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Prefácio 

 

Diagnóstico da Infância e Adolescência: Um norte para as políticas públicas 

 

Garantir a primazia do atendimento à criança e ao adolescente pelas políticas públicas 

sociais conforme determina a Carta Maior de nosso país, a Constituição Federal de 1988, 

exige avaliar a efetividade dos serviços prestados a esse público. A partir da criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Brasil passou a 

pautar-se por uma legislação desafiadora, que impulsiona o poder público e a sociedade civil a 

encontrar soluções cada vez mais eficientes para assegurar, de fato, os direitos da infância e 

da adolescência brasileiras. 

Signatário de diversos pactos internacionais referentes a essa causa, o país 

responsabiliza-se também por cumprir a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, 

aprovado em 1959, e, em nível continental, o Pacto de São José da Costa Rica, celebrado em 

1969, que estabelece, em seu artigo 19, que “toda criança tem direito às medidas de proteção 

que sua condição de menor requer por parte da família, da sociedade e do Estado”. 

Alguns anos depois da criação do ECA, em 1994, testemunhamos a realização do 

primeiro diagnóstico para dar transparência à realidade de nossas crianças e adolescentes em 

Belo Horizonte. Hoje, damos mais um importante passo na consolidação dos avanços ao 

apresentarmos à sociedade a edição renovada deste importante documento. 

O Diagnóstico da Situação da Infância e Adolescência no Município de Belo 

Horizonte, idealizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA – , em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, traz uma compreensão sobre a 

rede de atenção a nossas crianças e adolescentes e aponta as diversas realidades e situações 

vivenciadas por esse público na capital mineira. 

O presente documento detalha o contexto de avanços e desafios em que nos 

encontramos perante esta temática, constituindo-se como mais uma ferramenta de 

informações para a elaboração e o planejamento das ações do município destinadas à infância 

e juventude. As estatísticas e os dados revelados nesta pesquisa contribuem para a construção 

de políticas públicas mais eficientes, para a criação de metas e objetivos norteadores da 

aplicação de recursos públicos, bem como expõem os avanços na oferta de serviços, 

programas e projetos a essa prioritária parcela da população.  

No que tange às políticas sociais, o Diagnóstico também contribuirá para o 

enfrentamento de violações de direitos, combatendo vulnerabilidades sociais em que vivem 
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muitas de nossas crianças e adolescentes. A partir dele, será possível agir com maior 

assertividade na busca de soluções para a promoção social, ponto fundamental da atuação do 

Estado, o que renova o nosso compromisso de garantir um futuro promissor para as novas 

gerações. 

 

Maria Gláucia Brandão 

Secretária Municipal de Políticas Sociais 

Marcelo Alves Mourão 

Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social 
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Apresentação 

 

 O Diganóstico da Situação da Criança, do Adolescente e do Jovem de Belo Horizonte, 

é um processo de construção de uma prática que busca estabelecer parâmetros para 

formulação, implementação e controle social sobre as Políticas Públicas para a infância e a 

adolescência em Belo Horizonte, através de uma reunião de dados, da análise conjunta dos 

problemas e das potencialidades do nosso município. 

 Este processo se iniciou em 2011 e passou por vários momentos de reflexão, discussão 

e dificuldades que envolveram todos os conselheiros do CMDCA – Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente –, dos pesquisadores e dos técnicos dos serviços 

responsáveis pelas políticas públicas e pelas informações e dados sobre as mesmas. 

O contexto em que se coloca este diagnóstico é também parte do processo e com ele 

aprendemos muito, posto que esta prática seja inovadora. 

  políticas públicas reorientadas no contexto das reformas democráticas constituíram 

um avanço dos direitos civis e a consolidação da política social como fundamento do Estado 

de direito. No Brasil, o processo de consolidação da cidadania social tem suas especificidades 

dadas pela ausência da relação entre direitos civis e políticos com a implementação de 

políticas públicas que efetivem estes direitos. 

 A permanente disputa entre interesses individuais e privados com os direitos coletivos 

e comuns interfere na distribuição de recursos e definição de prioridades. As políticas sociais, 

por si sós, certamente não dariam conta de todas as mazelas sociais, mas podem contribuir 

muito para impedir que as desigualdades se reproduzam. 

 Neste contexto o Diganóstico da Situação da Criança, do Adolescente e do Jovem 

agora publicado pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Belo Horizonte, tem o papel fundamental de orientar, formular, deliberar e 

exercer o controle social sobre as políticas públicas voltadas para o atendimento à criança e ao 

adolescente. 

 Para que se possam exercer estas funções com responsabildiade e competência e para 

que possamos assumir essa atribuição que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos 

determina, é preciso que os conselhos de direitos produzam conhecimento a respeito da 

realidade social das crianças e adolescentes em seu município. A forma mais coerente de se 

fazer um retrato desta realidade é através da produção de um diagnóstico. 

 Conhecer a realidade da infância e da adolescência do município é fundamental para o 

fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos e para elaboração de políticas públicas 
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mais eficazes. Um diagnóstico pode nos oferecer conhecimento sobre os principais problemas 

que atingem as crianças e os adolescentes, pode apontar ações prioritárias para a garantia 

desses direitos e, principalmente orientar melhor as escolhas de alocação de recursos nos 

orçamentos para a implementação dessas ações. 

 O CONANDA emitiu em 2010 uma resolução, a de número 137, que definiu 

parâmetros para essa gestão de políticas dirigidas à infância e à adolescência. Essa resolução 

diz que é preciso haver um diagnóstico que oriente a formulação de planos de ação nos 

municípios. Os conselhos municipais poderão se fortalecer na medida em que se apropriarem 

da ideia de que, para deliberar e formular políticas precisam empreender bons diagnósticos da 

situação da criança e do adolescente – diagnósticos permanentes que se traduzam, como parte 

do processo de deliberação sobre as Políticas para a infância e para a Adolescência. 

 Esperamos que este processo de diagnóstico se torne uma prática permanente, que as 

questões apontadas por este documento referenciem a elaboração de programas e projetos 

governamentais e não governamentais para crianças e adolescentes. Nossa expectativa é de 

que possamos produzir o fortalecimento de uma efetiva rede de defesa da infância e 

adolescência e que principalmente, possamos contribuir para a construção de políticas 

públicas comprometidas com a consolidação da cidadania e a efetivação dos direitos de 

crianças, adolescentes e jovens no âmbito municipal. 

 Esperamos que esta “noção da realidade local” faça despertar desejos de mudanças. É 

no município que se articula a proteção integral da criança e do adolescente. É para onde deve 

convergir o diálogo entre todas as instâncias governamentais e não governamentais voltadas 

para esse propósito. É nas cidades que as redes de atendimento e de garantia dos direitos se 

fortalecem, para que esse esforço se traduza na definição de políticas públicas eficazes e num 

atendimento de qualidade, objetivando uma justiça social maior. 

 

Márcia Cristina Alves 

Presidente do CMDCA 
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Leia-me 

 

Este Livro compõe o conjunto de resultados da pesquisa Diagnóstico da Situação da 

Infância, Adolescência e Jovem de Belo Horizonte, realizada pela Cooperativa de Trabalho de 

Professores Universidade Livre - UNILIVRECOOP, desenvolvida durante o período de maio 

de 2012 a junho de 2013.  

O Diagnóstico teve como objetivo geral conhecer a realidade da criança e do 

adolescente e jovem até 21 anos em Belo Horizonte para subsidiar ações e tomadas de 

decisões do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – o  CMDCA/BH – 

e as instâncias governamentais e não governamentais na formulação e execução de suas 

políticas e programas.  

A elaboração do presente Diagnóstico partiu do CMDCA e da Secretaria de Municipal 

Adjunta de Assistência Social (SMAAS), tendo sido  financiada com recursos do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) de Belo Horizonte. Ressalta-

se que 18 anos é o lapso de tempo entre a realização do Diagnóstico ora apresentado e o 

último desta natureza ocorrido neste município: Diagnóstico Crianças e Adolescentes de Belo 

Horizonte, em 1994.  

A apresentação do relatório final do Diagnóstico foi organizada por temas e 

distribuídas em quatorze livros, contemplando as áreas propostas e investigadas na pesquisa 

sendo:   

Livro 1. Diagnóstico da situação da criança, do adolescente e do jovem em Belo Horizonte: 

notas teórico-metodológicas e considerações gerais;  

Livro 2. Pesquisa nos conselhos tutelares;  

Livro 3. Caracterização sociodemográfica da população infantojuvenil nas regionais 

administrativas do município;  

Livro 4. Configurações familiares;   

Livro 5. Condições de saúde;  

Livro 6. Educação;  

Livro 7. Trabalho, profissionalização e renda;  

Livro 8. Acesso à cultura, ao esporte e ao lazer;  

Livro 9. Análise das violações de direitos preconizados no ECA;  

Livro 10. Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente; 

Livro 11. Política de atendimento à criança e ao adolescente: assistência social e rede de 

entidades registradas no CMDCA;  
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Livro 12. Juventudes em Belo Horizonte – 2013.  

Livro13. Catálogo da rede de atendimento à criança, ao adolescente e ao jovem – Belo 

Horizonte – 2013;  

Livro 14. Catálogo de dissertações e teses sobre a temática da criança, do adolescente e do 

jovem até 21 anos nas instituições de ensino superior UFMG e PUC Minas – 2005 

a 2012. 

No presente Livro 8 apresentamos informações sobre o direito ao acesso à cultura, ao 

esporte e ao lazer, conforme prevê o Capítulo IV do Estatuto da Criança e do Adolescente.   

 

 

Cooperativa de Trabalho de Professores Universidade Livre – UNILIVRECOOP 

Julho de 2013 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste Livro apresentamos informações sobre o direito ao acesso à cultura, ao 

esporte e ao lazer, conforme prevê o Capítulo IV do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  Para isso, foram acionadas como fontes principais nessa pesquisa o sítio 

da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a Fundação Municipal de Cultura (FMC), 

centros de cultura do município, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), a 

Fundação de Parques Municipais (FPM) e a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). As informações foram também levantadas junto aos órgãos estaduais e 

federais, a fim de obtermos um panorama geral da situação da criança, do adolescente e 

do jovem no município a partir dessas outras esferas do governo. Foi realizada pesquisa 

virtual aos sítios eletrônicos da Secretaria Estadual de Cultura (SEC-MG), do Ministério 

da Cultura (MinC), da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ) e do 

Ministério do Esporte, a fim de levantarmos aspectos relevantes da atuação desses 

órgãos em Belo Horizonte. 

 Além das informações obtidas por meio dos registros virtuais, constam aqui 

dados primários, obtidos diretamente com gerentes das áreas de cultura, esporte e lazer 

do município. Desta maneira, foram realizadas reuniões, contatos virtuais e aplicados 

questionários semiestruturados, entre os meses de novembro e dezembro do ano de 

2012 até abril de 2013. Através dessas visitas, obtivemos também acesso a relatórios e 

outros documentos relativos às instâncias: Fundação Municipal de Cultura, centros 

culturais, Secretaria Estadual de Cultura, Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer, Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ), Universidade 

Federal de Minas Gerais, Ministério do Esporte,  bem como o sítio da Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH).  

Dessa forma, pudemos acessar dados sobre equipamentos, programas, projetos, 

ações, eventos, cursos, oficinas e demais atividades desenvolvidas pelos governos 

municipal, estadual e federal nos campos da cultura, do esporte e do lazer. Esse 

levantamento possibilitou construirmos um panorama geral dos equipamentos 

existentes, dos programas e serviços em execução e da abrangência dos mesmos, 

quando tivemos o acesso à informação disponível. Ressalte-se que, de forma geral, 

algumas quantificações necessárias para tal análise nem sempre existiam e, por vezes, 

talvez pela natureza de alguns eventos, baseavam-se em estimativas. 
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8.1  GOVERNO MUNICIPAL: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 

(FMC)  

 

Apresentamos abaixo os equipamentos e programas culturais que a PBH 

oferecia e promovia, durante o período de realização do levantamento de dados dessa 

pesquisa. Estão disponibilizadas descrições sobre os equipamentos culturais, os 

programas, o número de pessoas atendidas e de atendimentos nessas atividades e 

também os resultados dos questionários respondidos por gestores de oito centros 

culturais do município, o que, inclusive, nos possibilitou  desenhar um mapa de relações 

interinstitucionais dos oito centros culturais pesquisados. 

 

8.1.1  Equipamentos da FMC 

 

 O Quadro 8.1, abaixo, apresenta de forma sintética os equipamentos 

culturais existentes em Belo Horizonte, no ano de 2012, e reportam seus objetivos e 

funcionalidades. 

 

QUADRO 8.1: Equipamentos culturais da Prefeitura de Belo Horizonte  - Belo Horizonte - 

2012. 

 

Tipo de Equipamento 
(N) 

 

Descrição 

15 Centros Culturais  Implantados em oito das nove regionais da cidade, oferecem 

atividades de formação artística, além de programação cultural. 

Originalmente eram 16 Centros Culturais, porém o Liberalino Alves 

de Oliveira estava fechado, com previsão de retomar plenamente as 

atividades em 2014. A Regional Nordeste ainda não havia sido 

contemplada com nenhum centro cultural. 

2 Teatros Municipais Francisco Nunes, localizado na regional Centro-Sul, e Marília na 

Leste. O Francisco Nunes está passando por uma reforma, com 

previsão de conclusão para 2014. 

21 Bibliotecas 

Municipais 

Quatro delas são regionais localizadas nos seguintes bairros: 

Renascença, Santa Rita de Cássia, Venda Nova e Bairro das 

Indústrias. As outras estavam nos Centros Culturais e outra delas é a 

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 

Arquivo Público da 

cidade de Belo 

Horizonte 

Responsável pela gestão, guarda, preservação dos documentos 

produzidos ou recebidos pelo poder executivo municipal, bem como o 

acesso a estes.  

Centro de Referência Vinculado à Diretoria de Políticas Museológicas da FMC, o CRAV 
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Tipo de Equipamento 
(N) 

 

Descrição 

Audiovisual (CRAV) constitui-se em uma das instituições de memória de Belo Horizonte, 

tendo como pauta a preservação do acervo audiovisual do município. 

Museu Histórico 

Abílio Barreto 

(MHAB) 

Possui a função de recolher e preservar itens que contribuem para a 

compreensão da dinâmica sócio-histórica da cidade, reunindo um 

acervo variado relativo às trajetórias da capital e de seus cidadãos. O 

seu objetivo é tornar público o acesso aos bens culturais preservados, 

a fim de fomentar a participação dos cidadãos na construção da 

memória e do conhecimento sobre a cidade.  

