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Resumo 

O presente trabalho busca explorar a relação entre a concentração espacial de projetos aprovados na 
Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte/MG e o uso deste território pelos agentes 
econômicos ao longo do tempo. Por meio de ferramentas do planejamento territorial e informações 
disponibilizadas pelos órgãos gestores da cultura no município, empreende-se uma discussão sobre 
a constituição dos circuitos produtivos de agentes ligados à cadeia econômica da cultura em relação 
à principal política de fomento da capital de Minas Gerais. 
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1. Uso e Administração do Território em Belo Horizonte/MG 
 
1.1 O Território Como Categoria da Análise 
 

Conceito de grande relevância na história do pensamento humano, o território vem 

sendo utilizado como ferramenta metodológica por diversos campos das ciências humanas. Na 

tentativa de buscar uma definição do termo, Theis (2012) o apresenta como uma estrutura viva, 

que se destaca principalmente pela dimensão simbólica e política, sendo definido e delimitado 

pelas relações de poder advindo de interações espacialmente delimitadas. Este caráter simbólico 

também é amplamente discutido na obra de Haesbart, para quem o território é definido por “um 

lugar local influenciado pelo âmbito global, criando uma interação dialética local-global” 

(HAESBART, 2005). O autor destaca que este deve ser analisado sob a esfera jurídico-política, 

culturalista e econômica, sendo necessário discuti-lo sob tais aspectos para apreender sua 

dinâmica e fluidez.  

É, portanto, relacional e definido pelas relações de poder, que podem ser consideradas 

tanto na perspectiva de dominação dos grupos hegemônicos, quanto na lógica da apropriação 

pelas atividades produtivas. O primeiro diz respeito a uma lógica funcional, tornando-o recurso 

a ser explorado ou mercadoria em si mesma, enquanto valor de troca. Mas também é dotado de 

subjetividade e simbolismo, que se dá na dimensão concreta por meio da apropriação política 

que carrega uma carga simbólica, representada principalmente na forma dos Estados-nação, que 

criam um sentimento nacional de unidade social em uma mesma delimitação política, 

projetando e construindo uma identidade junto aos indivíduos. 

Para enquadrar estas observações no contexto de produção da ciência econômica, é 

importante levar em consideração elementos que configuram não só sua formação em si, mas a 

formação do próprio espaço urbano moderno, como os elementos fixos e fluxos, os agentes 

econômicos e suas ferramentas de produção espacial, caracterizadas nos sistemas técnicos 

modernos que criam circuitos espacializados no território, como aponta Santos (2012, pág 93-

117). Para o autor, o território em si não se constitui como categoria de análise, tão somente se 

considerado o seu uso. Sua visão é de que o conceito compreende duas faces: a configuração 

dos elementos espaciais e a atuação dos sistemas técnicos em sua construção aliada à dinâmica 

de relações sociais presentes em uma determinada região (SANTOS, 1988). 

A concepção de território usado nos faz refletir sobre o papel que a sociedade exerce de forma 

dialética com o meio social, a partir dos objetos naturais, artificiais, a herança social dos modos de 

produção anteriores e o próprio movimento atual do capitalismo global. Faz-se necessário, portanto, 



 

 
um esforço destinado a analisar sistematicamente a constituição do território e seu uso pelos agentes 

sociais e econômicos. 

Para Tozi (2012) a “possibilidade técnica advinda da melhoria e difusão da tecnologia torna-

se concreta no território”. Esta complexa relação, em Santos (1996, p. 17), “envolve os sistema 

técnicos, que se configuram dos circuitos espaciais de produção à normatização imposta pelo Estado, 

chamada tecnosfera, e as relações interpessoais, como desejos, comportamentos, processos 

identitários e hábitos das populações, aos quais denominou psicosfera.” A interação entre todos estes 

elementos do espaço cria sistemas comandados pelo modo de produção dominante. Estes são 

compostos por subsistemas que vão se relacionando entre si até a escala do lugar, onde de fato se 

diferenciam pela interação do modo global com questões locais. Assim, Santos (1985, pág 30), 

evidencia que a influência das forças hegemônicas se dá como um impulso, que de fato não se 

materializa em si nos lugares, mas influenciam os agentes internos de acordo com as verticalidades 

impostas ao território. 

Assim, faz-se necessário analisar não somente o território enquanto categoria de análise dos 

aspectos sociais ou normativos, mas, sim, buscar a compreensão dos sistemas que dele se utilizam 

para permitir a continuidade do processo de acumulação e reprodução do capital, motor da vida 

social. Tal constatação se torna importante para os objetivos da pesquisa aqui empreendida na 

medida em que pretende-se verificar como se dá a relação entre os agentes culturais no território da 

cidade de Belo Horizonte/MG com as políticas de fomento à cultura empreendidas pelos órgãos 

gestores da pasta na esfera pública municipal. O entendimento do recorte geográfico proposta passa 

pela análise de sua constituição política, cultural e econômica. 

Santos (1996) em sua reflexão sobre a influência do capital globalizado sobre os territórios, 

nos diz que este atua de forma concentrada e seletiva em determinadas porções de um território 

definido, influenciando diretamente na organização do espaço local. Esta diferenciação é atribuída, 

segundo o autor, à divisão internacional do trabalho que se especializa nos lugares em múltiplas 

escalas. Deve-se, portanto, buscar a lógica territorial da internacionalização do capital para entender 

como se dá nos lugares a efetivação do processo global de produção e suas etapas, definidas como 

produção, distribuição, troca e consumo. 

Para Moraes (1985) a discussão dos circuitos espaciais de produção e seus círculos de 

cooperação implica na análise da espacialidade do processo de produção enquanto movimento 

circular constante, que busca de forma permanente viabilizar as condições para a reprodução 

do capital nos territórios. Portanto, analisar seus elementos determinantes é condição 

fundamental para entendimento de seu movimento. Tal divisão espacial, entendida como 

necessária ao processo de internacionalização do capital produtivo mundial, nos permite 



 

 
apreender os circuitos e sua relação com as localidades, uma vez que mesmo sob uma base 

territorial específica, atuam direta ou indiretamente envolvidos em uma circularidade mundial. 

