federal, essa administração priorizou 

o atendimento habitacional e, para tanto, criou o 
Sistema Municipal de Habitação para a gestão de seus 
programas nessa área.

Esse Sistema se configura como um conjunto de 
instrumentos institucionais e financeiros para viabilizar 
a execução dos programas habitacionais e, assim, 
consolidar a Política Municipal de Habitação. 

Na Política Municipal de Habitação foram 
estabelecidas as diretrizes para os novos empreen-
dimentos habitacionais no município, com a clara 
preocupação de estabelecer, e incluir no desenho das 
políticas de reassentamento, a garantia de permanência 

right to benefit from the public services offered to the city’s residents, by 
carrying out urban improvements (CONTI, 2004). PROFAVELA was regulated 
by law on the 6th of January of 1983, with the approval of the Municipal By-law 
3,532. This law suggested the inclusion and recognition of slum areas as part 
of municipal’s zoning by-law. As a result, the slum areas were designated as 
Special Sectors (SE-4) in Belo Horizonte’s Land Use and Soil Occupation By-Law 
(LUOS/76), and by being so, were formally integrated into the formal city. With 
the regularization of PROFAVELA, the removal of slum populations became 
restricted to geological risk areas and urbanization projects. The PROFAVELA 
Law, can be considered as a legal milestone in defining the approach to squatter 
settlements in Belo Horizonte. It was the first legal instrument that recognized 
these settlements based on the right to the city principle. 

1983 marked the creation of the Federation of Neighborhood and Slum 
Associations of Belo Horizonte (FAMOBH), which had an important role in 
fostering discussing on social housing. Most of its mandate was oriented at 
organizing “homeless” groups and occupying large lots of land as a form of 
pressuring the various spheres of government. Together with the UTP, this 
entity began to pressure governments by representing and verbalizing the re-
vindications of the social housing movement (AZEVEDO and AFONSO, 1988).

After the promulgation of the Federal Constitution in 1988, which decentralized 
and municipalized the nation’s power structures, the Municipality of Belo 
Horizonte, took on a more effective role in the implementation of slum 
urbanization programs though the enactment of the Urban Corporation of Belo 
Horizonte – URBEL (the old CHISBEL). Following the enactment of the Urban 
Corporation, Belo Horizonte passed on the 21st of March of 1990, the Municipal 
Act, reaffirming the social function of the city, introducing the concept of equal 
distribution of access to goods and services in accordance with the principles 
stated in the Chapter on Urban Policies of the Federal Constitution of 1988. 
Furthermore, it incorporated the democratization of urban planning decision-
making processes, with the introduction of the principle of social participation 
in the municipal zoning, planning and management processes.    

Fundamentally, the Municipal Act (“lei Orgânica Municipal – LOM”) introduces 
innovative elements with regards to the approach of removing populations 
at the municipal level. Article 207 of the LOM determines that in cases of 
expropriation due to a public intervention in areas of risk, the local government 
must resettle affected population and that this process needs to be transparent 
and involve the affected population (LINS JUNIOR, 2006).

In 1993 the government in power, Frente BH-Popular, prioritized the elaboration 
and implementation of public policies and programs for the low-income 
population. The approach given to slum areas and social housing defined the 
principal guidelines of this administration. In contrast with previous municipal 
governments, which downloaded the responsibility of social housing unto the 
State and Federal governments, this administration prioritized the housing 
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da população afetada, preferencialmente, próxima ao 
local de origem. 

Durante essa discussão, um outro Programa foi 
criado para o tratamento das famílias moradoras em 
áreas de risco e para a indenização de famílias em caso 
de remoção por obras públicas. O Programa de Remoção 
e Reassentamento de Famílias Removidas por Obras 
Públicas ou Vitimadas por Calamidade (PROAS), criado 
por meio do Decreto Municipal nº 8543, de 06/01/96, 
prevê a retirada e a recolocação das famílias afetadas de 
acordo com um processo de indenização monitorada. As 
famílias que necessitam ser removidas procuram uma 
nova moradia em parceria com os técnicos da URBEL, 
a Prefeitura efetiva a aquisição do imóvel e transfere a 
propriedade para a família. 

Em 1996, naquele mesmo governo, foram aprovados 
o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte e a Lei 
nº 7.166, que dispõe sobre o Parcelamento, Ocupação 
e Uso do Solo Urbano, outros marcos regulatórios que 
consolidaram a normalização referente ao tratamento 
de vilas e favelas. O Plano Diretor teve sua elaboração 
marcada pelos princípios de inversão de prioridades 
apregoados pela gestão administrativa, evidenciando a 
preocupação em atender as parcelas da população com 
maior carência de serviços públicos e infra-estrutura 
urbana. 