 

Centro de Referência 

da Moda 

Em 21 de novembro de 2012, o Centro de Cultura de Belo Horizonte 

(CCBH) deixou de ocupar integralmente o imóvel localizado na Rua 

da Bahia com Augusto de Lima para dar espaço ao Centro de 

Referência de Moda de Belo Horizonte, implantado pela Fundação 

Municipal de Cultura, que estava previsto na gestão do atual prefeito. 

O CCBH constitui-se em um importante centro de cultura devido a 

sua localização e à promoção de debates, ciclos de palestra, 

seminários, cursos de formação e infraestrutura para realização de 

atividades intelectuais. 

Museu de Arte da 

Pampulha (MAP) 

Compreende as seguintes ações, projetos e serviços:  

Bolsa Pampulha  Arte Contemporânea no MAP  

Atividades Educativas / Visitas Mediadas  

Oficina de Férias na Pampulha, esta articulada com a Casa do Baile, 

atendendo a crianças e jovens. 

Biblioteca e Centro de Documentação e Pesquisa (CEDOC)  

Apresentações Musicais  

Casa do Baile A Casa do Baile, como Centro de Referência de Urbanismo e 

Arquitetura, atuava desde 2002 com o objetivo de aproximar o 

cidadão do universo da arquitetura e urbanismo. Promoveu atividades 

educacionais e culturais, como exposições, seminários, lançamentos 

de publicações, shows, apresentações artísticas, mostras de cinema e 

seminários. Especificamente para crianças e jovens, tem desenvolvido 

esporadicamente oficinas de brincadeiras. Articulou, junto com o 

Museu de Arte da Pampulha (MAP), uma série de atividades que 

fizeram parte da programação de férias dedicada a esse público. 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

  

 

  

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=fundacaocultura&tax=23466&lang=pt_BR&pg=5520&taxp=0&
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=fundacaocultura&tax=23467&lang=pt_BR&pg=5520&taxp=0&
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=fundacaocultura&tax=23960&lang=pt_BR&pg=5520&taxp=0&
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8.1.2  Programas da FMC 

 

Nesta subseção, apresentamos a relação de programas desenvolvidos pela FMC, 

uma breve descrição dos objetivos de cada um dos mesmos e alguns dados quantitativos 

referentes aos atendidos por esses programas.   

O documento enviado no dia 17/02/2012 pela FMC, após reuniões presenciais 

entre novembro e dezembro de 2012 com funcionários do Departamento de 

Planejamento e Coordenação,  bem como o Diretor de Bibliotecas e Centros Culturais, 

apresentava a descrição e os números relativos aos programas e atividades que 

atenderam especificamente nosso público de interesse. Foram fornecidas novas 

informações no dia 26/03/2013, data em que uma representante da FMC nos apresentou 

dados complementares. 

 Identificamos a existência de cinco principais programas desenvolvidos pela 

Fundação, que estão apresentados nos Quadro 8.2 abaixo: 

 

QUADRO 8.2: Descrição dos principais programas da Fundação Municipal de Cultura - Belo 

Horizonte - 2012. 

Programa Descrição geral 

Gestão da Política Cultural Reúne iniciativas, estudos, formulação e implementação de 

estratégias e mecanismos de integração e fortalecimento 

institucional, bem como registros de informações e análises 

gerenciais a fim de dar suporte ao processo decisório das políticas 

públicas na área da cultura do município, além de ações de 

acompanhamento e supervisão dos serviços nas áreas 

administrativa, contábil, financeira, orçamentária, operacional, 

patrimonial e de custos da Fundação. Pretende alcançar a melhoria 

da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, implantação de 

iniciativas de modernização tecnológica e de instalações, além da 

capacitação de recursos humanos. O público-alvo foram 

produtores e gestores culturais, artistas, técnicos, pesquisadores, 

estudantes, instituições públicas e privadas, entidades do terceiro 

setor no campo da arte e cultura, funcionários e gestores públicos. 

Fomento e Incentivo à 

Cultura 

Objetiva o ajuntamento de iniciativas de promoção da diversidade 

cultural, por meio da implementação de mecanismos de fomento e 

incentivo, voltados à qualificação técnica, ao fortalecimento das 

manifestações culturais, além da dinamização e ampliação da 

produção e circulação dos bens e serviços da cultura. 

História, Memória e 

Patrimônio Cultural de 

Belo Horizonte 

Tem a finalidade de promover a fruição e valorização da história, 

da memória e do patrimônio cultural do município. Visava 

também à preservação e promoção dos bens culturais. 
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Programa Descrição geral 

Promoção e Apoio ao 

Desenvolvimento Cultural 

Objetiva a ampliação da compreensão cultural em sua dimensão 

simbólica e econômica, buscando o fortalecimento da política 

cultural do município. Com isso, pretende-se o incremento das 

condições de desenvolvimento das expressões artístico-culturais, 

favorecendo a apropriação do conhecimento e da produção para 

que assegure um cenário de crescimento e valorização da cultura 

no município e seu entorno metropolitano. 

Rede BH Cultural Reúne iniciativas de organização e fortalecimento da cultura na 

cidade, buscando viabilizar mecanismos de planejamento e o 

desenvolvimento de políticas participativas, ampliação e 

qualificação de espaços e usos da cultura, além do incentivo à 

produção cinematográfica. 

Fonte: FMC, 2012-2013.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 De acordo com esse documento, as ações desenvolvidas atualmente pela FMC 

que abrangem ou atuam especificamente com crianças, adolescentes e jovens de 0 a 21 

são as indicadas no Quadro 8.3 a seguir: 

 

QUADRO 8.3: Ações culturais da FMC que contemplaram crianças, adolescentes e jovens de 0 

a 21 anos - Belo Horizonte, 2012. 

Programa Ação Descrição 

Promoção e 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Cultural 

Promoção da 

Leitura  

Desenvolvimento de atividades, no espaço das 

Bibliotecas da FMC, orientadas para a valorização da 

leitura e escrita, através de oficinas, clubes e rodas de 

leitura, encontros com escritores, bem como 

atividades que tinham como base a cultura letrada, 

focando na relação com diferentes manifestações 

artístico-culturais. 

História, 

Memória e 

Patrimônio 

Cultural de Belo 

Horizonte 

Atividades de 

Visita Orientadas 

Atividade direcionada a grupos agendados e alunos 

de escolas que visitaram as exposições e demais 

atividades ofertadas nas unidades culturais da 

Fundação, relacionadas ao patrimônio cultural da 

cidade. 

Promoção e 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Cultural 

Atendimento ao 

usuário 

Atendimento aos usuários das bibliotecas e dos 

centros culturais da Fundação Municipal de Cultura, 

a fim de difundir o conhecimento na área cultural, 

nas suas diversas linguagens. 

Promoção e 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Cultural 

Formação 

Artístico-cultural 

Projeto realizado nos centros culturais da FMC, que 

possibilitava aos cidadãos atendidos nestes espaços o 

contato, a fruição e a oportunidade de criar e 

vivenciar diferentes linguagens artísticas e 

expressões culturais. Pretendendo a criação de 

espaços e tempos voltados para a formação artístico-
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Programa Ação Descrição 

cultural através de ações de mediação, de arte-

educação, sensibilização e fruição artística e cultural 

com atuação de artistas e grupos locais dos territórios 

dos centros culturais. 

História, 

Memória e 

Patrimônio 

Cultural de Belo 

Horizonte 

Patrimônio Cultural 

Comunitário 

Desenvolvimento de ações voltadas para a promoção 

e valorização do patrimônio cultural, na sua 

dimensão material e imaterial, dos diferentes 

territórios regionais de Belo Horizonte. Esperava-se 

que essa proposta fortalecesse as identidades locais e 

a memória coletiva em suas manifestações e 

expressões culturais. 

Promoção e 

Apoio ao 

Desenvolvimento 

Cultural 

Ação de formação 

artística e cultural 

da FMC - Arena da 

Cultura 

Implantado em 1998, para cumprir metas de 

descentralização cultural, foi organizado a partir da 

experiência acumulada pela antiga Secretaria 

Municipal de Cultura (SMC), desde 1989, 

oferecendo atividades variadas: oficinas, cursos, 

workshops, ciclos de debates e de reflexão, circuitos 

de apresentações artísticas e mostras de arte. As 

atividades desenvolvidas são  realizadas nos Centros 

Culturais da FMC e nos Núcleos do Programa BH 

Cidadania espalhados pelas nove Regionais de Belo 

Horizonte. 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

  

 O número de atendidos por essas ações estavam contemplados em três grandes 

programas, que englobam os cinco apresentados anteriormente. A Tabela 8.1 faz um 

comparativo de 2010, 2011 e 2012 a fim de acompanhar o desenvolvimento destes: 

 

TABELA 8.1: Número de atendidos por programa da Fundação Municipal de Cultura  - Belo 

Horizonte - 2012. 

Programa 
Atendidos por ano (N) e  (%) 

2010 2011 2012 

História, Memória e Patrimônio 
9.646 10.007 10.207 

53,7 58,0 73,9 

Promoção e Apoio ao 

Desenvolvimento Cultural 

8.330 7.247 3.577 

46,3 42,0 25,9 

Fomento e Incentivo à Cultura 
0 12 20 

0 0,1 0,1 

Total 
17.976 17.266 13.804 

100 100 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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 Também foram disponibilizados pela FMC, os relatórios de 2010 e 2011 com a 

planilha orçamentária dos anos em questão. Em 2010, o orçamento total foi de R$ 

27.518.478,25, com a maior parte dos gastos dedicados a pagamento de pessoal 

(utilização de R$ 20.467.796,34 desse montante).  

O programa que teve a maior verba em sua execução foi Gestão da Política 

Cultural, utilizando R$ 13.782.973,00. Esse padrão se repete em 2011, que teve um 

orçamento de R$ 34.711.336,22 e o gasto com pessoal ficou em R$ 21.850.973,36. 

Desta vez, os recursos aplicados em Gestão da Política Cultural foram maiores em 

relação ao ano anterior, num montante de R$ 15.463.267,12.  

 Em 2012, o total geral foi de R$ 40.265.433,93, com a Gestão da Política 

Cultural ficando com R$ 20.498.984,25. O programa da Gestão da Política Cultural 

envolvia tarefas de cunho burocrático e administrativo, como: ações e instrumentos de 

avaliação da política cultural, gerenciamento da infraestrutura física e organizacional, 

gestão superior da política cultural e serviços administrativos e financeiros. 

Nos três anos em questão,  o programa  Promoção e Apoio ao Desenvolvimento 

Cultural, foi o segundo colocado em investimento. Em 2010, foi dispendido o montante 

de R$ 10.302.257,17. No ano seguinte, R$ 9.23.5619,27 e em 2012 foram                   

R$ 14.509.738,97. As atividades desenvolvidas por ele giraram em torno de ações de 

intercâmbio nacional e internacional, desenvolvimento de acervos bibliográficos, 

estimulo à criação e à circulação das artes e da cultura, estímulo à produção artístico-

cultural e integração das ações e espaços de leitura.  

O programa que recebeu o terceiro maior montante dos recursos da Fundação foi 

História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Em 2010, os investimentos 

foram de R$ 2.846.497,71. No ano de 2011, os recursos utilizados nesse programa 

chegaram a R$ 3.136.469,06 e, em 2012, somaram R$ 4.097.721,95. 

 

8.1.3  Pesquisa nos Centros de Cultura  

 

Conforme exposto anteriormente no Quadro 8.1, havia, em Belo Horizonte, 15 

centros culturais em funcionamento. O Cartograma 8.1, abaixo, apresenta a distribuição 

desses centros pelo município. O Centro Cultural Liberalino Alves,  inaugurado em 

1999 e desativado desde 2009, não foi retirado do Cartograma 8.1 por ainda existir o 

seu espaço físico.  
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CARTOGRAMA 8.1: Distribuição dos Centros de Cultura por regionais administrativas  - Belo 

Horizonte – 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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Dos 15 Centros de Cultura, 11 foram viabilizados através de Orçamento 

Participativo. Outros três - Centro Cultural Lagoa do Nado, Centro Cultural Zilah 

Spósito e Centro Cultural Urucuia  - surgiram através de mobilização popular, em que 

pleitearam a construção desses equipamentos junto à Prefeitura. O mais antigo é o 

Centro Cultural Lagoa do Nado, que existe desde 1992, e o mais novo dos Centros 

visitados é o São Geraldo, em funcionamento desde 2009. 

Foi identificado que o planejamento quadrianual da FMC indicaria a diretriz 

para os centros, os quais, a partir dele, planejariam internamente suas programações 

mensais temáticas, com possibilidade de abertura para demandas vindas da comunidade. 

Para conhecermos melhor a realidade dos Centros de Cultura, foi respondido de forma 

presencial pelos gestores de oito centros culturais, um questionário contendo questões 

abertas e fechadas. Esclarecemos que consideramos um centro de cultura por regional 

administrativa, excluindo a Regional Nordeste, que não dispunha de nenhum 

equipamento desse tipo.  

Foram visitados os Centros Culturais: Jardim Guanabara (CCJG); Centro 

Cultural Lagoa do Nado (CCLN); Centro Cultural Regina-Lindéia (CCRL); Centro 

Cultural Padre Eustáquio (CCPE); Centro Cultural Salgado Filho (CCSG); Centro 

Cultural São Geraldo (CCSG); Centro Cultural Venda Nova (CCVN) e Centro Cultural 

Vila Marçola (CCVM).  

 A seguir, apresentamos os resultados obtidos através de nossa visita de 

observação e do questionário respondidos pelos gestores dos oito centros culturais 

supracitados. Esclarecemos que foi realizada uma compilação temática das respostas 

obtidas a fim de gerarmos  coerência à informação levantada.  

 

8.1.3.1 Localização e acessibilidade 

 

 A primeira pergunta averiguava sobre a localização do Centro no bairro ou 

comunidade. Cinco centros culturais; CCJG, CCLN, CCPE, CCSG e CCRL foram 

avaliados como bem localizados na comunidade;  os centros culturais CCSF e CCVN, 

afirmaram ser razoavelmente localizados, queixando-se da falta de placas de sinalização 

(CCSF) e de ruas esburacadas que dificultavam o acesso de pessoas com deficiência 

(CCVN).  
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Somente o Centro Cultural Vila Marçola foi considerado mal localizado, por 

estar num ponto da comunidade que atende a poucas pessoas do entorno. Na visita a 

este centro, localizado num ponto pouco abrangente da referida Vila, cujo acesso 

principal se dava a partir de uma rua longa e em declive acentuado, pudemos verificar 

sua situação.  Mas destacamos que o Aglomerado da Serra, onde fica situada a Vila 

Marçola, trata-se de uma área muito íngreme, dificultando o acesso por carro, bicicleta 

ou qualquer outro meio de transporte. Nos demais centros entrevistados, a localização e 

a acessibilidade, em geral, não representavam problemas. 