A introdução de novas formas de cooperação entre os agentes, inscritos em escala global pela 

evolução dos meios técnicos e da informação enquanto elemento central, rompe os círculos 

tradicionais de cooperação, característica marcante do momento atual. 

A teoria de Santos (2008) traz a proposição de que há no espaço um uso do território ligado 

a dois circuitos específicos: um superior, baseado em processos de capitalização financeira, ao uso 

de tecnologias de alta complexidade e formas de organização e produção mais refinadas; e um 

circuito inferior, ligado ao âmbito dos lugares, da cooperação solidária entre os agentes e marcado 

pelo menor grau de especialização tecnológica das técnicas de produção. 

A partir da reflexão de Moraes (1985) consideramos que a divisão internacional do trabalho 

e a alocação de capital no espaço são os principais elementos condicionantes ao estabelecimento de 

tais circuitos no território. O circuito superior dialoga com a malha global informatizada do modo 

de produção, comandando, por meio de centros de tomadas de decisão (em grande parte 

extraterritoriais), concentrados nos países desenvolvidos, a valorização de determinadas áreas em 

detrimento de outras, onde se instalam para satisfazer à suas condições de reprodução. Este processo 

evolui de forma espacialmente desigual, principalmente nos países subdesenvolvidos. 

A distribuição de equipamentos, técnicas, trabalho acumulado e capital fixado age 

seletivamente, e cabe à análise geográfico-econômica entender a combinação desigual dos círculos 

e agentes de produção. A identificação dos atores neste processo se faz necessária para a correta 

definição de um circuito. Após identificá-lo, cabe analisar três de seus elementos: os modos de 

produção e suas hierarquias; as atividades existentes e suas hierarquias e; as formas técnicas 

envolvidas nos diferentes estágios e suas desigualdades (MORAES, 1985). 

A utilização destes pressupostos teóricos, neste trabalho, busca dialogar com os processos 

envolvendo o circuito espacial de produção dos bens e serviços culturais em um determinado 

território. Optamos por adotar a concepção de território usado pois se torna de grande importância à 

análise dos circuitos de produção sob o olhar da dimensão cultural na discussão que realizaremos a 

seguir. A dimensão simbólica nos parece insuficiente para trabalhar a concentração das atividades 

sociais e circuitos de produção no território, uma vez que a materialidade do círculo de cooperação 

e atuação dos agentes se dá no nível concreto da realidade. 

 

1.2 Planejamento Territorial e Gestão do Território 
 

Localizando-nos na formação socioespacial brasileira, marcada por forte desigualdade 

espacial da produção e circulação de bens e serviços de todas as categorias econômicas, faz-se 



 

 
importante refletirmos para o território escolhido para nossa análise, qual seja a cidade de Belo 

Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O entendimento do contexto no qual o território 

indicado se insere é de grande importância para que possamos buscar um diálogo efetivo com a 

análise pretendida. 

Tozi (2012) nos mostra que a região concentrada definida por Santos e Silveira (2001) na 

formação socioespacial brasileira engloba as regiões Sudeste e Sul do país, nas quais a espessura 

técnica e informacional das atividades produtivas instaladas no território se mostram aglutinadas e 

melhor desenvolvidas em relação ao restante do país, de forma contígua. O Estado de Minas Gerais, 

unidade federativa estadual, integra a região Sudeste, a mais desenvolvida dentre as regiões político 

administrativas do país. 

Sua história no contexto produtivo e político nacional remonta às atividades da colonização 

portuguesa, tendo sido fundamental para a integração e expansão de Portugal no território ainda em 

formação. Devido às suas características ambientais, as atividades antrópicas aqui se desenvolveram 

com grande facilidade, principalmente na exploração de minerais de reconhecido valor comercial, 

como ferro, ouro, diamante, dentre outros. Com o fim do colonialismo e durante todo o período 

imperial, seu território passou a ser também explorado para atividades agropecuárias. 

A derrocada imperial e consequente ascensão da república no fim do século XIX tiveram 

efeitos intensos no Estado. A aristocracia mineira, logo após a proclamação, desenvolve um projeto 

de mudança da capital política e administrativa de Minas para romper com os antigos valores 

coloniais, expressos inclusive na arquitetura barroca da então capital, Ouro Preto. Nasce assim Belo 

Horizonte, projetada por uma comissão especial de planejadores chefiada por Aarão Reis, e instalada 

no antigo vilarejo de Curral Del Rey, trazendo o rompimento ideológico com o pensamento imperial, 

e implantando uma perspectiva positivista de administração do espaço. A primeira capital planejada 

do país, influenciada pela métrica espacial de cidades como Washington e Paris, se desenvolve a 

partir do perímetro delimitado pela Av. Do Contorno, com quarteirões de aspecto retangular e 

cartesiano. O centro político se concentra na Praça da Liberdade, onde uma série de prédios de 

arquitetura modernista servem de sede para as pastas do governo estadual. 

A concentração de serviços e atividades produtivas na região sul da cidade, em função da 

presença do aparato administrativo do Estado, e na região central, fruto da dinâmica facilitada pela 

centralidade da posição geográfica, que tende a aglutinar serviços de médio e baixo teor técnico, nos 

mostram que desde sua fundação o território belorizontino já possui uma tendência à concentração 

geográfica dos meios de produção. 

Destacamos aqui as regiões conhecidas como Venda Nova (região norte) e Barreiro (região 

oeste). Ambas são contemporâneas ao vilarejo de Curral Del Rei, mas durante anos foram relegadas 



 

 
em detrimento do uso preferencial que se deu à região central no processo de desenvolvimento da 

cidade. Somente com a construção da barragem da Pampulha na década de 1930, e a chegada de 

Juscelino Kubitschek à prefeitura da capital em 1940, houve ações efetivas para a integração do 

território tal qual o conhecemos hoje. O então prefeito propôs a criação do Conjunto Arquitetônico 

da Pampulha, o que levou ao desenvolvimento do eixo norte da cidade pela Av. Presidente Antônio 

Carlos e melhoria da infraestrutura urbana na região. 