Com efeito, o Plano Diretor reafirmou o reco-
nhecimento das áreas de vilas e favelas como parte 
integrante do macrozoneamento do território do 
município, ampliando o alcance do PROFAVELA com a 

criação das Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS)1, que abrangem não só os 
Setores Especiais (SE-4) da antiga lei 
do PROFAVELA, mas também todos os 
conjuntos habitacionais promovidos 
pelo poder público (ZEIS 3), as favelas 
(ZEIS 1) e as áreas vazias, parceladas ou 
não (ZEIS 2).

No tratamento dos casos de reas-
sentamento, o artigo 31 corroborou o 
Sistema Municipal da Habitação ao definir 
como diretrizes da política habitacional, 
dentre outras, o reassentamento de 
famílias, de preferência em local pró-
ximo ao da origem dos moradores (LINS 
JUNIOR, 2006).

A inclusão dessa diretriz na 
formatação de projetos de remoção 
de famílias indica o rompimento com 
lógicas excludentes de expulsão de 
famílias em função de programas de 
renovação urbana.

Após o mapeamento desse conjunto 
de políticas, é possível afirmar que 
cada uma das políticas apresentadas 
introduziu avanços e marcos regulatórios 
mais precisos, caracterizando uma 
evolução no tratamento desses as-
sentamentos, especialmente em relação 
à função social da propriedade e ao 
direito à cidade, e que esse acervo foi 
responsável pela formação de uma 
cultura sobre intervenções em áreas de 
vilas e favelas. 

demand, and to do so, created the Municipal Housing System, to better administer the programs in 
this area. This system included a set of institutional and financial instruments necessary to carry out 
the housing programs, thus consolidating the so called Municipal Housing Policy.    

The Municipal Housing Policy established the guidelines for new housing projects in the municipality 
with the clear definition that resettlement of the affected families should, preferably, be carried out 
to a region in the proximity of the affected area. While this new approach was being debated, another 
program to work with families that were living in geological risk areas and to define the indemnities 
was being created. The Program for Removal and Resettlement of Families due to Public Projects or 
Calamities – PROAS – was created by Municipal Decree nº 8543 on the 6th of January in 1996. The 
PROAS, defined the process through which families would be removed, resettled and would gain a 
monitored compensation. Basically, families that need to be removed, search for a new dwelling in 
partnership with the technical team from URBEL, in accordance with the requirements defined by 
the Program. Upon selection of the new housing unit, the Municipality buys the estate and transfers 
the property rights to the family.

During the same administration, in 1996, Belo Horizonte’s Municipal Master Plan was approved 
by Law nº7,166, which sets out the parameters of Occupation, Use and Zoning of Urban Land as 
well as other regulatory frameworks which dealt specifically with the urbanization of slum areas. 
The elaboration of the Master Plan was marked by the inversion of priorities principles, which 
were advocated by this administration. Essentially, these principles focused thr provision of public 
services and infrastructure improvement projects for the poorest population.      

Furthermore, the Master Plan, reaffirmed the recognition of slum areas as integral components 
of the municipality’s macro-zoning territory. The Master Plan amplified the coverage that was 
originally given by PROFAVELA, with the creation of Special Zones of Social Interest (ZEIS)1, which 
include the Special Sectors (SE-4) as well as all the other social housing projects implemented by 
the local government (ZEIS 3), slums (ZEIS 1) and vacant areas, regardless of whether they were 
parceled or not (ZEIS 2).

Finally, article 31 of the Master Plan, further consolidated the Municipal Housing System, by defining 
the regulating framework of housing policies with regards to family resettlements emphasizing 
the need to relocate the families close to the original intervention site (LINS JUNIOR, 2006). The 
inclusion of this new guideline in projects that deal with the removal of families, indicates a rupture 
with the exclusionary logic which expelled the families in function of urban renewal.     

After mapping out the above set of policies, it is possible to conclude that each one of these policies 
represented advancement towards a more precise regulatory framework to carry out urban 
intervention projects in slum areas and with regards to the resettlement of affected families.  The 
evolution of these policies was predominantly influenced by two principles: the social function of 
land ownership and the right to the city – both of which had a great impact on forming a new culture 
with regards to urban intervention projects in Belo Horizonte’s slum areas. 
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NOTA

1 As ZEIS são zonas urbanas específicas, que podem conter áreas 
públicas ou particulares ocupadas por população de baixa renda, 
nas quais haja interesse público de promover a urbanização e/ou 
regularização jurídica da posse da terra.

ENDNOTE

1 The ZEIS are specific urban zones, which can contain public or 
private areas occupied by population with low-income level, and 
where there is a public interest in promoting urbanization and/or 
legal regularization of land tenure. 