Em relação à acessibilidade para pessoas com deficiência, indagamos se as 

condições do respectivo equipamento eram: boas, medianas, ruins ou ainda se não havia 

nenhuma. Cinco centros: CCSF, CCPE, CCSG, CCRL e CCVN afirmaram serem boas 

as condições de acessibilidade, tanto externas quanto internas. Apenas o CCVN 

considerou essa opção apenas no interior do Centro, uma vez que as calçadas da rua 

estavam aparentemente desniveladas e apresentando buracos. O CCJG julgou-se 

mediano neste item, apresentando o mesmo problema de condições inadequadas da 

calçada e acrescentando a questão do acúmulo de entulho na rua, observado por nós 

naquela visita, que trazia dificuldade de locomoção para as pessoas com deficiência. O 

CCLN julgou como ruim sua situação em relação à acessibilidade de pessoas com 

deficiência, alegando a inexistência de banheiro adaptado, rampas de acesso e corrimão. 

O CCVN marcou a opção “nenhum” alegando os mesmos motivos do anterior. 

 

8.1.3.2  Infraestrutura 

 

 Quanto à infraestrutura do equipamento, solicitamos aos respondentes que o 

avaliassem através de três opções: excelente, adequado, porém necessita melhorias ou 

inadequado. Somente o CCSF e o CCSG consideraram a infraestrutura excelente, 

diferentemente do restante que assinalou adequado, porém necessita melhorias 

relacionadas à ampliação e à melhoria física e da qualidade (conforto) dos ambientes. A 

alegação principal referiu-se à insuficiência do espaço para o atendimento ao público, 

bem como para a própria realização das atividades rotineiras dos funcionários que, em 

alguns casos, trabalhavam em salas administrativas desconfortáveis, como verificamos 

em nossa visita de observação no Centro Cultural Venda Nova.  
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Para termos ideia das condições das salas, no CCJG verificamos as seguintes 

situações: rachaduras, mofo, piso defeituoso em salas de ensaio e oficinas, com risco de 

ferimento àqueles que realizassem atividades físicas como dança e a capoeira, por 

exemplo. Neste mesmo centro, verificamos a falta de conforto na biblioteca que, por 

exemplo, possuía cadeiras e mesas fixas ao chão, o que impedia o seu manejo e 

rearranjo. No CCRL, encontramos salas de ensaio sem isolamento acústico e com mau 

funcionamento da rede elétrica.  

Havia também casos em que o centro de cultura dividia espaços com outras 

atividades, como foi o caso do Centro Cultural Lagoa do Nado, que dividia espaço com 

um parque. A falta de guardas municipais e de iluminação adequada no horário noturno 

também foi verificada.  

Quando averiguamos qual órgão cuidava da infraestrutura dos centros de cultura,  

constatamos que muitos problemas técnicos eram resolvidos de maneira solidária entre 

os mesmos. O auxílio realizado pelas regionais administrativas foi descritas de maneira 

positiva através da atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Capital 

(SUDECAP) e Empresa de Informática e Informação de Belo Horizonte (PRODABEL). 

Em relação aos espaços dos centros culturais, foi constatada, na pesquisa, em 

todos eles, a existência de área externa e de biblioteca aberta ao público, tanto para 

atividades do Centro quanto para uso de interesse pessoal do cidadão. Em alguns casos, 

as bibliotecas funcionavam também como espaço multimídia, disponibilizando o acesso 

ao computador e à internet.  

Seis centros -  CCJG, CCSF, CCSG, CCVM, CCLN e CCVN - possuíam sala de 

oficinas para ensaios e auditório para apresentações artísticas, exposições e exibições 

audiovisuais. No CC Lagoa do Nado, outros espaços como fogão à lenha, praça, hall de 

exposição, sala multimídia exclusiva, galpão, bosque e quadras foram verificados. No 

CCVN, às vezes, utilizava-se do estacionamento como espaço para oficinas e 

apresentações, já que o mesmo não dispunha de espaço suficiente para a programação 

ofertada. 

  

8.1.3.3  Horário de Expediente 

 

  Com uma pequena variação de horários, o padrão foi de terça a sexta-feira, das 

09h às 18h ou das 08h às 17h, sendo que o CCRL atendia num expediente maior, das 
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08h às 21h horas. Nos finais de semana, funcionavam de acordo com a demanda, tendo 

as segundas-feiras como folga para os funcionários. Este dia da semana, por vezes era 

utilizado para reuniões na Fundação Municipal de Cultura.  

  

8.1.3.4  Atividades realizadas 

 

 As próximas perguntas se direcionaram a fazer um levantamento dos tipos de 

atividades desenvolvidas em 2012, que atenderam especifica ou indiretamente o público 

de interesse da nossa pesquisa. Foi constatada uma grande variedade de oficinas e 

eventos que atenderam crianças, adolescentes e jovens.  

Oficinas de dança nas modalidades salão, funk carioca e hip-hop foram comuns. 

Artes marciais também foram frequentes, com a capoeira predominando em relação ao 

judô, ao jiu-jitsu e ao tae kwon do. Oficinas de sensibilização musical e musicalização 

através de aulas de violão também foram frequentes. 

O programa Arte da Saúde, articulado com a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMSA), também se fez presente na maior parte dos centros, em que houve oferta de 

oficinas de teatro e artes plásticas. Outras modalidades como oficinas de balé, grafitti, 

ensaios abertos de grupos artísticos, eventos culturais de cunho ecológico, festivais de 

arte de diversas modalidades como o Festival Internacional de Corais (FIC), saraus 

poéticos, oficinas de desenho e pintura, conversas e contação de histórias à beira do 

fogão de lenha e oficinas de literatura também foram mencionadas, ainda que em menor 

frequência. 

 

8.1.3.5  Origem das crianças, dos adolescentes e dos jovens atendidos 

 

 Averiguamos a origem das crianças, dos adolescentes e dos jovens atendidos, se 

provenientes da comunidade local, da Escola Integrada, das medidas socioeducativas, 

dos programas de assistência social, do Conselho Tutelar ou outros lugares.  

Todos os Centros prestavam atendimentos às crianças, aos adolescentes e aos 

jovens da comunidade local e arredores. Cinco recebiam também crianças vindas da 

Escola Integrada. Seis deles; CCJG, CCLN, CCVN, CCPE, CCSG e CCLR, receberam 

público vindo de medidas socioeducativas, como Prestação de Serviço à Comunidade 
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(PSC), da Central de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas (CEAPA), das 

casas-abrigo e de jovens em semiliberdade.  

Quatro deles; CCJG, CCLN, CCPE e CCSG, recebiam sujeitos oriundos de 

entidades de assistência social, como a AMAS, o CRAS e o CREAS. Nenhum deles 

mencionou a opção Conselho Tutelar.  

Cinco entrevistados marcaram a opção outro, apontando entidades como: Casa 

Novella e Centro Educativo Padre Giussani no CCJG, ONG Instituto Ajudar no CCLN, 

abrigos da Assistência Social existentes nas respectivas regionais, como no caso do 

CCSF, Centro de Saúde no CCSG, bem como Escola Municipal Senador Levindo 

Coelho, EJA e UMEI Padre Tarcísio no CCVM.  

Um dos respondentes afirmou que, no CCVN, era urgente a atuação do 

Conselho Tutelar e das famílias, uma vez que muitas crianças não frequentavam às 

aulas para ficarem brincando no espaço, correndo o risco de se machucarem. 

 Quando indagados se existia alguma atividade ou programa específico para 

pessoas com deficiência, a resposta foi negativa em todos os centros. Disseram apenas 

que alguns cadeirantes iam ao centro para participar das atividades, mesmo que não 

fossem adaptadas a eles. Alguns participavam de oficinas de dança, assistiam a shows e 

usufruíam do espaço multimídia, por exemplo.  

  

8.1.3.6 Utilização dos equipamentos pela sociedade civil 

  

 Muitas das atividades dos centros culturais eram ofertadas como contrapartida 

de grupos artísticos e culturais que usufruem do espaço para ensaio e, em troca, 

promoviam atividades gratuitas como oficinas, cursos e apresentações. No CCLN foi 

mencionada a Rede Catitu
1
, que mobilizava a articulação de artistas em projetos 

diversos, como colaboradora nesse processo de produção cultural. 

 Interrogados se havia algum tipo de apoio ou incentivo para realização de 

atividades externas, como acesso a museus, espetáculos em teatros e eventos em 

espaços públicos ou privados, com ganho de ingressos e transporte do público para 

esses locais, metade dos entrevistados disse que não existia qualquer tipo de apoio e que 

o orçamento disponibilizado pelo governo municipal em 2012 foi de R$ 2.000,00 para 

                                                 
1
 Associação de Defesa e Valorização de Artistas e Mestres Populares, dos Conhecimentos Tradicionais e 

Étnicos. 
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cada centro,  o que dificultou ainda mais o desenvolvimento de qualquer atividade extra. 

O restante respondeu que existia apoio para transporte, desde que previamente agendado 

com a Fundação Municipal de Cultura. Somente um entrevistado respondeu que, além 

do transporte, havia recursos para cobrir gastos com alimentação, também se 

previamente agendado com a Fundação. 

 A pergunta seguinte foi a respeito das articulações com coletivos juvenis e 

culturais, grupos artísticos, ONGs e outros grupos independentes atuantes no Centro. 

Apenas um Centro de Cultura respondeu negativamente, alegando que a falta de um 

produtor cultural fragilizava as articulações com esses grupos. O restante afirmou a 

existência de diversos grupos organizados que atuavam frequentemente no Centro.  

 Cinco deles - CCJG, CCLN, CCPE, CCSG e CCLR - possuíam alguma ONG 

como parceira. Foi afirmado que os tipos de atividades desenvolvidas preenchiam boa 

parte da programação dos equipamentos culturais que, mesmo com verba limitada, 

conseguiam manter uma oferta de ações, graças a essas parcerias autônomas. 

 

8.1.3.7  Mapa de rede de articulação interinstitucional 

 

 Foi apresentado aos gestores dos centros culturais um quadro com 14 

instituições diferentes,  no qual, respectivamente, deveriam informar se a relação com 

estas entidades era alta, média, baixa ou se não havia relação. O objetivo foi o de 

esboçar um mapa de rede de articulação interinstitucional dos centros de cultura.  

 As entidades enumeradas foram: Conselho Tutelar do Município, Executivo 

Municipal, Poder Judiciário, Legislativo Municipal, Ministério Público, Polícia Militar, 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Entidades de Assistência Social, 

Centros de Saúde, Escolas, Instituições religiosas, Entidades de esporte, lazer e cultura, 

Empresas privadas, Associações industriais e comerciais e outros. 

 Para Entidades de Assistência Social, incluem-se instituições como AMAS, 

CRAS, CREAS e ONGs atuantes nessa área. No caso de Entidades de esporte, lazer e 

cultura, constaram tanto os órgãos municipais como FMC e SMEL, como empresas e 

associações civis que pudessem estar envolvidas na colaboração com os centros 

culturais. 

 Começamos pela Figura 8.1, abaixo, que representa o CCJG. 
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FIGURA 8.1: Mapa de rede de articulações interinstitucionais do Centro Cultural 

Jardim Guanabara (CCJG) - Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

  

FIGURA 8.2: Mapa de rede de articulações interinstitucionais do Centro Cultural 

Salgado Filho (CCSF)  - Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 



46 

 

 

 A Figura 8.2, anteriormente exposta, diz respeito ao Centro Cultural Salgado 

Filho (CCSF). A próxima figura apresentada é relacionada ao CCLN. 

 

FIGURA 8.3: Mapa de rede de articulações interinstitucionais do Centro Cultural Lagoa 

do Nado (CCLN)  - Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

FIGURA 8.4: Mapa de rede de articulações interinstitucionais do Centro Cultural 

Venda Nova (CCVN) - Belo Horizonte, 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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 A Figura 8.4, representa a rede de articulações interinstitucionais do CCVN. O 

CCPE tem sua rede representada na Figura 8.5, a seguir: 

 

FIGURA 8.5: Mapa de rede de articulações interinstitucionais do Centro Cultural Padre 

Eustáquio (CCPE) - Belo Horizonte, 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

FIGURA 8.6: Mapa de rede de articulações interinstitucionais do Centro Cultural 

Jardim Guanabara (CCSG) no município de Belo Horizonte no ano de 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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 A Figura 8.6, representa a rede de articulações interinstitucionais do CCSG. O 

CCLR, está representado na Figura 8.7, a seguir: 

 

FIGURA 8.7: Mapa de rede de articulações interinstitucionais do Centro Cultural 

Lindéia-Regina (CCLR) no município de Belo Horizonte no ano de 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

FIGURA 8.8: Mapa de rede de articulações interinstitucionais do Centro Cultural Vila 

Marçola (CCVM) no município de Belo Horizonte no ano de 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 



49 

 

 

 O último mapa de rede apresentado é do CCVM, de acordo com a Figura 8.8. 

 Fazendo um apanhado geral das articulações interinstitucionais apresentadas 

acima, na série de Figuras 8.1 a 8.8, é possível perceber que há uma necessidade maior 

de integração da rede, em especial em alguns centros de cultura, que se encontram 

muito isolados.  

 

8.2  GOVERNO ESTADUAL: SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA (SEC) 

 

 Nesta subseção, estão apresentadas as ações desenvolvidas no campo cultural 

pelo governo estadual, as quais atendem ao público deste Diagnóstico.  

 

8.2.1  Programas e projetos da Secretaria Estadual de Cultura 

 

 As informações a seguir são a respeito dos programas e projetos vigentes em 

2012, pela Secretaria Estadual de Cultura (SEC), que contemplavam o município de 

Belo Horizonte. Conforme já aconteceu anteriormente em outros pontos da pesquisa, 

houve dificuldades em acessar informações mais detalhadas e atualizadas sobre estes, 

sinalizando a necessidade de melhoria na qualidade da informação disponibilizada.  Os 

dados aqui presentados, foram levantados em consultas no sítio da SEC, no dia 

19/12/2012. 

 

8.2.1.1  Plug Minas  

 

 O Plug Minas possui parceria com a Secretaria de Estado de Esportes e 

Juventude (SEEJ). Gerido pela OSCIP Instituto Cultural Sérgio Magnani, com 

patrocínio do Núcleo Laboratório de Culturas do Mundo, contava ainda com a 

colaboração de professores e pesquisadores universitários e de projetos que trabalhavam 

com a juventude, como o Instituto Criar de TV e Cinema, o Oi Kabum! – Escola de 

Arte e Tecnologia e Spectaculue e a Escola Fábrica de Espetáculos. O espaço ficava  

localizado num terreno de 70 mil metros quadrados no bairro Horto, região leste de 

Belo Horizonte. 