Já na década de 1950, em meio ao processo tardio de industrialização brasileira, desenvolveu-

se a Cidade Industrial, na zona oeste, em divisa da região do Barreiro com o município de Contagem, 

promovendo a integração do território ao eixo que liga Minas Gerais à São Paulo. O crescimento das 

atividades produtivas levou, nos anos seguintes, à migração de uma grande população vinda do 

interior e de outras unidades da federação. 

Nos dias atuais, segundo o IBGE (2020) a população estimada do município é de 2.521.564 

habitantes. Possui um território total de 331,35 quilômetros quadrados. Seu PIB é de cerca de 88 

bilhões de reais anuais, sendo o quarto maior entre as cidades brasileiras. 

Alves (2014) nos indica que “a grande cidade, a metrópole, é o mais complexo espaço 

constituinte do conjunto de lugares onde a história se reproduz, sendo rica empiria ao 

desenvolvimento da reflexão sobre as possibilidades de comunicação e produção no período atual”. 

Como nos mostra Tozi (2012), “o município é um recorte político institucionalizado, por tanto 

submetido a um padrão social normativo do espaço geográfico”.  

Para Mello-Théry (2011) a política de administração territorial é um processo consciente de 

manipulação do território. A autora chama a atenção para o fato de que no Brasil as políticas 

territoriais estão estritamente ligadas ao tema do desenvolvimento, o que torna necessária uma 

definição precisa de ambos os termos para influenciar de maneira positiva e efetiva as configurações 

do espaço e o ordenamento do território. Concordamos, na medida em que a intencionalidade das 

ações é um ponto chave para qualquer processo de administração pelo poder público. 

A administração pública do município de Belo Horizonte contou, em seus diferentes tempos 

históricos, com distintas formas de organização. A partir da década de 1970, as divisões político 

administrativas foram instituídas com vista à regulação normativa do território. Até então, tal 

instrumento considerava a divisão da cidade em dois distritos administrativos: Belo Horizonte e 

Venda Nova. O Barreiro veio a se consolidar como terceiro distrito em 1995. Contudo, a revisão da 

bibliografia indica que a categoria administrativa mais utilizada para a execução e planejamento de 

políticas públicas é a divisão regional proposta em 1979. De acordo com Lara (2010, pág 43), esta 

foi instituída como subdivisão administrativa que contemplou a criação de nove regionais: Centro-

Sul, Barreiro, Pampulha, Venda Nova, Norte, Oeste, Noroeste, Leste e Nordeste. 



 

 
Com a expansão das atividades produtivas e consequente integração do território, houve 

sucessivas mudanças na legislação, como mostra Craveiro (2017, pág 44). A divisão em formatos 

administrativos diversos - “Regionais”, “Unidades de Planejamento”, “Sub-regiões do Orçamento 

Participativo” e “Territórios de Gestão Compartilhada” – tiveram cada qual um contexto de 

aplicação, sendo utilizadas no jogo político entre as diferentes tendências ideológicas inerentes ao 

processo próprio da democracia, onde distintos grupos políticos se elegem ao longo dos anos. 

Para efeitos práticos, concentraremos nossa análise num primeiro momento tendo como base 

a divisão da cidade em Regionais, pelo fato desta ser oficialmente adotada como base territorial pela 

maior parte das secretarias da PBH, além da divisão de Territórios de Gestão Compartilhadas, que 

nos será de grande valia em momento oportuno.  

Todo esse aparato institucional, em conjunto com a renovação dos conhecimentos acerca da 

gestão do Estado sobre os serviços públicos e a evolução do meio técnico, trouxe a possibilidade da 

integração de sistemas informacionais que buscam otimizar e melhorar as políticas públicas. As 

ferramentas de mapeamento, recurso técnico indispensável na análise geográfica, possuem hoje 

grande importância na gestão pública municipal, como nos indica Craveiro (2017). O mapa a seguir 

mostra a sobreposição de dois sistemas de administração do espaço, as Regionais e o TGC: 



 

 
Mapa 1: Regionais e Territórios de Gestão Compartilhada de Belo Horizonte/MG. Fonte: Craveiro (2017) 

 

Buscamos neste tópico discutir sobre a materialidade do uso do território pelos agentes 

econômicos, criando os circuitos espaciais de produção. A partir do contexto histórico e econômico, 

trouxemos a definição do recorte territorial escolhido para esta pesquisa, assim como a 

caracterização histórica de sua formação e administração pelo ente federado municipal. Passaremos 

então à análise do uso do território e sua relação com os mecanismos de fomento à cultura. 

 

2. Concentração Espacial nos Mecanismos de Fomento 

2.1 Agentes Hegemônicos e Uso do Território 
 

A Lei Municipal de Incentivo a Cultura (LMIC), instrumento mais importante dentro da política 

cultural do município, apresenta considerável potencial de análise e nos dá indícios sobre como se 

processa a dinâmica de uso dos territórios, principalmente pela perspectiva dos agentes culturais 

proponentes de projetos e as empresas patrocinadoras 

A LMIC foi instituída pela Lei n˚ 6.498 de 29 de Dezembro de 1993 e desde então tem sido 

muito importante para a consolidação e institucionalização do campo cultural no município. Sofreu 

alteração em 2016 (Lei N˚ 11.010, de 23 de Dezembro de 2016), por meio da instituição da Política 

Municipal de Fomento à Cultura (SMC, 2016). Institui uma série de medidas e determinações, das 

quais destacamos a Câmara de Fomento à Cultura Municipal, órgão colegiado deliberativo composto 

por representantes do poder público e da sociedade civil e o Plano Bianual de Financiamento à 

Cultura, documento que traz o planejamento do órgão gestor acerca dos investimentos a serem 

realizados no Fundo Municipal de Cultura e na modalidade de Incentivo Fiscal. 