Inaugurado em junho de 2009, atendia jovens de 14 a 24 anos que estudavam em 

escolas públicas de Belo Horizonte ou Região Metropolitana. As atividades que 



50 

 

 

realizavam eram nas áreas da cultura digital, arte, empreendedorismo e idiomas. Em 

2012, oito núcleos estavam em funcionamento e contavam com a parceria de empresas 

privadas e instituições da sociedade civil para desenvolver as atividades. Havia também 

o núcleo dedicado aos professores da rede pública de ensino, assim como projetos que 

atendiam a comunidade do entorno. 

 Desde sua inauguração até 2011, estima-se que uma média 300 escolas do 

município foram contempladas, 19.000 (dezenove mil) pessoas entre estudantes, 

educadores e participantes de atividades culturais e informativas, além de 18 mil 

candidatos inscritos para o Processo Seletivo Plug Minas no ano de 2012. 

 

8.2.1.2  Circuito Cultural Praça da Liberdade 

  

Projeto desenvolvido em parceria público-privada, que possui como proposta a 

transformação de antigos prédios públicos da região da Praça da Liberdade, em espaços 

de arte e cultura, como acervos históricos, artísticos e temáticos; centros culturais 

interativos; biblioteca e espaços para oficinas, cursos e ateliês abertos, cafeterias, 

restaurantes e lojas. Arquitetos, artistas plásticos, etc., foram convocados para modificar 

os espaços sob a supervisão do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais (Iepha-MG), com projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do 

Patrimônio Cultural do Município (CDPCM-BH), pela Secretaria Municipal de 

Regulação Urbana (SMARU), pelo Conselho Estadual do Patrimônio (Conep) e pela 

Secretaria do Meio Ambiente (SMMA). 

Os prédios que integram o Circuito foram o Arquivo Público Mineiro, Biblioteca 

Pública Estadual Luiz de Bessa, Espaço TIM UFMG do Conhecimento, o Museu das 

Minas e do Metal, o Memorial Minas Gerais – Vale,  o Palácio da Liberdade, o Museu 

Mineiro e o Centro de Arte Popular – Cemig. Os que estavam em vista de serem 

implantados eram a Casa Fiat de Cultura, o Centro Cultural Banco do Brasil, a Inhotim 

Escola e o Museu do Automóvel.  

O anfiteatro anexo à Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, conhecido como 

Rainha da Sucata, estava programado para deixar de existir a fim de dar espaço ao 

Centro de Apoio ao Visitante, que atenderia os frequentadores a fim de esclarecê-los 

sobre o Circuito. Os parceiros dessa iniciativa público-privada foram: Banco do Brasil, 

EBX, TIM, FIAT, Inhotim, CEMIG, UFMG e Vale. 
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8.2.1.3 Instituto Cultural Filarmônica  

 

 O Instituto Cultural Filarmônica, entidade civil de fins não econômicos, 

mantenedor da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, objetiva a democratização da 

música sinfônica entendida como um instrumento de educação e civilidade. Oferece 

concertos gratuitos como os Clássicos no Parque, realizados aos domingos, em praças e 

parques do município. Os Concertos Didáticos, são realizados às segundas-feiras, para 

público fechado como crianças e adolescentes da rede escolar pública, instituições 

sociais e universidades. Há  também concertos a preços populares, como os Concertos 

para a Juventude, em  parceria com a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude 

(SEEJ), realizados aos domingos no Serviço Social do Comércio, Sesc Palladium, com 

ingressos no valor de R$ 5,00 (cinco reais). 

Quanto às apresentações realizadas no Grande Teatro do Palácio das Artes, o 

valor de entrada varia entre R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a R$ 54,00 (cinquenta e 

quatro reais). Os últimos números de contemplados por essas ações foram de concertos 

realizados em 2011, conforme o Relatório Gerencial 2013
2
. Se somados os totais de 

pessoas presentes nas apresentações dedicadas ao público infantojuvenil, concertos 

didáticos e os realizados nos parques e praças da cidade, o total relativo a 2011 chega a 

um público de 23.889 pessoas atendidas. 

 

8.2.1.4 Fundação Clóvis Salgado 

 

A Fundação Clóvis Salgado (FCS), criada pela nº 5.455, de 10 de junho 1970, 

vinculada à Secretaria Estadual de Cultura (SEC), tem por finalidade programar, 

produzir e supervisionar as atividades artísticas e culturais relacionadas com o Palácio 

das Artes e demais espaços culturais designados.  

Estava sob sua direção, em 2012, a Companhia de Dança Palácio das Artes, o 

Coral Lírico de Minas Gerais e a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Oferece cursos 

de formação artística, cursos e oficinas sobre cinema, cursos de extensão cultural, 

programas educativos em artes visuais. A programação cultural utiliza-se do complexo 

                                                 
2
 Relatório Gerencial 2013. Disponível em: <http://www.filarmonica.art.br//index.php/instituto/ 

downloadsem54/transparencia> Acesso em: 27/03/2013. 
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cultural do Palácio das Artes; três teatros, uma sala de cinema, três galerias e um espaço 

multiuso. Também fazem parte da instituição: a Serraria Souza Pinto, o Centro de Arte 

Contemporânea e Fotografia e o Centro Técnico de Produção. Todos os espaços eram 

utilizados pela programação cultural da FCS durante o ano. 

Os cursos de formação artística contemplam as áreas de Música, Dança e 

Teatro,  integrantes do Centro de Formação Artística – CEFAR, que atua como curso 

profissionalizante nessas três áreas. Os grupos advindos do CEFAR eram o Ballet 

Jovem Palácio das Artes, o Grupo de Choro Palácio das Artes, o Coral Infantojuvenil 

Palácio das Artes e a Big Band Palácio das Artes. Atendem uma média de 400 crianças 

e jovens inscritos por ano. 

Os cursos e oficinas sobre cinema foram ministrados por professores ou artistas 

e profissionais nacionais ou estrangeiros, com a finalidade de atrair o cidadão para o 

universo cinematográfico,  a fim de formar um público consumidor do cinema de arte. 

As inscrições são feitas por e-mail. 

Foi criado, em maio de 2012, o Programa Educativo em Artes Visuais, com um 

espaço próprio no Palácio das Artes, podendo atender até seis grupos de 150 pessoas 

diariamente. Um dos cursos que integrou essa proposta foi o Programa Educativo em 

Artes Visuais: 30º Bienal de São Paulo - A iminência das poéticas – seleção de obras, 

destinado ao público infanto-juvenil. A oficina gratuita teve eixo temático relacionado à 

exposição 30º Bienal de São Paulo. Foram oferecidas 12 vagas no turno da manhã e 

outras 12 no vespertino, com três horas de duração cada. Houve a oferta gratuita de 

Oficina para Professores, com Carlos Barmak, do Programa Educativo da Fundação 

Bienal de São Paulo. Com foco nos professores da rede pública e particular de ensino e 

educadores em geral, as oficinas tiveram o objetivo de aprofundar as temáticas 

apresentadas nas exposições. 

Houve também os cursos de extensão cultural, geralmente realizados durante o 

período letivo, para estudantes e profissionais de instituições de ensino, ministrados por 

professores do CEFAR e profissionais convidados. Foram dois cursos diferentes por 

semestre, com apresentações musicais de 1 hora de duração e também exibições de 

cinema e oficinas de duas horas e meia. O número máximo de atendidos por horário 

eram 45 pessoas e havia também cursos, palestras e oficinas bem como parcerias com 

outras instituições que completavam a programação de extensão da Fundação.  



53 

 

 

O Quadro 8.4, a seguir, apresenta as atividades de extensão desenvolvidas pela 

FCS. 

 

QUADRO 8.4: Atividades de extensão desenvolvidas pela Fundação Clóvis Salgado, segundo a 

faixa etária do público  - Belo Horizonte - 2012. 

Atividade Faixa Etária 

Concertos Didáticos com a Orquestra Sinfônica de Minas 

Gerais: apresentação de como é constituída uma orquestra, 

suas famílias e o som de cada instrumento, além de 

execução de uma obra. 

A partir de 8 anos. 

Concertos Didáticos com o Coral Infantojuvenil: 

contextualização e apresentação de obras para coro e 

exposição sobre a classificação das vozes. 

A partir de 5 anos. 

Grupos de Música do CEFAR - Centro de Formação 

Artística: apresentações didáticas com grupos de Grupo de 

Percussão,  Grupo de Sopros,  Grupo de Violões, Grupo de 

Choro e Big Band Palácio das Artes. 

A partir de 7 anos. 

Escolas em Concerto: projeto promovido pela Diretoria 

Artística da Fundação Clóvis Salgado, no qual alunos em 

nível avançado das Escolas de Música de Belo Horizonte 

se apresentavam para alunos das escolas formais e 

comunidade. 

A partir de 7 anos. 

Projeto Cineminha: breve apresentação da história do 

cinema, recreação e exibição de um longa-metragem. 
De 5 a 10 anos. 

Visitas Orientadas às exposições: acompanhamento de 

grupos às exposições em cartaz nas galerias do Palácio das 

Artes. 

Varia de acordo com a 

exposição. 

Encontro com a Cia. de Dança Palácio das Artes: 

apresentação de um trecho de aula, ensaio de uma obra do 

repertório da companhia e bate papo com os bailarinos. 

Varia de acordo com o 

espetáculo. 

Teatro: apresentação e bate-papo com alunos e professores 

dos cursos básicos do CEFAR - Centro de Formação 

Artística  

Varia de acordo com a 

obra. 

História Comparada da Música: 

ministrado por Andersen Viana, o curso fazia uma 

abordagem da produção musical desenvolvida pela 

civilização ocidental, da pré-história à contemporaneidade. 

Livre. 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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8.3 GOVERNO FEDERAL: MINISTÉRIO DA CULTURA (MINC) E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 

 

 A seguir, apresentamos as ações desenvolvidas pelo governo federal que 

contemplaram crianças, adolescentes e jovens de 0 a 21 anos no município de Belo 

Horizonte, em 2012. As informações aqui apresentadas foram extraídas no dia 

20/12/2012 no sítio do Ministério da Cultura (MinC).  

 

8.3.1 Programa Cultura Viva – Pontos e Pontões de Cultura  

 

 Em 2004, o Ministério da Cultura (MinC) lançou o programa Cultura Viva, no 

intuito de subsidiar iniciativas culturais comunitárias, para formar uma rede nacional 

articulada de intercâmbio, possibilitando o acesso a bens e a serviços culturais, os  

Pontos de Cultura. Para gerir tais Pontos, organizações da sociedade civil foram 

selecionadas por edital, de acordo com sua relevância no fomento e desenvolvimento à 

cultura de sua cidade ou região. Como incentivo, as selecionadas podiam receber até R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em até cinco parcelas, a fim de gerirem o projeto 

e desenvolverem-se enquanto Ponto na rede.  

Junto a esses Pontos de Cultura, havia também os Pontões de Cultura, com 

função de articular os Pontos a ele ligados. O valor recebido pelos Pontões de Cultura 

era maior, chegando a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por ano, com um 

convênio que poderia durar até três anos. Além destes, havia também as Redes 

estaduais, municipais e intermunicipais, que podiam abranger Pontos e Pontões dentro 

delas, complementando assim essa rede de produção e sustentação cultural. 

Apesar de ter sido reconhecido como um programa pioneiro e agregador, 

algumas queixas sobre a demora no repasse das bolsas do Agente Cultura Viva que 

integrava os Pontos de Cultura foram registradas, bem como a dificuldade com a 

documentação exigida pelo edital para prestação de contas, gerando entraves 

burocráticos entre governo e organizações
3
. 

 No período pesquisado, existiam 3.703 organizações, entre Pontos e Pontões, 

assistidas pelo programa no Brasil. Eram 143 Pontões, 713 Pontos, 730 Pontos de Rede 

                                                 
3
 Blog da ONG Favela é Isso Aí. “Pontos de cultura: um novo passo rumo à descentralização do 

incentivo.”http://www.favelaeissoai.com.br/noticias.php?cod=40 Acesso em 22/01/2013. 
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Municipal e 2.118 Pontos de Rede Estadual. Quando surgiu em 2004, eram 73 

organizações contempladas; o ápice da implantação do programa foi em 2007, com 

1822 novos contemplados no país. Depois desse ano, os números caíram bastante, sendo 

apenas 251 novas implementações em 2012. 

 Em Belo Horizonte, no ano de 2012, somavam 28 entidades contempladas, entre 

ONGs, coletivos, associações, rede de televisão (como a Rede Minas) e instituições 

federais (como a Universidade Federal de Minas Gerais, que funcionava como Pontão 

de Cultura).  

Os Quadros 8.5, 8.6 e 8.7 a seguir, informam sobre essas entidades e sua 

função/proposta: 

 

QUADRO 8.5: Pontões de cultura segundo sua função no município de Belo Horizonte no 

período entre 2004 e 2012 - Belo Horizonte - 2012. 

Nome Vigência Função/Proposta 
Grupo 

Cultural 

NUC 

31/12/2009 a 

26/05/2013 

Desenvolver ações de formação e integração de agentes 

culturais vinculados aos pontos de cultura através da 

capacitação desses e difusão de seus trabalhos para 

fortalecer a rede. 

Pontão de 

Cultura 

Digital: 

Cidades 

Invisíveis 

31/12/2007 a 

28/02/2010 

Realizar programas de formação, acessibilidade e 

apropriação social de novos modelos de difusão e produção 

de conteúdos audiovisuais a partir da articulação entre 

pontos de cultura e tevês afiliadas à Rede Minas de 

Televisão. 

Pontão de 

Cultura da 

UFMG 

28/06/2006 a 

27/08/2010  

Constituir um laboratório de produções coletivas que 

integre competências desenvolvidas pela UFMG e 

potencialidades já identificadas nas práticas e manifestações 

culturais de Minas Gerais. Formar uma rede virtual e 

presencial de produção cultural além de desenvolver 

metodologias de produção cultural colaborativa e ambientes 

de aprendizagem online. 

Programa de 

Formação 

em Gestão 

Cultural 

31/12/2007 a 

28/02/2010 

Promover cursos presenciais de capacitação em gestão 

cultural em várias localidades no Brasil, que são 

continuados pelos participantes pela metodologia de ensino 

a distância.  

Fonte: Minc, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 
 

QUADRO 8.6: Listagem de Ponto de Cultura no município de Belo Horizonte entre 2004 e 

2012. 

Nome Vigência Função/Proposta 
Cinema Meninos de 

Araçuaí 

13/05/2005 

a 

03/06/2009 

Surgiu a partir do Coral “Meninos de Araçuaí” para 

atuar como um espaço permanente de fruição cultural, 
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a fim de beneficiar o público infantojuvenil da região. 

A entidade proponente, Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento – CPCDMG – é sediada em Belo 

Horizonte. 

Aruanda – Projetando o 

Folclore Brasileiro 

28/11/2007 

a 

28/11/2012 

Preservação da dança e dos cantos folclóricos, ampliar, 

capacitar e pesquisar as manifestações culturais 

desenvolvendo oficinas de folclore. 

Cine Aberto e 

Laboratoriais de Filmes 

do Aglomerado da Serra 

12/04/2005 

a 

07/12/2008 

Geração de um espaço de socialização e interação com 

a tecnologia digital para promover o acesso aos meios 

de produção para os jovens do Aglomerado da Serra. 

Centro de Convergência 

de Novas Mídias 

13/04/2005 

a 

01/02/2010 

Produzir o encontro de iniciativas isoladas de trabalho 

com novas mídias e funcionar como polo atrator de 

iniciativas individuais, grupais e isoladas para 

aproveitamento coletivo. 

Humbiumbi – Raízes 

Africanas 

28/12/2005 

a 

24/06/2008 

Formação de jovens da periferia da Regional Oeste de 

Belo Horizonte através de oficinas e cursos na área da 

arte-educação. 

Oficinas pedagógicas de 

prosa, poesia e teatro 

28/12/2005 

a 

11/09/2010 

Oficinas pedagógicas de prosa, poesia e teatro 

oferecidas pelo Instituto Cidadania, Educação e 

Cultura (ICEC). 

Museu Vivo Giramundo 31/12/2005 

a 

04/09/2012 

Manutenção e desenvolvimento das atividades do 

grupo Giramundo,  através de um registro constante e 

mutável da produção do grupo. 

De Gutemberg a Bill 

Gates 

28/12/2004 

a 

22/04/2009 

Disponibilizar o conhecimento ao processo de 

editoração da tipografia à computação. 

A Fábrica – Reforma e 

Implantação 

22/04/2005 

a 

01/07/2009 

Reforma de um imóvel em desuso há mais de trinta 

anos no hipercentro da capital para tornar-se um 

espaço de arte, cultura e entretenimento. 

Flor do Cascalho – 

Raízes de 

Ancestralidade Gerando 

Flores de Cidadania 

06/11/2007 

a 

29/03/2013 

Educar e formar crianças, jovens e adultos através da 

arte e cultura afro-brasileira, como a capoeira e dança. 

Circo de Todo Mundo 31/12/2007 

a 

27/05/2012 

Constituir um centro de profissionalização na área do 

circo buscando ampliar possibilidades de inclusão 

social bem como promover o intercâmbio entre grupos 

artísticos e culturais preferencialmente periféricos. 

Programa de Formação 

Centro 

Multiculturalismo 

Comunitário 

31/12/2007 

a 

28/10/2010 

Apoio ao Programa de Formação Centro 

Multiculturalismo Comunitário. 

Centro de Mídias da 

Juventude 

21/11/2008 

a 

09/07/2012 

Apoio ao Centro de Mídias da Juventude. 

Fonte: Minc, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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QUADRO 8.7: Listagem de Rede de Cultura no município de Belo Horizonte entre 2004 e 

2012. 

Nome Vigência Função/Proposta 
Ponto de Cultura 

Espaço Artístico 

Cor(tição) 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Atuar com teatro, dança, música, literatura e artes 

plásticas e tradição oral através apresentações artísticas, 

oficinas, mostras e palestras para grupos minoritários 

(afrodescendentes) e população de baixa renda. 

Favela É Isso Aí – 

Centro de Referência 

em Cultura Popular 

Urbana 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Trabalhar com tradição oral e memória para produção de 

centro de memória. O público alvo são estudantes da rede 

pública de ensino e adolescentes e jovens adultos em 

situação de vulnerabilidade social. 

Caravana de 

Artesania 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Desenvolver atividades de teatro e circo com população 

de baixa renda, adolescentes, jovens, adultos em situação 

de vulnerabilidade social. 

Quintal de Cultura – 

Formação e 

Descentralização de 

Ações Audiovisuais 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Trabalhar com fotografia, vídeo e cinema contemplando 

população de baixa renda, adolescentes, jovens, adultos 

em situação de vulnerabilidade social. 

Diversidade em 

Ponto 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Trabalhar com artesanato, teatro, dança, música, tradição 

oral, artes plásticas e vídeos, assistindo portadores de 

necessidades especiais, adolescentes, jovens, adultos em 

situação de vulnerabilidade social. 

Querubins 

Comunidade em 

Rede 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Desenvolver produções de vídeo contemplando 

adolescentes, jovens e adultos em situação de 

vulnerabilidade social e estudantes da rede pública de 

ensino. 

Origens: Culturas 

em movimento 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Atuar em áreas artísticas como artesanato, teatro, dança, 

música, artes plásticas, fotografia, vídeo e cinema para 

crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de 

vulnerabilidade social, população de baixa renda. 

"DIM DIM DOM... 

Berimbau chamou, 

eu vou" 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Trabalhar com artesanato, ervas e curas tradicionais, 

dança, música, literatura, artes plásticas e fotografia. O 

público alvo eram crianças, adolescentes e jovens adultos 

em situação de vulnerabilidade social. Estudantes da rede 

pública de ensino. 

Ponto de Cultura dos 

Portadores de 

Necessidades 

Especiais 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Desenvolver atividades nas áreas de vídeo e novas 

tecnologias a fim de contemplar portadores de 

necessidades especiais e população de baixa renda. 

Ponto de Cultura 

Parque Escola 

Cariúnas 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Trabalhar com teatro, dança, música tendo como público-

alvo crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação 

de vulnerabilidade social, estudantes da rede pública de 

ensino. 

Casa do Beco – 

Ponto de Cultura 

25/06/2010 

a 

25/06/2013 

Desenvolver atividades nas áreas de teatro, vídeo e 

cinema para população de baixa renda, adolescentes, 

jovens adultos em situação de vulnerabilidade social. 

Fonte: Minc, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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8.3.2 Escola de Belas Artes – UFMG 

  

A Escola de Belas Artes, situada no campus Pampulha da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG) oferecia, gratuitamente uma vez por semestre, oficinas para a 

comunidade interna e externa à academia, nas áreas de pintura, fotografia e fotografia 

digital e desenho. 

 

8.4  ACESSO AO ESPORTE E AO LAZER 

 

 Esta subseção diz respeito às informações levantadas na pesquisa na área do 

esporte e do lazer, no município de Belo Horizonte, no ano de 2012, considerando as 

ações governamentais em nível municipal, estadual e federal. As informações obtidas 

aqui foram possíveis devido a visitas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) 

nos dias 23/11/2012 e 10/12/2012, bem como documentos enviados por e-mail nos dias 

23/10/2012, 21/12/2012, 05/04/2013 e 04/04/2013. Dessa forma, foram condensadas 

informações diversas vindas diretamente da PBH, permitindo o acesso a documentos 

oficiais que foram revistos de acordo com a própria gerência da SMEL. Também foi 

Consultada a Fundação de Parques Municipais (FPM). As informações relativas ao 

governo estadual e federal foram obtidas em seus respectivos sítios na Internet. 

 

8.4.1 Governo Municipal: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) 

 

 Em 2011, através da Lei 10.264, a prefeitura instituiu a Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer (SMEL) composta por duas secretarias adjuntas: a Secretaria Municipal 

Adjunta de Esportes (SMAES), que até então estava sob a coordenação da Secretaria 

Municipal de Política Social (SMPS) e outra, também recente, a Secretaria Municipal 

Adjunta de Lazer (SMAL). O objetivo dessa mudança foi o fortalecimento das políticas 

de esporte e lazer no município.  

Muitos programas executados por essas secretarias foram concebidos na década 

de 1990 e possuíam cunho educativo e assistencial. Em consulta aos gerentes da SMEL, 

foi explicado que as ações voltadas especificamente para o esporte de rendimento e para 

o lazer, começaram a ser organizadas e planejadas a partir da criação dessa nova 

Secretaria e ainda se buscava garantir recursos para a sua implementação.  
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8.4.1.1 Equipamentos da SMEL 

 

Nas páginas a seguir,  apresentamos a lista dos equipamentos de esporte e lazer 

pertencentes à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no período da pesquisa, segundo 

informações disponibilizadas pela própria SMEL. 

Importante salientar que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) 

trabalhava com o parâmetro de um equipamento público para cada 10.000 habitantes, 

um padrão criado juntamente com a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento 

e Informação (SMPL), tendo como referência a população de um bairro de tamanho 

médio, de dimensões não especificadas pela prefeitura. 

As Tabelas 8.2 a 8.11 apresentam a quantidade de equipamentos públicos 

municipais de esporte e lazer, por regionais administrativas de Belo Horizonte, no ano 

de 2012. Esclarecemos que a categoria Campo de Futebol se referia ao campo de 

futebol de área maior, de dimensões não oficiais e não especificadas pela PBH. A 

categoria Campo Society referia-se ao campo menor, de dimensões não oficiais e não 

especificadas, usado para prática do futebol em geral com oito jogadores apenas. Já, 

Quadra Poliesportiva era a área descoberta e demarcada para realização de práticas de 

voleibol, futebol de salão e afins. A categoria Espaço Esportivo indicava espaços 

descobertos destinados a mais de uma modalidade esportiva. Ginásio eram áreas 

cobertas destinadas a mais de uma prática desportiva. 

 

TABELA 8.2: Quantidade de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer. Belo 

Horizonte - Regional Barreiro - 2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Campo de Futebol sem Vestiário 7 25 

Campo de Futebol com Vestiário 5 17,9 

Campo Society sem Vestiário 5 17,9 

Campo Society com Vestiário 4 14,3 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 3 10,7 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 2 7,1 

Quadra de Tênis sem Vestiário 1 3,6 

Quadra de Tênis com Vestiário 1 3,6 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 0 0 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 0 0 

Ginásio sem Vestiário 0 0 

Ginásio com Vestiário 0 0 

Total 28 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 8.3: Quantidade de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer - Belo 

Horizonte - Regional Centro-Sul - 2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 8 50 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 2 12,5 

Campo de Futebol sem Vestiário 1 6,3 

Campo de Futebol com Vestiário 1 6,3 

Campo Society sem Vestiário 1 6,3 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 1 6,3 

Quadra de Tênis sem Vestiário 1 6,3 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 1 6,3 

Campo Society com Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis com Vestiário 0 0 

Ginásio sem Vestiário 0 0 

Ginásio com Vestiário 0 0 

Total 16 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA 8.4: Quantidade de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer - Belo 

Horizonte - Regional Leste - 2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Campo de Futebol com Vestiário 5 29,4 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 3 17,6 

Campo Society sem Vestiário 2 11,8 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 2 11,8 

Ginásio sem Vestiário 2 11,8 

Campo de Futebol sem Vestiário 1 5,9 

Campo Society com Vestiário 1 5,9 

Ginásio com Vestiário 1 5,9 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 0 0,0 

Quadra de Tênis sem Vestiário 0 0,0 

Quadra de Tênis com Vestiário 0 0,0 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 0 0,0 

Total 17 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA 8.5: Quantidade de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer - Belo 

Horizonte - Regional Nordeste - 2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 8 34,8 

Campo de Futebol com Vestiário 6 26,1 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 3 13 

Campo de Futebol sem Vestiário 2 8,7 

Campo Society sem Vestiário 2 8,7 

Ginásio sem Vestiário 2 8,7 

Campo Society com Vestiário 0 0 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis sem Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis com Vestiário 0 0 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 0 0 

Ginásio com Vestiário 0 0 

Total 23 100 

Fonte: PBH, 2012.  Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 8.6: Quantidade de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer - Belo 

Horizonte - Regional Noroeste - 2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Campo de Futebol sem Vestiário 12 33,3 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 9 25 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 3 8,3 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 3 8,3 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 3 8,3 

Campo Society sem Vestiário 2 5,6 

Ginásio sem Vestiário 2 5,6 

Campo Society com Vestiário 1 2,8 

Ginásio com Vestiário 1 2,8 

Campo de Futebol com Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis sem Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis com Vestiário 0 0 

Total 36 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA 8.7: Quantidade de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer - Belo 

Horizonte - Regional Norte - 2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 12 50 

Campo de Futebol com Vestiário 5 20,8 

Campo de Futebol sem Vestiário 2 8,3 

Campo Society sem Vestiário 2 8,3 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 2 8,3 

Ginásio sem Vestiário 1 4,2 

Campo Society com Vestiário 0 0 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis sem Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis com Vestiário 0 0 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 0 0 

Ginásio com Vestiário 0 0 

Total 24 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA 8.8: Quantidade de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer - Belo 

Horizonte - Regional Oeste - 2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 10 41,7 

Campo de Futebol sem Vestiário 6 25 

Campo de Futebol com Vestiário 4 16,7 

Campo Society sem Vestiário 1 4,2 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 1 4,2 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 1 4,2 

Ginásio sem Vestiário 1 4,2 

Campo Society com Vestiário 0 0 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis sem Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis com Vestiário 0 0 

Ginásio com Vestiário 0 0 

Total 24 100 

Fonte: PBH, 2012. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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TABELA 8.9: Quantidade de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer - Belo 

Horizonte - Regional Pampulha - 2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Campo de Futebol com Vestiário 5 27,8 

Campo de Futebol sem Vestiário 3 16,7 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 3 16,7 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 2 11,1 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 2 11,1 

Campo Society sem Vestiário 1 5,6 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 1 5,6 

Ginásio sem Vestiário 1 5,6 

Campo Society com Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis sem Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis com Vestiário 0 0 

Ginásio com Vestiário 0 0 

Total 18 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA 8.10: Quantidade de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer - Belo 

Horizonte - Regional Venda Nova - 2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Campo de Futebol com Vestiário 6 35,3 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 6 35,3 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 2 11,8 

Campo de Futebol sem Vestiário 1 5,9 

Campo Society sem Vestiário 1 5,9 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 1 5,9 

Campo Society com Vestiário 0 0 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis sem Vestiário 0 0 

Quadra de Tênis com Vestiário 0 0 

Ginásio sem Vestiário 0 0 

Ginásio com Vestiário 0 0 

Total 17 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA 8.11: Total de equipamentos públicos municipais de esporte e lazer - Belo Horizonte - 

2012. 