O mecanismo implantado em BH se diferencia de grande parte dos entes federados brasileiros, 

na medida em que prevê, desde sua criação, duas formas de acesso aos recursos reunidas em um 

mesmo edital: o Incentivo Fiscal e o Fundo Municipal de Cultura. O primeiro opera pela lógica de 

mecenato cultural, onde a empresa patrocinadora pode deduzir do Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza (ISSQN) a totalidade do valor do projeto, sendo o aporte realizado no ano fiscal 

corrente e a dedução no ano seguinte. Isto é, se um projeto tem o valor de R$100.000,00, por 

exemplo, este pode ser integralmente deduzido do imposto devido pelo patrocinador. Contudo, 

existem regras para delimitar o potencial de patrocínio de uma empresa, que varia de acordo com o 

faturamento declarado no ano fiscal anterior ao de efetivação do patrocínio. 

Para Avelar (2013, pág 102) existe um problema crônico na LMIC no que tange à participação 

da iniciativa privada. Ao assumir a isenção total sobre o valor do projeto aprovado, o autor afirma 



 

 
que a prefeitura acaba não estimulando as empresas a utilizarem recursos próprios. O patrocínio é, 

então, realizado integralmente com dinheiro público, mas atendendo a interesses privados, como 

citados anteriormente. Se avançarmos ainda mais na discussão acerca da regra acima indicada, 

perceberemos que, mesmo com a garantia de totalidade na isenção do valor do projeto, poucas 

empresas conseguem de fato se inserir na lógica do mecenato cultural. 

A alíquota à qual a empresa pode deduzir do imposto municipal é de vinte por cento do valor 

devido mensalmente à administração pública, sendo que o repasse pode ser parcelado no repasse aos 

projetos culturais previamente aprovados. Logo, é necessário que a empresa tenha faturamento 

suficiente para gerar uma quantidade considerável de impostos, além de um fluxo de capital 

suficiente para realizar o aporte naquele ano fiscal, visto que o abatimento se dá no ano seguinte. 

Esta questão técnica acaba dificultando a adesão de pequenas e médias empresas, que não dispõem 

de grandes fluxos de capital para investimento corrente, ainda considerando que a cultura é 

usualmente tomada como fator de luxo no país.  

Dados disponíveis no portal eletrônico da Secretaria Municipal de Cultura (SMC, 2020) trazem 

importantes informações acerca do perfil das empresas patrocinadoras. De 2015 a 2020, foram R$33 

milhões investidos por oitenta e seis empresas via incentivo fiscal, sendo 86,44% destas provenientes 

do setor de serviços (saúde, educação, hotelaria, bancário), 6,91% do setor industrial, 6,19% ligadas 

ao setor de tecnologia e 0,46% no setor financeiro. Destaca-se a atuação de empresas ligadas à 

serviços de saúde, com cerca de 30% dos investimentos realizados. 

De acordo com o IBGE (IBGE, 2018) existem 105.881 empresas cadastradas em Belo 

Horizonte, o que nos mostra o ínfimo número de organizações que participam do mecanismo de 

incentivo fiscal. Percebe-se a predominância de investimento por empresas de comércio e serviços 

diversos, o que era esperado visto que cerca de oitenta por cento da economia da capital gira em 

torno deste tipo de atividade. Destacamos a importância do setor de tecnologia, que se comparado 

ao ramo industrial, possui tempo de atividade muito inferior no território e investimento equiparado 

em termos financeiros. 

A sistematização dos dados disponíveis nos levou a tabela a seguir, onde é possível verificar a 

distribuição das empresas patrocinadoras por regional. 



 

 
 

Gráfico 01 – Distribuição das Empresas Patrocinadoras por Regional. Fonte: Secretaria Municipal de 

Cultura (SMC, 2020). Elaboração do autor 

 

O gráfico nos indica que há uma grande concentração de empresas patrocinadoras na região 

Centro-Sul do município, seguida das regionais Oestes e Pampulha. Conforme destacamos 

anteriormente, estas regionais são de grande importância para a história do desenvolvimento do 

modo de produção capitalista no território belorizontino ao longo do tempo. Pela regional Oeste 

passa todo o eixo de transportes que conectam o Centro à região industrial da cidade, onde é possível 

seguir para a cidade de São Paulo via rodoviário. A Pampulha contou com grandes investimentos a 

partir da construção de seu conjunto arquitetônico por JK, o que provocou o desenvolvimento do 

eixo norte da cidade, em direção a Venda Nova. 

Sobre esta, assim como a regional Barreiro, apesar de serem as regiões de uso mais antigo do 

território, não possuem expressividade no gráfico em questão, com apenas uma empresa cada. Isso 

nos mostra a pouca articulação entre as empresas destas localidades com a dinâmica de patrocínios 

via incentivo fiscal. Fato curioso, uma vez que na regional Barreiro existe grande quantidade de 

empresas do ramo industrial. A regional Norte não apresenta nenhuma empresa na lista. 

Ao aprofundarmos na análise dos Territórios de Gestão Compartilhada, temos cerca de quarenta 

empresas alocadas na regional CS1, que compreende bairros como Centro, Savassi, Funcionários e 

Lourdes. Destacamos a grande densidade técnica, informacional e normativa destas localidades, que 

concentram atividades comerciais e financeiras ligadas a um capital por vezes com alto grau de 

internacionalização, além altos índices de desenvolvimento social e renda da população residente. 



 

 
Isto faz com que as empresas de serviços, que muitas vezes executam suas atividades fins de forma 

dispersa no território, concentrem suas matrizes e centros de decisões na porção privilegiada do 

espaço belorizontino, onde a interação com elementos exógenos ligados ao capital hegemônico se 

faz mais presente. 

Já na modalidade do Fundo Municipal de Cultura, a verba é repassada diretamente pelo 

munícipio ao empreendedor, sem necessidade de captação. Sua dotação orçamentária é composta 

por verba própria do órgão gestor, repasse de parte do valor incentivado pelas empresas, além de 

rendimentos provenientes da aplicação dos recursos na conta bancária dos projetos culturais. O 

mecanismo tem como histórico a priorização de projetos e iniciativas de caráter popular e não 

comercial, os quais possuem usualmente mais dificuldade em se inserirem em uma lógica de 

mercado (SMC, 2016). 