Tipo de equipamento 
Equipamentos públicos 

(N) (%) 

Campo de Futebol sem Vestiário 73 32,9 

Quadra Poliesportiva sem Vestiário 44 19,8 

Campo de Futebol com Vestiário 29 13,1 

Espaço Poliesportivo com Vestiário 19 8,6 

Espaço Poliesportivo sem Vestiário 18 8,1 

Quadra Poliesportiva com Vestiário 17 7,7 

Campo Society sem Vestiário 10 4,5 

Ginásio sem Vestiário 6 2,7 

Ginásio com Vestiário 3 1,4 

Campo Society com Vestiário 2 0,9 

Quadra de Tênis sem Vestiário 1 0,5 

Quadra de Tênis com Vestiário 0 0 

Total 222 100 

Fonte: PBH, 2012. Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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Na Tabela 8.12, abaixo, apresentamos a quantidade de praças e canteiros, por 

regionais administrativas, apresentadas no sítio da prefeitura no período pesquisado, 

outubro e novembro de 2012. Entendia-se por canteiros, as áreas de calçadas, passeio e 

jardins anexados a ruas e avenidas da cidade. Ressalta-se que, foram colocadas 

reticências (...) onde não existem dados a esse respeito sobre a regional.  

 

TABELA 8.12: Quantidade de praças e canteiros por regionais administrativas em Belo 

Horizonte - 2012. 

Regional 
Praças Canteiros 

(N) (%) (N) (%) 

Centro-Sul 134 30,7 0 ... 

Noroeste 106 24,3 30 83,3 

Leste 69 15,8 6 16,7 

Nordeste 66 15,1 0 ... 

Norte 62 14,2 0 ... 

Venda Nova ... ... ... ... 

Pampulha ... ... ... ... 

Oeste ... ... ... ... 

Barreiro ... ... ... ... 

Total 437 100 36 100 

   Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

Nota: não obtivemos informações sobre Praças e Canteiros das seguintes regionais administrativas: 

Venda Nova, Pampulha, Oeste e Barreiro. O mesmo ocorreu com os canteiros da regional Centro-Sul, 

Nordeste e Norte. 

 

8.4.1.2 Programas da SMEL 

 

Nesta subseção apresentamos as descrições e os números de atendidos pelos 

programas da SMEL direcionados a crianças, aos adolescentes e aos jovens. Apesar de 

existirem vários eventos anuais e esporádicos - que também atendiam a esse público, 

demos atenção aos programas permanentes, a fim de construir um quadro da situação do 

Esporte e Lazer em Belo Horizonte.  

Junto à gerência da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), buscamos identificar 

quais os critérios utilizados para seleção e ingresso de crianças, jovens e adolescentes 

nos programas desenvolvidos pela Secretaria. A resposta foi de que os programas 

atendiam à Escola Integrada e áreas de vulnerabilidade social no município. Em caso de 

novas inscrições, para além das previstas, era feita uma lista de espera com o nome dos 

interessados até que se abrissem novas vagas.  

Para a abertura de núcleos nos quais aconteciam essas atividades, os critérios 

utilizados obedeciam aos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Política Social 
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(SMPS), sendo observados o Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU), o Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS) e o Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH). 

A seguir, no Quadro 8.8, os programas municipais de Esporte e Lazer em 

funcionamento no ano de 2012 que atendem ao nosso público de interesse. 

 

QUADRO 8.8: Programas de esporte e lazer, órgãos responsáveis e atividades em vigência na 

PBH – 2012. 

Programa Órgão 

Responsável/Parcerias 

Descrição do programa 

Segundo 

Tempo 

Secretaria Municipal 

de Esportes e Lazer 

(SMEL) articulada 

com as secretarias 

municipais de 

Administração 

Regional, Secretaria 

Municipal de 

Educação, Fundação 

de Parques Municipais 

e do Governo Federal 

através do Ministério 

do Esporte.  

Previsto nas capitais e grandes cidades do país 

desde 2003. Atende a crianças e adolescentes da 

Escola Integrada, com idade de 6 a 14 anos, do 

ensino fundamental. O objetivo é a 

democratização da prática e da cultura esportiva,  

a fim de promover a formação integral de 

crianças e adolescentes, através da melhoria de 

qualidade de vida, principalmente daqueles em 

situação de vulnerabilidade social.  

   

Esporte 

Esperança 

Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer / 

Secretaria Municipal 

Adjunta de Esporte 

O Esporte Esperança é um programa de esporte 

educacional voltado para crianças e 

adolescentes, de 6 a 17 anos, em situação de 

vulnerabilidade social. As atividades acontecem 

em quadras, campos e outros equipamentos 

públicos e ou de instituições parceiras, 

atendendo no contraturno escolar e oferecendo, 

ainda, atividades complementares, jogos e 

passeios. O Esporte Esperança funciona como 

escolinha de esporte em núcleos regulares e 

oficinas de esporte e lazer implantados nos 

territórios do BH Cidadania, com modalidades 

esportivas variadas. 
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Programa Órgão 

Responsável/Parcerias 

Descrição do programa 

Programa 

Superar 

SMEL/SMAES 

articulado com 

secretarias municipais 

de Saúde, Direitos de 

Cidadania, Assistência 

Social e da Fundação 

Municipal de Cultura 

(FMC), além de 

associações esportivas 

e escolas especiais. 

Voltado para inclusão de pessoas com 

deficiência em programas e eventos de esporte e 

lazer. Há atendimento fixo no Centro de 

Referência Esportiva para a Pessoa com 

Deficiência, que dispunha, em 2012, de ginásio 

poliesportivo coberto, uma piscina semiolímpica 

aquecida, uma piscina infantil, salão multiuso, 

banheiros, vestiários, cozinha, despensa e 

ambulatório médico. O Superar acontecia 

também nas escolas municipais de ensino 

especial Frei Leopoldo, no bairro Havaí e Venda 

Nova, localizada no bairro homônimo. Atendia 

público de idades variadas a partir de 06 anos. 

Oferecia atividades esportivas, de lazer, de apoio 

médico e fisioterápico e capacitação para 

estudantes e profissionais de Educação Física. 

Programa 

Caminhar e 

Caminhar 

na Escola 

SMEL/Secretaria 

Municipal Adjunta de 

Lazer (SMAL), 

Secretaria Municipal 

de Educação (SMED), 

administrações 

regionais e centros de 

saúde. 

Propõe-se a incentivar  práticas de cuidado com 

a saúde e promoção da qualidade de vida por 

meio do incentivo à prática regular e orientada 

de caminhada. Com atuação direta em pistas de 

caminhada e corrida, academias a céu aberto, 

escolas e eventos, realização de avaliações 

físicas e orientação às pessoas sobre benefícios e 

importância da atividade física como 

instrumento de melhoria da qualidade de vida. 

Aberto a várias faixas etárias, incluindo 

crianças, adolescentes, jovens e idosos. Em 

2012, o Programa Caminhar na Escola visava 

proporcionar aos alunos de 9 a 11 anos de idade 

(2º ciclo do Ensino Fundamental) de escolas 

municipais de Belo Horizonte a oportunidade 

para reflexão e vivência de conteúdos relativos à 

atividade física e seus benefícios para a saúde e 

a qualidade de vida. 

BH 

Descobrind

o Talentos 

no Futebol 

SMEL/SMAES junto 

à Associação de 

Garantia ao Atleta 

Profissional do Estado 

de Minas Gerais 

(Agap-MG) 

Existia desde 2010,  atuando em 15 campos de 

futebol de várzea, distribuídos pelas nove 

regionais de Belo Horizonte. Tinha como 

objetivo formar atletas nas categorias de base do 

futebol, por meio de treinamentos, promoção de 

competições internas e a participação em 

competições externas, encaminhando alguns dos 

participantes de melhor desempenho para testes 

em clubes de futebol. Contemplava jovens de 15 

a 18 anos incompletos. 
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Programa Órgão 

Responsável/Parcerias 

Descrição do programa 

Esporte 

Esperança / 

BH 

Cidadania 

SMEL//SMAES 

Secretaria Municipal 

de Políticas Sociais 

(SMPS), Secretaria 

Municipal de Meio 

Ambiente e 

Sustentabilidade 

(SMMAS) 

A SMEL participa do BH Cidadania, projeto do 

governo municipal contido nas diretrizes da 

Política Social. Sua proposta é a inclusão social 

das famílias residentes em áreas socialmente 

críticas, focando na relação e construção de 

laços familiares e sociais, usando o esporte e 

lazer como instrumento. Atua com público de 

todas as idades. As modalidades desenvolvidas 

eram: voleibol, basquete,  judô, handebol, tênis, 

balé, badmington, slack line, atletismo, peteca, 

tênis de mesa, ginástica rítmica, dança do ventre, 

jogos populares, jogos de mesa (dama, dominó, 

futebol de botão, etc.), futebol e futsal. 
Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

8.4.1.2.1 Programa Segundo Tempo 

 

A Secretaria de Esporte e Lazer trabalhava com duas definições diferentes na 

contagem de público. O termo “atendidos” dizia respeito ao número de pessoas 

contempladas, entretanto, “atendimentos” significava a quantidade de vezes que um 

usuário havia frequentado determinada atividade ou programa. A Tabela 8.13, abaixo, 

apresenta o número de atendidos pelo Programa Segundo Tempo, por regional 

administrativa: 

 

TABELA 8.13: Relação do número de crianças e jovens atendidos pelo no Programa Segundo 

Tempo por Regional Administrtiva  - Belo Horizonte - 2012. 

Regional 
Atendidos 

(N) (%) 

Nordeste 2.600 17,2 

Norte 2.200 14,6 

Barreiro 2.000 13,2 

Pampulha 2.000 13,2 

Leste 1.500 9,9 

Venda Nova 1.400 9,3 

Centro-Sul 1.200 7,9 

Oeste 1.200 7,9 

Noroeste 1.000 6,6 

Total 15.100 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

O Cartograma 8.2, a seguir, apresenta a distribuição do Programa Segundo 

Tempo pelo município. 
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CARTOGRAMA 8.2: Localização geográfica das escolas atendidas pelo programa Segundo 

Tempo - Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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8.4.1.2.2 Programa Esporte Esperança 

 

A Tabela 8.14,  a seguir,  apresenta os dados do programa Esporte Esperança no 

ano de 2012.  

 

TABELA 8.14: Relação de núcleos por regional administrativa e crianças, adolescentes e jovens 

atendidos no programa Esporte Esperança nos equipamentos públicos  - Belo Horizonte - 2012. 

 

Regional Núcleo 
 Atendidos em 2012 

(N) (%) 

Pampulha ACODEST e Correios 1.759 20,2 

Nordeste São Marcos 1.401 16,1 

Barreiro Milionários 1.210 13,9 

Norte São Bernardo 1071 12,3 

Oeste Havaí 966 11,1 

Centro-Sul Santa Lúcia e Vila Fátima 861 9,9 

Noroeste Centro Poliesportivo Dom Bosco 870 10,0 

Leste Santa Tereza 565 6,5 

Venda Nova ... 0 0 

Total   8.703 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A Regional Centro-Sul possuía dois núcleos: um era o Santa Lúcia, que atendeu 

420 pessoas, e outro,  o Vila Fátima, que contemplou 414 crianças, adolescentes e 

jovens. Na Pampulha, o mesmo aconteceu com o núcleo Associação Comunitária de 

Desportos Santa Terezinha (ACODEST),  que atendeu um total de 984 sujeitos e outra 

localizada numa unidade dos Correios, contemplando um público total 756 crianças, 

adolescentes e jovens. A Regional Venda Nova não possuía nenhum núcleo onde tenha 

sido realizado esse programa. 

 

8.4.1.2.3  Programa Esporte Esperança/BH Cidadania 

 

 A seguir, as informações relativas ao Esporte Esperança/BH Cidadania, que 

tiveram como base os números de 2012 disponibilizados pela SMEL. Com 27 núcleos 

espalhados pela cidade, através de uma equipe formada por 11 analistas, 27 supervisores 

técnicos e 79 monitores, todos profissionais e estudantes da área de Educação Física. A 

Tabela 8.15, abaixo, mostra os números de atendimentos: 
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TABELA 8.15: Total de atendimentos do programa Esporte Esperança/BH Cidadania 

nas regionais administrativas - Belo Horizonte em 2012. 

Regional 
 Média de atendimentos em 2012 

(N) (%) 

Centro-Sul 20.618 18,0 

Norte 19.679 17,1 

Noroeste 17.681 15,4 

Barreiro 14.397 12,5 

Pampulha 13.326 11,6 

Leste 12.936 11,3 

Nordeste 7.538 6,6 

Oeste 5.877 5,1 

Venda Nova 2.781 2,4 

Total 114.833 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

8.4.1.2.4 Programa BH Descobrindo Talentos no Futebol 

 

O programa BH Descobrindo Talentos no Futebol, em 2012,  contemplou um 

total de 1.656 adolescentes e jovens de 15 a 18 anos nos vários eventos promovidos em 

diversos campos da cidade. Não houve atendimentos nas regionais Centro-Sul e 

Nordeste.  

O Cartograma 8.3, a seguir, apresenta a localização dos três programas citados 

anteriormente: BH Cidadania/Esporte, BH Descobrindo Talentos no Futebol e Esporte 

Esperança. 
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CARTOGRAMA 8.3: Distribuição dos programas BH Cidadania, Esporte Cidadania e BH 

Descobrindo Talentos do Futebol por regionais administrativas  - Belo Horizonte - 2012 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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8.4.1.2.5 Programa Superar 

 

 Os próximos números são do Programa Superar,  no ano de 2012. Percebe-se, 

pela Tabela 8.16 a seguir, que somente duas regionais foram contempladas por esse 

programa: Noroeste e Venda Nova. 

 

TABELA 8.16: Total de atendimentos do programa Superar nas regionais administrativas – 

Belo Horizonte em 2012. 

Regional 
 Atendimentos em 2012 

(N) (%) 

Noroeste 22.207 67,3 

Venda Nova 10.787 32,7 

Barreiro 0 0 

Centro-Sul 0 0 

Leste 0 0 

Nordeste 0 0 

Norte 0 0 

Oeste 0 0 

Pampulha 0 0 

Total 32.994 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

  

8.4.1.2.6 Programa Caminhar 

 

A seguir, na Tabela 8.17, os atendimentos do programa Caminhar,  no ano de 

2012. 

TABELA 8.17: Total de atendimentos do Programa Caminhar nas regionais 

administrativas - Belo Horizonte em 2012. 