É importante destacar que Belo Horizonte é uma das poucas cidades do Brasil que possuem 

mecanismo de fundo e incentivo fiscal em operação simultânea. Lara (2010, pág 75) nos mostra que 

o acompanhamento de informações originadas a partir da política de fomento foram constantes 

durante as sucessivas gestões na Secretaria e na Fundação Municipal de Cultural. Entre 2002 e 2005, 

cerca de 22,5% dos recursos empenhados pela PBH na pasta de cultura foram destinados à LMIC. 

Em 2006, a FMC contou com R$19,1 milhões no orçamento anual, sendo que R$15,2 milhões foram 

gastos com pessoal e manutenção de equipamentos culturais, R$3,8 milhões com projetos finalísticos 

e R$5,7 milhões nos dois mecanismos de financiamento à cultura. Verifica-se que o gasto do órgão 

gestor com a política de fomento é maior do que o gasto com atividades finais, cujo público é atingido 

diretamente por programas administrados pela autarquia. 

O diagnóstico sobre fatores negativos da LMIC apontados por Lara (2010, pág 78) nos indicam 

que os setores e agentes mais próximos à padrões de organização profissional, com o emprego de 

maior tecnologia e processos gerenciais, se beneficiavam dos editais. O pesquisador afirma ainda 

que havia, já no início dos anos 2000, o consentimento entre os integrantes do órgão gestor acerca 

da importância do mecanismo de incentivo fiscal na composição dos circuitos artísticos da cidade, a 

despeito de seu caráter pouco democrático. Proporcionou um aporte de recursos nunca antes 

experenciado no setor cultural, mas tornou-se claro que era necessário investir em processos que 

promovessem não somente àqueles que tinham acesso aos editais e projetos, mas também os grupos 

menos favorecidos, corroborando com a prerrogativa dos direitos culturais. 

Com o passar dos anos, os processos de expansão do setor cultural e de suas indústrias passou a 

demandar uma quantidade cada vez maior de recursos. A disposição orçamentária não corresponde 

ao volume de projetos pleiteados, causando uma intensa competitividade entre os agentes. A FMC, 

após sucessivas análises, conclui que parte significativa da demanda de projetos era voltada para a 



 

 
lógica mercadológica, e caso fosse adotado somente o Fundo (como é usualmente defendido até os 

dias atuais), haveria a exclusão de boa parte dos agentes (LARA, 2010). Esta conflituosa relação, 

como temos buscado evidenciar, dialoga com os diferentes usos possíveis do território, sendo um 

circuito estruturado sob a lógica da indústria cultural, e outro ligado à dinâmica dos lugares, das 

cenas artísticas que acontecem de modo espontâneo e colaborativo no território (OLIVEIRA, 2020). 

Verifica-se o predomínio de projetos nos setores de música e artes cênicas. A dinâmica destas 

linguagens, melhor difundidas e com aparato técnico mais bem distribuído pelo território, favorece 

o fortalecimento das cenas, que transpõem o limiar do amadorismo e passam a atuar de forma 

profissional e bem estruturada (AVELAR, 2013). 

Os dados compilados por Camilo Lara (2010) também indicam a dificuldade na captação de 

recursos, já que cerca de 40% dos projetos aprovados não conseguem de fato consolidar o patrocínio. 

A competitividade imposta pelo mercado em função da baixa quantidade de empresas aptas e 

disponíveis ao patrocínio, fizeram com que práticas de clientelismo se tornassem comuns ao longo 

dos anos, o que, para Ana de Holanda (in Barbalho et. All, pág 232), ex-ministra do MinC na gestão 

Dilma, agrava o processo de centralização política e concentração de recursos. 

Em se tratando da distribuição de recursos pelo território, o autor aponta que, de 2002 a 2005, 

constatou-se que dos R$236,28 milhões pleiteados no período, cerca de R$104,5 mi foram 

solicitados por empreendedores residentes ou empresas sediadas na regional Centro-Sul, o que 

corresponde a 40,2% do total. Música e artes cênicas compõem, respectivamente, 29,95% e 29,39% 

dos recursos, seguidas pelo audiovisual, com 14,26%. A este ponto dedicaremos nossa análise a 

seguir. 

 

2.2 Distribuição Territorial dos Projetos da LMIC (1994-2010) 

Em Maio de 2011 foi realizado um seminário sobre políticas públicas organizado pela FMC 

cujo nome é Diálogos Culturais, tendo ocorrido no Museu Histórico Abílio Barreto. Destaca-se este 

evento como ponto importante para a construção coletiva de políticas públicas entre Município e 

sociedade civil, em meio as discussões para a construção do Plano Municipal de Cultura, com vistas 

à implementação do Sistema Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Contou com uma série de 

palestras e atividades de formação durante dois dias, sendo que uma se torna fundamental para a 

compreensão e como ponto de partida para a investigação desta pesquisa. 

A palestrante Sônia Mendes, naquele momento responsável pela Divisão da Gestão da Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura, trouxe um estudo contendo dados históricos de 1994 a 2010, com 

um diagnóstico mais detalhado do edital 2010. Os estudos anteriores, publicados em cartilhas e 



 

 
relatórios técnicos, compilados em uma bibliografia escassa, se apresentavam mais superficiais e 

pouco acessíveis, tendo sido o trabalho minucioso, comparativo, e divulgado ao público que pôde de 

fato mostrar elementos importantes para a compreensão da dinâmica do mecanismo. 

O estudo conta com um total de vinte e uma páginas entre textos, gráficos e tabelas, sendo 

apresentado pela palestrante e sucedido de algum tempo para a discussão entre os presentes.  

O primeiro, e talvez o mais discutido no seminário, se relacionou com dois gráficos que 

mostram a distribuição dos projetos aprovados por regional administrativa, tanto para o mecanismo 

do Fundo quanto do Incentivo Fiscal, entre os anos de 1995 e 2010, juntamente com um compilado 

geral. 