Regional 
 Atendimentos em 2012 

(N) (%) 

Barreiro 8.010 21,7 

Leste 7.289 19,7 

Noroeste 5.517 14,9 

Norte 5.034 13,6 

Centro-Sul 4.002 10,8 

Pampulha 3.187 8,6 

Oeste 1.439 3,9 

Nordeste 1.310 3,5 

Venda Nova 1.156 3,1 

Total 36.944 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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8.4.1.2.7 Programa Recrear  

 

O Programa Recrear, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e 

Secretaria Municipal Adjunta de Lazer, objetivava democratizar o acesso ao lazer e  

proporcionar vivência cultural lúdica, a fim contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos participantes. Atuava em comunidades com alto índice de vulnerabilidade 

social e em sintonia com os demais programas da SMEL, organizando e monitorando 

ruas de lazer e outras atividades afins, além de promover capacitações.  Durante as 

férias de janeiro e julho, o Recrear promoveu o evento BH em Férias com diversos 

parceiros. 

A Tabela 8.18 apresenta a quantidade de atendimentos do programa Recrear no 

ano de 2012 em Belo Horizonte. 

 

TABELA 8.18: Total de atendimentos do programa Recrear nas regionais administrativas – 

Belo Horizonte em 2012. 

 

Regional 
 Média de atendimentos em 2012 

(N) (%) 

Norte 11.040 19,4 

Noroeste 10.125 17,8 

Centro-Sul 8.813 15,5 

Pampulha 6.684 11,7 

Barreiro 6.477 11,4 

Leste 5.654 9,9 

Oeste 4.033 7,1 

Nordeste 3.304 5,8 

Venda Nova 844 1,5 

Total 56.974 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

8.4.1.3 Mapa de rede de Articulações interinstitucionais da SMEL 

 

 O mesmo quadro aplicado no final do questionário aos centros culturais foi 

utilizado com a gerência da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). As 

respostas foram alta articulação com Executivo Municipal, Legislativo Municipal, 

Ministério Público, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

Entidades de Cultura (FMC, ONGs, etc.), Entidades de Assistência Social (CRAS, 

CREAS) e Entidades de Saúde (Secretaria Municipal, ONGs, etc.). Como “razoável 

grau de articulação”, foram marcados Poder Judiciário – CEAPA, Polícia Militar e 

Empresas privadas. Para “baixa articulação”,  assinalou Conselho Tutelar do município 
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e Instituições religiosas.  A opção outra apareceu para alta articulação com Federações 

Esportivas, Universidades, Clubes Sociais e Esportivos e Associações Comunitárias. 

Nenhuma opção foi marcada em não tem relação. 

 

FIGURA 8.9: Mapa de rede de articulações interinstitucionais da Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer (SMEL) - Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

8.4.1.4 Fundação de Parques Municipais (FPM) 

 

A FPM foi fundada em 2005, com o objetivo de administrar e manter os 71 

parques que funcionavam no município, além de cinco necrópoles e cinco Centros de 

Convivência Ecológica (CEVAE). Em nossa pesquisa, ignoramos as necrópoles por não 

fazer parte do propósito do Diagnóstico. Os dados aqui demonstrados foram obtidos 

através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), que inicialmente havia 

fornecido uma lista de equipamentos do governo municipal enviada por e-mail no dia 

23/10/2012. A Fundação de Parques Municipais (FPM)  foi procurada para auxiliar com 

dados complementares. Essas informações chegaram no dia 05/04/2013 por e-mail.  
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A Fundação de Parques Municipais (FPM) é vinculada à Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente (SMMA). A FPM gere os 71 parques existentes na cidade, cuja área 

total ocupada chega a 8,6 milhões de metros quadrados. Além disso, a FPM realiza 

ações com a Escola Integrada e com escolas que participam dos Centros de Educação 

Ambiental (CEAs), em parceria com SMMA. 

A Tabela 8.19, abaixo, demonstra o total de parques por regional administrativa 

no município. 

 

TABELA 8.19: Quantidade de parques por regional administrativa  - Belo Horizonte - 2012. 

  

Regional 
Parques da Cidade 

(N) (%) 

Centro-Sul 15 21,1 

Oeste 11 15,5 

Nordeste 10 14,1 

Pampulha 10 14,1 

Noroeste 6 8,5 

Venda Nova 6 8,5 

Norte 5 7,0 

Barreiro 4 5,6 

Leste 4 5,6 

Total 71 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

8.4.1.4.1 Eventos realizados nos parques municipais distribuídos por regional 

administrativa 

 

As Tabelas 8.20 até a 8.27, a seguir, apresentam os eventos realizados por 

regional, levando em conta que muitos deles foram realizados em parques diversos, não 

especificados pela Fundação de Parques  Municipais (FPM), como no caso do evento 

Férias nos Parques,  que atingiu um número de atendimentos de 70.000 somando janeiro 

e julho.  

O Festival Internacional de Teatro (FIT) aconteceu no Parque Municipal, 

Mangabeiras, Rosinha Cadar, Estrela Dalva, Jacques Cousteau, Lagoa do Nado, JK e 

Burle Marx, Barragem Santa Lúcia,  somando no total 20.000 atendimentos. Somente 
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os parques nos quais foram realizados eventos específicos foram considerados nas 

Tabelas, evidenciando o fato de que muitos não foram contemplados pelas iniciativas do 

governo municipal ou sociedade civil. Na lista apresentada pela Fundação de Parques 

Municiais (FPM), não constou nenhum evento nas regionais Leste e Noroeste. 

 

TABELA 8.20 Relação de eventos realizados nos parques da Regional Barreiro – Belo 

Horizonte - 2012. 

 

Nome do parque 
Eventos Atendimentos 

(N) (%) (N) (%) 

Alfredo Sabetta 5 83,3 360 87,8 

Burle Marx 1 16,7 50 12,2 

Total 6 100 410 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA 8.21: Relação de eventos realizados nos parques da Regional Centro-Sul – Belo 

Horizonte - 2012. 

Nome do parque 
Eventos Atendimentos 

(N) (%) (N) (%) 

Américo Renné Giannetti 85 38,3 123.320 50,1 

Mangabeiras 32 14,4 58.995 24 

Barragem Santa Lúcia 6 2,7 41.735 17 

Juscelino Kubitscheck 64 28,8 20.610 8,4 

Rosinha Cadar 18 8,1 490 0,2 

Jornalista Eduardo Curi 3 1,4 450 0,2 

Mata das Borboletas 10 4,5 275 0,1 

Julien Rien 4 1,8 160 0,06 

Total 222 100 246.035 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA 8.22: Relação de eventos realizados nos parques da Regional Nordeste – Belo 

Horizonte - 2012. 

Nome do parque 
Eventos Atendimentos 

(N) (%) (N) (%) 

Guilherme Lage 2 15,4 5.030 62,9 

Ismael Fábregas de Oliveira 4 30,8 1.760 22 

Renato Azeredo 1 7,7 700 8,7 

Linear José Cândido da Silveira 2 15,4 430 5,4 

Marcos Mazzoni 4 30,8 80 1 

Total 13 100 8.000 100 

Fonte: PBH, 2012.   

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

  



76 

 

 

TABELA 8.23: Relação de eventos realizados nos parques da Regional Norte – Belo Horizonte 

- 2012. 

Nome do parque 
Eventos Atendimentos 

(N) (%) (N) (%) 

Nossa Senhora da Piedade 3 60 280 60,9 

Ismael Fábregas de Oliveira 2 40 180 39,1 

Total 5 100 460 100 

Fonte: PBH, 2012. 

 Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

TABELA 8.24: Relação de eventos realizados nos parques da Regional Oeste – Belo Horizonte 

- 2012. 

Nome do parque 
Eventos Atendimentos 

(N) (%) (N) (%) 

Estrela Dalva 7 30,4 3020 77,3 

Aggeo Pio Sobrinho 12 52,2 675 17,3 

Jacques Cousteau 4 17,4 210 5,4 

Total 23 100 3.905 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

TABELA 8.25: Relação de eventos realizados nos parques da Regional Pampulha – Belo 

Horizonte - 2012. 

Nome do parque 
Eventos Atendimentos 

(N) (%) (N) (%) 

Lagoa do Nado 5 35,7 1.225 53,4 

Confisco 6 42,9 1010 44,0 

Ursulina de Andrade Melo 3 21,4 60 2,6 

Total 14 100 2.295 100 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

 

A FPM desenvolveu 280 eventos durante o ano de 2012 nesses parques. As 

atividades eram diversas, abrangendo eventos com proposta ecológica, literária, 

musical, esportiva, saúde e lazer em geral. O evento de maior alcance em 2012 foi o 

Noite Branca, realizada no dia 14 de setembro no Parque Municipal, onde circularam, 

em média 90.000 (noventa mil) pessoas. O 26º Fantástico Mundo da Criança atendeu 

39.100 (trinta e nove mil e cem) pessoas, nos dias 11 a 14 de outubro, no Parque das 

Mangabeiras. Outro evento importante foi o  “Férias no Parque”,  que aconteceu em 

diversos equipamentos,  nos meses de janeiro e julho,  atendendo 35.000 (trinta e cinco 

mil) pessoas cada. O Festival Internacional de Teatro (FIT), também em várias 

localidades,  atendeu  20.000 (vinte mil) pessoas no mês de junho. Na contagem feita 

por meio da planilha enviada pela Fundação de Parques Municipais (FPM), chegou-se à 
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estimativa de 352.355 (trezentos e cinquenta e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco) 

atendimentos com todos esses eventos. 

Na avaliação dos dados obtidos, percebeu-se que a Regional Centro-Sul foi 

privilegiada, com a realização de 215 eventos e um total de 246.035 (duzentos e 

quarenta e seis mil e trinta e cinco) atendimentos, correspondendo a praticamente 70% 

do total. 

 

8.4.1.4.2 Eventos realizados nos parques municipais, segundo iniciativa da 

sociedade do civil e da PBH 

 

Muito importante salientar também, que a maioria dos eventos realizados veio 

de iniciativa da sociedade civil.  Dos 280 eventos promovidos, 243 foram desenvolvidos 

por produtores não governamentais. O total de atendimentos logrados por esses eventos 

chegou a 226.385 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e cinco),  

aproximadamente 64,3% do total. O Gráfico 8.1, abaixo, apresenta esse dado 

visualmente: 

 

GRÁFICO 8.1: Número de eventos realizados pela sociedade civil e pelo governo municipal 

nos parques municipais - Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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GRÁFICO 8.2 Número de  atendimentos nos eventos realizados pela sociedade civil e pelo  

governo municipal nos parques do município - Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

8.4.1.4.3 Eventos realizados nos parques municipais distribuídos por mês 

 

Os gráficos 8.3 e 8.4, abaixo, apresentam a quantidade de eventos no ano de 

2012, divididos por mês e pelo número de atendimentos mensais, respectivamente. 

 

GRÁFICO 8.3: Número de eventos realizados nos parques municipais, segundo o mês de 

realização - Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Sociedade civil Governo municipal

226.385 

125.970 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

21 

17 

41 

29 

22 

29 

23 24 

38 

23 

19 

13 



79 

 

 

GRÁFICO 8.4: Quantidade de atendimentos por mês nos eventos realizados no parques 

municipais - Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

O gráfico 8.5 apresenta a distribuição de eventos por regional, a fim de clarificar 

a concentração de atividades em determinadas áreas do município de Belo Horizonte. 

 

GRÁFICO 8.5: Quantidade de atendimentos e eventos realizados por regional no município -

Belo Horizonte - 2012. 

 

Fonte: PBH, 2012.  

 Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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8.4.1.4.4 Ações desenvolvidas pela FPM junto à Escola Integrada  

 

Na Tabela 8.28, seguinte, apresentamos quais parques abrigaram atividades da 

Escola Integrada e o número de escolas envolvidas. 

 

TABELA 8.28: Relação de parques, regional, quantidade de escolas contempladas no município 

de Belo Horizonte durante o ano de 2012. 

Parque Regional 
Escolas 

(N) (%) 

Burle Marx Barreiro  3 15,8 

Mangabeiras Centro-Sul 2 10,5 

Municipal Américo Renné Giannetti Centro-Sul 1 5,3 

CEVAE Taquaril Leste 1 5,3 

Marcos Pereira de Mello Leste 2 10,5 

CEVAE Coqueiros Noroeste 1 5,3 

Pedro Machado Noroeste 1 5,3 

Vencesli Firmino da Silva Noroeste 1 5,3 

Ecológico Primeiro de Maio Norte 1 5,3 

Nossa Senhora da Piedade Norte 1 5,3 

Lagoa do Nado Pampulha 1 5,3 

Ursulina de Andrade Melo Pampulha 2 10,5 

Confisco Pampulha 1 5,3 

Jacques Cousteau Oeste 1 5,3 

Total   19 100 

Fonte: PBH, 2012.   

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 

 

A Tabela 8.29 demonstra a relação de atividades e atendidos no CEA Norte, 

localizado no Parque Nossa Senhora da Piedade,  CEA Venda Nova,  no CEVAE 

(Centro de Convivência Agroecológica) Serra Verde e CEA Barreiro,  localizado no 

Parque Burle Marx. As atividades aconteceram nos meses de março, abril, maio, junho, 

agosto, setembro, outubro e novembro. Os períodos de férias letivas e de trabalho, como 

janeiro e dezembro, não foram contemplados por essas ações. 

 

TABELA 8.29: Relação de quantidade de atividades e atendidos nos CEAs do município – Belo 

Horizonte - 2012. 

 

CEA 
Atividades Atendidos 

(N) (%) (N) (%) 

Parque Nossa Senhora da Piedade 44 31,2 1.234 23,2 

Serra Verde 19 13,5 716 13,4 

Burle Marx 78 55,3 3.374 63,4 

Total 141 100 5.324 100 

Fonte: PBH, 2012.   

Elaboração: UNILIVRECOOP, 2013. 
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8.4.2 Governo Estadual: Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude (SEEJ) 

 

 No âmbito estadual, não foi encontrado nenhum órgão que trabalhasse 

especificamente com o lazer, por isso consideramos a Secretaria de Estado de Esporte e 

da Juventude – SEEJ como uma ofertadora dessa modalidade em Minas Gerais.  

 

8.4.2.1 Programas da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude – SEEJ 

 

 A Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude (SEEJ) pretendia o 

desenvolvimento social através de atividades de esporte e lazer com foco no 

protagonismo juvenil. Seus programas se dividiam em Programas Estruturadores, 

Programas Associados e Programas Especiais. A maior parte das informações 

disponibilizadas no sítio da SEEJ
4
 estava desatualizada ou incompleta, como poderemos 

ver a seguir. Não foi possível averiguar o número de atendidos por esses programas, o 

tempo que existiam, os municípios onde atuavam e os recursos financeiros utilizados.  

 As ações desenvolvidas pela SEEJ abordadas em nosso Diagnóstico se dividem 

em Programas Estruturadores, Projetos Estratégicos e Programas Associados: todos 

estes se relacionam entre si, atuando em diferentes frentes dentro de um mesmo 

programa. Conforme será visto a seguir, eles não foram subdivididos para não 

comprometer o entendimento global de cada programa. 