Gráfico 02 – Projetos aprovados no Fundo entre 1995 e 2010, por regional. Fonte: FMC (2011) 

Entre 1995 e 2010 foram 5.938 projetos inscritos, com 977 aprovados, o que corresponde a 

16,45%. Mesmo considerando que o Fundo é um instrumento planejado para contemplar atividades 

e grupos com menor grau de acesso aos mecanismos de fomento, percebe-se que há uma 

concentração expressiva na regional Centro-Sul, porção do território cujo meio técnico-científico-

informacional se faz mais presente no território. Em segundo a regional Leste, reduto tradicional de 



 

 
artistas consagrados no cenário artístico nacional, como o chamado movimento Clube da Esquina 

(de onde despontaram Milton Nascimento, Beto Guedes, Toninho Horta, dentre outros) e a banda 

Sepultura, um dos maiores grupos de heavy metal do mundo. Sozinhas, ambas constituem mais da 

metade dos projetos aprovados na modalidade. 

Gráfico 03 – Total de projetos aprovados no Incentivo Fiscal entre 1995 e 2010, por regional. Fonte: FMC (2011) 

Ao analisar os dados da modalidade de incentivo fiscal, percebemos que o padrão se mantem 

parecido, com exceção da regional Nordeste. Foram 4.965 projetos inscritos, sendo 1.230 aprovados 

e 694 captados, o que corresponde a 24,78% e 13,98%, respectivamente. Em ambos os casos as 

linguagens de música e artes cênicas tiveram destaque, corroborando com as pesquisas elaboradas 

pela FMC alguns anos antes e evidenciadas por Lara. 

 

Gráfico 04 – Total de projetos aprovados na LMIC, entre 1995 e 2010, por regional. Fonte: FMC (2011) 

O total de aprovados em ambas as categorias evidencia a grande concentração de 

empreendedores nas regiões mais centrais da cidade, onde o uso do território é privilegiado pela 

instalação de uma infraestrutura com considerável densidade técnica. As regionais Leste e Oeste são 

limítrofes à área central, seguidas pela regional Nordeste e Pampulha. 



 

 
Um ponto não indicado na pesquisa tem relação com o endereço efetivo de realização das 

ações. Pelas características do circuito da economia da cultura na cidade, acreditamos que parte 

considerável das atividades planejadas por proponentes de outras regionais acabam sendo 

efetivamente executas nas áreas centrais, onde se concentram os principais equipamentos públicos e 

privados com caráter cultural institucionalizado. O processo de espetacularização da cidade, aliado 

à centralidade geográfica da regional Centro-Sul favorece o fluxo de pessoas para as porções mais 

centrais, onde o circuito econômico superior ligado aos bens e serviços culturais se apresenta mais 

consolidado (OLIVEIRA, 2020).Ao buscar dados da esfera econômica e social das regionais, 

utilizando-nos do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) foi possível constatar que 

há uma relação direta entre a quantidade de projetos aprovados por regional e os dados sociais 

apresentados a seguir: 

Gráfico 05 – Indicadores de Renda para a Composição do IDHM. Fonte: PBH (2018) 

A regional Centro-Sul apresenta resultado sensivelmente superior em relação às demais áreas 

da cidade. Em 2010, enquanto a média de Belo Horizonte é de 0,841, a regional aparece com 0,995. 

Pampulha e Oeste aparecem empatadas com 0,859, enquanto a Leste tem 0,83. Venda Nova e 

Barreiro possuem os menores índices com 0,732 e 0,72, respectivamente. Cerca de 2% da população 

é detentora de cerca de 20% da massa salarial da cidade, indicando uma grande concentração de 

renda. 

Ao adicionarmos as variáveis de educação e longevidade, utilizadas para o cálculo do índica 

IDHM, verifica-se a manutenção da tendência de concentração de melhores resultados nas áreas 



 

 
mais próximas à região central, enquanto que as periferias apresentam resultados abaixo da média 

da capital. 

            

  Gráfico 06 – Indicadores de Educação e Longevidade que Compõem o IDHM – Fonte: PBH (2018) 

Nos parece que o nível educacional também é de extrema valia para nossa análise. Uma vez 

que o processo de inscrição de projetos é via feito edital, quanto maior o capital intelectual do agente 

responsável pela inscrição melhor é o entendimento e possibilidade de bons resultados. 

A tarefa de submeter um projeto à análise de um órgão público, em processo de concorrência, 

requer uma série de parâmetros que acabam por filtrar grande parte dos inscritos. É muito comum 

problemas relacionados à documentação exigida, ou a não adequação de um projeto ao contexto, o 

que pode ser agravado nos casos de menor índice educacional. 

 

Tabela 01: Evolução do IDHM por regional de 2000 a 2010 e Distribuição de projetos entre 1995 e 2010. Fonte: 
Fundação Municipal de Cultura. (FMC, 2011). Elaboração própria 



 

 
Com base nos apontamentos de Alves (2012) para a relação entre renda, acesso e distribuição 

espacial de elementos fixos na constituição do circuito da música em Recife, gerando fluxos 

específicos de acordo com o grau de emprego de capital, tecnologia e forma organizacional, acredita-

se que a exposição dos dados sociais acima corrobora com nossas reflexões acerca do uso 

privilegiado e fragmentado do território de Belo Horizonte. 

“Como destaca Moura (2007) em suas análises sobre os efeitos da concentração espacial e em 

determinadas áreas culturais, o mercado patrocinador aderiu à determinadas áreas que são aquelas 

que aprovaram mais projetos e recursos pelo mecanismo de Incentivo Fiscal. Nesse sentido, as 

comissões de análises dos projetos do órgão gestor da prefeitura não interferiram, de forma 

significativa, na configuração da distribuição dos recursos entre as áreas culturais e entre as regiões, 

e, portanto, acentuaram o processo de concentração, na medida em que as áreas culturais e as 

regiões que pleitearam mais projetos e recursos, no processo de inscrições, continuaram sendo as 

mais atendidas na aprovação” - (LARA, 2010, pág 76) 

Recorremos a Santos (1985, págs 73 a 75) para quem a pobreza é estrutural e legitimada pelo 

sistema capitalista global. Para combatê-la, faz-se necessário um esforço conjunto em todos os níveis 

do Estado, para que de fato possam ser tomadas medidas eficazes. Porém é importante ter em mente 

que, sob o ponto de vista de uma análise espacial, não podemos desconsiderar as forças dialéticas 

responsáveis pela configuração da realidade. A ocupação dos territórios, seu uso e ordenamento pelas 

forças do modo de produção capitalista, traz consigo discrepâncias que acabam por reverberar ao 

longo do tempo. É importante, portanto, considerar a análise em escala, associada à dinâmica 

temporal, para chegarmos a um resultado satisfatório. 

Avelar (2013) traz uma crítica à experiência de se viver numa sociedade em que os bens 

culturais servem tão e somente à dominação, contribuindo para o agravamento da influência 

neoliberal e consequente descaracterização do aparto estatal na regulação do meio cultural, como 

ocorre quando se assume somente as leis de incentivo enquanto política de cultura. Ao contrário, 

esta deve ser apontada como fator de desenvolvimento, como nos indicou Canedo (2009), necessário, 

portanto, combater os processos de concentração de recursos em áreas já valorizadas pelos aspectos 

econômicos e produtivos do modo de produção, mas também dar voz e incluir a população excluída 

do jogo político. O trabalho realizado pelos órgãos gestores a partir de 2012 teve como um dos pontos 

de maior interesse a questão da descentralização cultural, conforme veremos adiante. 

Sobre a reforma Barros (2010, pág 32) elucida que se estabeleceu a construção de um aparato 

político de descentralização, mas não houve redistribuição fiscal, o que limitou a atuação das 

administrações regionais a meras replicadoras dos programas e estratégias que eram formulados no 



 

 
âmbito do governo central. Com a extinção da Secretaria Municipal de Cultura e a criação da 

Fundação Municipal de Cultura, houve uma maior centralização do processo de definição das 

políticas como um todo, na medida em que as ações formuladas e repassadas às administrações 

regionais eram planejadas pelo órgão gestor. A participação social se restringiu, então, ao processo 

de reivindicação dos centros culturais via orçamento participativo, o que se configura como um 

processo mais ligado à ideia de desconcentração de equipamentos. 

Barros (2012) nos indica que a descentralização da política cultural era entendida, até meados 

dos anos 2000, como geradora de maior equidade e instrumento de combate às desigualdades sociais 

em si mesma, na medida em que promovia a democratização do acesso aos bens e serviços culturais, 

o que acreditava ser suficiente para a participação social nos processos decisórios, dado o contexto 

político empreendido pelo município naquele momento. 

Lara (2010) e Barros (2012) concordam que até 2008, recorte temporal analisado em suas 

respectivas pesquisas, as ações empreendidas de fato tiveram dificuldades de trabalhar sob a 

perspectiva da descentralização perante a diversidade territorial da produção cultural da cidade. As 

ações, pautadas na desconcentração, formularam normas e processos de gestão centralizada. 

Contudo, destacamos que o período final de análise da pesquisa destes autores corrobora com o 

momento de implantação do Sistema Municipal de Cultura, que teve início em 2005 na primeira 

Conferência Municipal de Cultura e se intensificou com a instituição do COMUC e da segunda 

Conferência, em 2009, momento em que foi instituído o Plano Nacional de Cultura pelo governo 

federal. 

Após o seminário Diálogos Culturais em 2011, a FMC passou a adotar a descentralização 

sob a perspectiva da distribuição de recursos pelo território do município. A premissa teve como 

ponto principal a criação e reformulação de diversos programas, a saber: o BH nas Telas, voltado à 

produção audiovisual descentralizada; o Zona Cultural da Praça da Estação, para a ocupação do 

corredor cultural da Praça da Estação, Viaduto Santa Tereza e Centro de Referência da Juventude 

(CRJ), atendendo à premissa do empreendedorismo urbano pela requalificação, por meio da cultura, 

de áreas urbanas degradas Edital Descentra, e; o Prêmio Mestres da Cultura Popular, que reconhece 

agentes culturais importantes para a transmissão de conhecimentos e saberes populares por meio da 

oralidade. O programa Arena da Cultura mantem suas atividades ainda hoje. 

Destacaremos em nossa análise a criação do Edital Descentra, cuja primeira edição foi 

realizada em 2013. O programa se configura como uma extensão da LMIC direcionada para a 

expansão do acesso aos recursos públicos pelos territórios menos atendidos no edital principal. Isto 



 

 
pode ser verificado no próprio escopo do certame, que visa à transferência de recursos de forma 

direta pela FMC ao proponente, via Fundo Municipal de Cultura. 

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou, em 2019, dados referentes à distribuição de 

recursos do Edital 2018 do Descentra. A análise nos indica que houve de fato uma intensificação de 

investimentos em áreas historicamente pouco atingidas, com destaque para as regionais Barreiro, 

Venda Nova e Norte. 

 
Gráfico 07: Relação de inscritos e selecionados por regional de residência no Edital Descentra 2018. 

Fonte: (FMC, 2019) 

Contudo, ainda se percebe o padrão de concentração de investimentos na regional Centro-

Sul. Lembramos, ainda, que os dados se referem ao endereço de residência dos proponentes, o que 

abre caminho para pensarmos que, dada à grande concentração de atividades e recursos em regiões 

privilegiadas do território, há uma grande possibilidade dos projetos que foram planejados por 

proponentes residentes em áreas periféricas terem de fato realizado suas ações na área concentrada 

do território. Isto pelo fato de que as realizações das atividades muitas vezes estão ligadas a fatores 

como mobilidade urbana, maior disponibilidade de equipamentos na região central e abrangência do 

público (OLIVEIRA, 2020). 

Destacamos também que a publicação incluiu dados sobre os projetos inscritos e aprovados 

distribuídos nos Territórios de Gestão Compartilhada. A análise nos mostra que o território CS1, que 

inclui os bairros mais centrais, apresenta o maior número de projetos aprovados, evidenciando 

novamente a concentração de recursos em porções privilegiadas do território. Dos nove projetos 

aprovados na regional Venda Nova, oito estão no VN3, o que indica que é possível estabelecermos 



 

 
uma relação de concentração intrarregional. Já a regional Barreiro, também historicamente 

desfavorecida, apresentou uma dispersão maior em quatro TGCs distintos, com projetos mais bem 

distribuídos ao longo do território. 