 

8.4.2.1.1 Programa Avança Minas Olímpica 

 

 Busca maior participação da população mineira na prática de esportes e 

atividades físicas orientadas, pretendendo o combate ao sedentarismo. Inclui a isso, o 

aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário esportivo nacional. Este 

programa possuía dois Projetos Estratégicos. Um deles era o Geração Saúde - Promoção 

do Hábito da Prática Esportiva, Atividades Físicas Orientadas e de Lazer – surgindo a 

partir dezembro de 2011, de forma gratuita. Em 2012, consta que oferecia atividades 

físicas, de esporte e lazer, orientadas por profissionais de Educação Física contratados 

pelo Governo Estadual em Academias de Ginástica e espaços afins.  

                                                 
4
 Sítio da Secretaria Estadual de Esportes e da Juventude (SEEJ).www.esportes.mg.gov.br/programas-e-

acoes.  Acessado no dia 29/01/2013. 
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Feito em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) em municípios 

atendidos pelas Equipes de Saúde da Família (ESF) que dispunham de nutricionista e 

psicólogo para complementar o atendimento,  destina suas ações a uma faixa etária de 

15 a 19 anos, dando preferência aos cadastrados no Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN), com o objetivo de reduzir o sobrepeso desses jovens. As 

atividades aconteciam, geralmente, três vezes por semana em modalidades variadas.  

O parâmetro para atendimento operava da seguinte forma: em cidades de até 

29.999 habitantes, chamada de porte 1, o Projeto atende 100 beneficiários; para cidades 

até 30.000 a 99.999;  chamada porte 2, atende 200 beneficiários e para cidades acima de 

100.000, chamada porte 3, atende 300 beneficiários. A previsão para 2013 é criar mais 

140 núcleos, aumentando o número total de atendimentos para 14.000 beneficiários. 

 Outro programa era Promoção do Esporte de Rendimento em Minas Gerais,  

cujo foco é implantar e ativar o centro de treinamento esportivo, podendo oferecer às 

equipes e aos atletas de rendimento, de modalidades olímpicas e paraolímpicas, 

estrutura física adequada para treino em competições nacionais e internacionais. 

  

8.4.2.1.2 Programa Jovens Mineiros Protagonistas 

 

 Objetiva a promoção cidadania e protagonismo dos jovens atendidos, por meio 

de articulação e desenvolvimento de ações conjuntas entre órgãos do governo e 

entidades da sociedade civil.  

 Seu Projeto Estratégico se chama Minas Mais Jovem – Juventude Mineira em 

Rede, que tem a finalidade de “implantar espaços que permitam ao jovem compreender 

seu papel perante a sociedade, aumentando o seu sentimento de pertencimento a um 

determinado local e as suas expectativas quanto ao futuro, estimulando ações de 

protagonismo.”
5
 

 

8.4.2.1.3 Programa Incentivo ao Esporte Mineiro 

 

 O Programa Jovens Mineiros Protagonistas faz parte dos Programas Associados 

e pretende estimular o esporte em Minas através da prática de atividades físicas e 

                                                 
5
 Sítio da SEEJ. Disponível em: http://www.esportes.mg.gov.br/programas-e-acoesemprogramas-

estruturadoresem3024-minas-mais-jovem-juventude-mineira-em-rede. Acesso em 29/01/2013. 
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lúdicas, que contribuam para a qualidade de vida, além de visar ao fortalecimento da 

imagem do estado no cenário esportivo. Em 2012, tinha como ações o Incentivo a 

Projetos Esportivos, Apoio a Eventos Esportivos, Apoio ao Atleta e ao Profissional do 

Esporte e Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos. Todas essas ações 

serviam para subsidiar e atender os objetivos do Programa em diferentes frentes. 

 

8.4.2.1.4 Programa Agenda Jovem 

 

 Outro Programa Associado era o Agenda Jovem, que visa à fomentação e 

articulação, com órgãos governamentais e não governamentais, da proposta de 

promover políticas públicas da juventude que estimulem o surgimento de lideranças e 

viabilizem o desenvolvimento deste público. 

Um de seus projetos estratégicos se chama Desenvolvimento e Capacitação do 

Jovem, que oferece cursos e oficinas de capacitação e formação complementar. 

Além deste projeto estratégico, há também a Mobilização de Prefeituras e 

Entidades para Promoção de Políticas Públicas da Juventude, que, em 2012, trabalhava 

na integração e ampliação as políticas públicas da juventude no estado, possibilitando a 

criação e estruturação da rede mineira da juventude. 

 

8.4.2.1.5 Programa Minas Esporte 

 

 Esse Programa teve a proposta do desenvolvimento do esporte através da 

educação, participação e rendimento. Apresentava seis Projetos Estratégicos, um deles 

chamado Modernização da Gestão Esportiva, que objetiva a modernização da gestão 

esportiva através da partilha de conhecimento e desenvolvimento de ferramentas que 

possibilitassem essa melhoria.  

Outro projeto era o Desenvolvimento de Polos Esportivos, que formava e 

desenvolvia atletas e equipes da categoria de base do desporto e paradesporto em 

entidades e prefeituras municipais, com resultados positivos em competições de 

referência. Neste trabalho, focava-se também a descoberta de atletas de destaque nessas 

equipes. 
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 O Projeto Bolsa-Atleta servia como incentivo e apoio aos atletas praticantes do 

desporto de rendimento prioritariamente em modalidades olímpicas, paraolímpicas e 

subsídio a não olímpicas. 

 O Projeto Estratégico Desenvolvimento do Esporte Educacional buscava a 

mobilização dos estudantes mineiros, visando ampliar a participação em atividades 

esportivas, pretendendo promover a integração social desses jovens e aprimoramento 

dos professores de educação física e equipes de esportes de escolas da rede pública 

estadual. 

 O Projeto Jogos de Minas promoveu eventos que priorizam a competitividade e 

a vocação esportiva dos atletas, em diversos municípios do estado, em diferentes 

modalidades. 

 Ademais, o Projeto Estratégico Geração Esporte Iniciação Esportiva no 

Contraturno Escolar propunha a educação por meio do esporte, pretendendo fomentar a 

cultura esportiva, a atividade física e o lazer para formação integral de estudantes de 07 

a 13 anos, prioritariamente pertencentes a famílias de baixa renda e de vulnerabilidade 

social. 

 

8.4.3 Governo Federal: Ministério do Esporte e UFMG  

 

 Foi averiguada, no sítio do Ministério do Esporte, a existência de  programas que 

contemplassem o público deste Diagnóstico. Muitas informações encontradas estavam 

desatualizadas ou superficiais a ponto de não ser possível discernir o que estava em 

vigência e qual a forma de ação do programa. O Programa Segundo Tempo no Mais 

Educação, que possuía parceria com a PBH será apresentado a seguir. 

 

8.4.3.1 Programa Segundo Tempo no Mais Educação 

 

O Programa Segundo Tempo no Mais Educação  representa uma das políticas do 

Ministério do Esporte para integrar os programas de esporte às políticas de educação. 

Na data da pesquisa, 03/04/2013,  a média de atendidos pelo país girava em torno de 1,2 

milhão, enquanto existiam 40 milhões de matriculados nas escolas públicas da educação 

básica, segundo o Censo 2010, realizado pelo IBGE.  
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 O Programa Mais Educação, ao qual o Segundo Tempo está integrado, é 

realizado por meio do Ministério da Educação (MEC). O objetivo é oferecer maior 

tempo e incrementar os espaços educativos nas escolas, conectando as atividades 

esportivas com o conhecimento escolar. Essa articulação entre o Ministério da Educação 

e o Ministério do Esporte pretende aumentar o número de atendidos pelo Segundo 

Tempo Mais Educação para dois milhões. Em Belo Horizonte, eram 56 escolas 

participantes
6
 em 2013. 

  

8.4.3.2 - Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) 

– UFMG 

 

 Oferecia atividades de natação, hidroginástica e ginástica artística gratuitamente 

aos alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sendo cobrada 

mensalidade aos participantes fora da comunidade acadêmica. Havia projeto de um 

curso de dança experimental a ser implantado em 2013, que será aberto e gratuito à 

comunidade interna e externa à universidade. 

 

8.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para caracterizar a situação das crianças, adolescentes e jovens no que se refere 

ao acesso ao lazer, cultura e atividades esportivas, pesquisamos junto a diferentes 

sujeitos, sítios eletrônicos, instituições em variadas frentes governamentais atuantes 

nessas áreas município de Belo Horizonte. Entretanto, encontramos dificuldades em 

obter informações, uma vez que muitos sítios encontravam-se desatualizados, com 

informações incompletas e algumas inconsistentes. 

A Fundação Municipal de Cultura parecia não possuir levantamento de 

atendimentos por faixa etária nos eventos, programas, projetos e atividades que 

desenvolvia, bem como parecia não dispor de dados sobre a quantidade do público 

atendido. Já a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer possuía estimativas de 

quantidade para alguns de seus programas, mas não para todos.  

                                                 
6
 Planilha das escolas participantes do programa Segundo Tempo Mais Educação. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8220&Itemid 

Acesso em 03/04/2013. 
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Foi observado, ainda, que muitos equipamentos não haviam sido registrados, 

fazendo com que não fossem computados nesse levantamento. As pistas de Cooper e 

Academias a Céu Aberto, por exemplo, não foram mencionadas devido a esse motivo. 

Torna-se então necessária a produção de dados mais precisos, tanto em relação à 

quantidade de equipamentos existentes, quanto à abrangência das ações dos diversos 

programas em execução. 

Percebeu-se ainda, pela quantidade de equipamentos e programas, quando 

relacionados com o tamanho das regionais e a população das mesmas, a pequena 

abrangência da ação do município no âmbito da cultura,  do esporte e do lazer. Além do 

mais, foi percebido um cunho assistencialista nessas áreas. Apesar de entendermos a 

realidade socioeconômica complexa de nosso país, onde o acesso a vários bens 

materiais e imateriais são limitados para a maior parte da população, acreditamos que 

alguns programas deveriam trabalhar com essas atividades como um fim em si, e não 

apenas como um meio para realizar assistência social para grupos vulnerabilizados 

socialmente. 

Assim, torna-se necessário desenvolver políticas de cultura, esporte e lazer que 

ultrapassem o assistencialismo, sem deixar de contemplar regiões de baixa renda da 

cidade que, de fato, são desprivilegiadas tanto estrutural quanto materialmente. Os 

programas e projetos devem ser pensados para causar benefícios permanentes na vida 

dos cidadãos, abrindo inclusive a possibilidade de geração de renda, além do capital 

cultural implícito. 

Dos 15 centros culturais em funcionamento hoje, em Belo Horizonte, apenas 

dois partiram de iniciativa governamental. Os demais foram construídos através do 

Orçamento Participativo e da mobilização popular, o que realça a importância desse 

importante instrumento de participação popular para o atendimento dos anseios 

artístico-culturais presentes na comunidade. 

Foi constatada uma grande variedade de atividades oferecidas nesses 

equipamentos, algumas viabilizadas pela Fundação Municipal de Cultura, mas a maioria 

vinda da contrapartida entre o uso do espaço por grupos comunitários que, em troca, 

oferecem oficinas e espetáculos gratuitos.  

Identificamos a falta de um centro de cultura na Regional Nordeste.A construção 

de mais equipamentos municipais de cultura deve ser feita a partir de um olhar na 
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realidade sociodemográfica de cada região. No caso específico da Regional Nordeste, 

sugere-se construção urgente de um centro de cultura.  

Recomenda-se também a elaboração de um censo cultural, que realize um 

levantamento detalhado das diversas manifestações culturais existentes na cidade e que 

recolha sugestões dos produtores culturais que viabilizem a formulação de políticas que, 

respeitando a autonomia dos grupos, estimulem as suas ações. Recomenda-se ainda, 

estabelecer critérios participativos de elaboração de planejamento das ações, tanto por 

parte da FMC quanto dos Centros de Cultura. 

Tendo em vista o contexto apresentado, no que diz respeito ao lazer e às 

atividades esportivas em Belo Horizonte, julgamos necessário recomendar uma 

diversificação das ações da SMEL, hoje muito voltadas para o futebol.  

Além disso, é também impotante a criação de mecanismos de consulta à 

população para averiguar quais os seus reais interesses e necessidades, a fim de 

construir programas e projetos que efetivamente causem uma mudança estrutural em 

sua realidade. Mostrou-se importante, também, oferecer mais possibilidades de 

profissionalização dos jovens que desejam atuar na área esportiva, uma vez que o acesso 

a muitas modalidades esportivas só é possível na rede privada.  

As informações também mostraram a necessidade de se aumentar o número de 

equipamentos de esporte e lazer e o número de programas, a fim de estabelecer uma 

melhor correlação entre área, população e abrangência das ações do município, além de 

estender os já existentes, em especial o Superar, para as demais regionais 

administrativas. A ausência do programa Esporte Esperança em Venda Nova, bem 

como um menor número de atendidos pelo programa BH Descobrindo Talentos do 

Futebol nesta regional pareceu grave, uma vez que a mesma possui uma população 

muito grande e, como verificado em outras áreas desta pesquisa, trata-se de uma 

regional que concentra outros tipos de precariedades.  

Os eventos e atividades realizados nos parques contradizem a política de 

descentralização das atividades culturais propostos pela FMC, uma vez que, dos 277 

eventos realizados durante o ano 2012 nos parques da FPM, 222 deles se concentraram 

em parques da Regional Administrativa Centro-Sul.  

Outro fato importante a salientar é a desproporcionalidade entre os eventos 

realizados pela iniciativa civil e aqueles promovidos pela prefeitura; não há dados para 

analisar, mas como hipótese, é possível supor que o produtor cultural escolha o parque 
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de sua preferência, o que levaria à concentração. Entretanto as atividades propostas pelo 

poder público municipal também tendiam a concentrar-se nos parques da região central. 

Sugere-se uma maior articulação entre a FPM, a FMC e os produtores culturais, para 

que se concretize uma política descentralizadora, que movimente os mais diversos 

parques espalhados por uma metrópole tão complexa quanto Belo Horizonte.  

Verificamos ainda, que a maior quantidade de eventos nos parques concentra-se 

nos meses de março e de setembro, enquanto nos meses de janeiro, julho e dezembro, 

período das férias escolares as atividades são menos intensas. Cremos ser necessário 

intensificar as atividades nos períodos de férias, uma vez que também nesses meses as 

violações de direitos aumentam - quando consideradas as violações de direitos da 

criança e do adolescente registradas nos conselhos tutelares e identificadas neste nosso 

diagnóstico.  
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