Além da melhoria na desconcentração de recursos propiciada pelos editais, percebe-se que 

houve grande participação social na criação e definição dos objetivos do edital por parte do Conselho 

Municipal de Política Cultural. Sua atuação permitiu a reformulação da Política Municipal de Fomento à 

Cultura pela Lei n˚ 11.010, de 23 de Dezembro de 2016. O contexto político favorável, permitido pela 

implantação do Sistema Municipal de Cultura, trouxe importantes contribuição à discussão política da 

descentralização e participação social e sua real efetividade sobre o território usado pelos agentes culturais. 

Os dados disponíveis para consulta pela Secretaria (SMC, 2019) sobre o Edital 2017-2018 da LMIC 

nos trazem bons indicadores para analisarmos a efetiva desconcentração de recursos no território. As 

informações foram detalhadas de forma inédita, indicando inclusive informações étnicas e de gênero sobre os 

agentes participantes. O estudo nos mostra que 33,61% dos proponentes são homens brancos, seguidos por 

25,86% de mulheres brancas, 14,49% de homens pardos, 8,54% de homens pretos, seguidos de 7,76% e 5,65% 

de mulheres pardas e pretas, respectivamente, com cerca de 3% para outras etnias. A concentração dos 

recursos em grupos sociais reflete o padrão de ocupação do território na sociedade belorizontina, construída 

ao longo do tempo, refletindo questões que impactam de forma econômica, social e cultural os agentes das 

diversas cadeias da economia da cultura local (OLIVEIRA, 2021).  

 
Gráfico 08: Projetos aprovados por regional no Edital 2017-2018 da LMIC. Fonte: Secretaria Municipal 

de Cultura (SMC, 2019)
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O gráfico indica que mesmo com as ações adotadas pela Fundação Municipal de Cultura e, 

posteriormente, com a Secretaria Municipal de Cultura (a partir de 2016) a dispersão e concentração 

de recursos evidenciada entre 1995 e 2010 no seminário Diálogos Culturais se mantem. As regiões 

que apresentavam maiores percentuais seguem no topo da lista, mas houve uma melhoria na 

distribuição da quantidade de projetos por regional. Alguns dos fatores são a adoção de percentuais 

mínimos para regionais historicamente desfavorecidas, ações de inclusão e valorização da 

diversidade cultural e ampliação das ações de formação voltadas para agentes do circuito inferior. 

A dimensão territorial, como buscamos mostrar ao longo do trabalho, é um importante ponto 

de apoio para análise de como se dão os fluxos ligados à produção cultural em Belo Horizonte. 

Verificamos que para além da intencionalidade contida na ação do poder público, a dimensão 

concreta do território, constituída pelos usos dos agentes econômicos ao longo do processo histórico, 

nos fornece elementos para uma análise que permitem inúmeros desdobramentos. 

Considerações Finais 

A análise contida neste trabalho buscou evidenciar como se dá a relação entre os circuitos 

espaciais de produção da economia da cultura e a administração pública municipal. O uso do 

território pelos agentes, entendidos como pessoas, coletivos, associações e empresas, criam círculos 

de cooperação que dialogam diretamente com o modo de produção hegemônico, traduzido no meio 

técnico- científico-informacional (SANTOS, 1996). 

A separação em um circuito superior e um inferior ligado aos bens e serviços culturais se 

desmontaram na forma como estes se materializarem de forma diferencial no território, de acordo 

com seus usos que se dão em porções privilegiadas no caso dos agentes ligados ao circuito superior, 

enquanto o circuito dito inferior dialoga diretamente com as cenas locais, estabelecendo relações de 

cooperação (OLIVEIRA, 2020). Concordamos com Alves (2014) que é necessário o entendimento do uso 

do território pelos atores sociais e econômicos, com vistas à construção de um aparato político que entenda 

as especificidades de cada circuito ligado às diferentes manifestações artísticas presentes no território. Se faz 

necessário, concomitantemente, conhecer as necessidades e culturas que habitam o território e o 

tornam território usado, de forma a promover a pluralidade de imaginários presentes na realidade em 

questão. 



 
 
 

22 
 
 

Craveiro (2017, pág 55) elenca que há certa dificuldade na implantação de um sistema de 

indicadores, principalmente na geração e medição de dados e indicadores. A adoção dos Territórios 

de Gestão Compartilhada (TGC) como ferramenta político administrativa se mostra um passo 

importante para a administração de informações e indicadores, uma vez que permite um 

detalhamento territorial mais aprofundado sobre as dinâmicas sociais na metrópole mineira. Nos 

últimos anos tem havido um movimento de discussão em torno da criação de um Sistema Municipal 

de Informações e Indicadores Culturais, com a realização de discussões e seminários. A cada ano a 

Secretaria Municipal de Cultura tem disponibilizado cada vez mais informações a respeito dos editais 

de fomento, as quais nos permitirão futuras análises. 

Os programas e projetos empreendidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação 

Municipal de Cultura em Belo Horizonte interagem diferentemente com cada circuito. A 

intencionalidade contida na ação estatal ora assume o território enquanto recurso, ora enquanto 

abrigo. Acreditamos que as discussões puderam contribuir para o entendimento da existência destes 

processos, sem, contudo, esgotá-los por completo. O âmbito da pesquisa nos permite demonstrar de 

forma breve estas complexas interações. Nos parece prudente o aprofundamento na discussão para 

uma melhor compreensão das dinâmicas do território, tarefa possível de ser projetada para um 

trabalho futuro. 

Pudemos constatar os esforços dos órgãos gestores municipais pela implantação de 

programas que buscavam dialogar com conceitos importantes como a democratização cultural, a 

democracia cultural e a cidadania cultural. Em distintos momentos as ações foram mais ou menos 

efetivas, ora aproximando-se do conceito de descentralização ora somente como desconcentração de 

recursos. 

O entendimento dos efeitos do período histórico denominado por meio técnico-científico-

informacional nas políticas públicas e suas relações com o território usado sob a dimensão da cultura 

ainda é insipiente e pouco explorado. Desta forma, acreditamos que a análise empreendida contribua 

para com novos questionamentos que permitam análises teórico-metodológicas próxima às 

realidades dos circuitos das cadeias de economia criativa na metrópole. 
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