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Resumo 
 

A ação do Nossa BH, originada em 2008, tem como premissas o aprofundamento da 

participação popular e das articulações intersetoriais, de forma a promover a 

sustentabilidade na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, no 

Brasil. O objetivo do artigo é problematizar a incidência do Nossa BH em sua busca 

pela ampliação da participação popular.  A discussão sobre esfera pública, democracia 

participativa e relações intersetoriais vem para preencher este complexo debate e ajudar 

a entender as possibilidades e empecilhos à ampliação da participação popular no 

contexto dos governos locais. Os principais resultados obtidos pelo estudo dizem 

respeito às tensões estabelecidas entre a sociedade, governo e empresas para o 

fortalecimento e estímulo da democracia participativa na sociedade. Observa-se também 

que o controle social sobre a gestão pública acaba por descortinar e ampliar importantes 

contradições tanto na atuação do MNBH quanto da própria promoção da participação 

popular por parte de governos, movimentos da sociedade civil e atores empresariais 

 

 

Introdução 
 

Atualmente, tornou-se importante para o campo das organizações da sociedade 

civil pensar em novas formas de se construir iniciativas sociais visando o bem público. 

Uma delas seria a parceria entre o governo, as OSCs e as empresas, de forma que se 

assumam corresponsáveis pela promoção do bem-estar social, firmando assim o que 

pode ser chamado de parcerias intersetoriais. Uma das formas de se promover 

iniciativas visando o bem público que mais tem adquirido centralidade nas discussões e 

ações da sociedade civil, governos, empresas que investem em responsabilidade social e 

cidadãos em geral baseia-se na ideia de corresponsabilização pelo bem-estar social 

(BIER et al, 2010).  

Atividades colaborativas deste tipo tem se tornado mais proeminentes e 

extensivas entre os três setores ao longo dos últimos anos, sendo as parcerias 

intersetoriais vistas como uma solução para se alcançar o desenvolvimento sustentável e 
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ampliar a participação da sociedade civil no governo dos territórios. (SELSKY; 

PARKER, 2005).  

O movimento se insere no âmbito das chamadas "Rede Social Brasileira por 

Cidades Mais Justas e Sustentáveis" e "Rede Latino americana por Cidades Mais Justas 

e Sustentáveis", cuja a inspiração destas são decorrentes do projeto "Bogotá como 

Vamos?". Este último, desde 1997, tem obtido sucesso em aglutinar diversos atores 

sociais com o objetivo de controlar as iniciativas públicas e assim impactar 

positivamente na qualidade de vida da população na capital colombiana. 

(BOGÓTACÓMOVAMOS, 2012). 

A ação do Nossa BH tem como premissas o aprofundamento da participação 

popular e das articulações intersetoriais de forma a promover a sustentabilidade na 

cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais no Brasil. Essa experiência  

busca aprofundar a interação entre lideranças comunitárias, organizações sociais, 

empresas e cidadãos para dialogar com o Estado a fim de promover o comprometimento  

dos sucessivos governos locais e da própria sociedade com o aprimoramento constante 

das políticas públicas em direção à construção de cidades mais justas, democráticas e 

sustentáveis. A proposta é acompanhar a implementação do orçamento público e um 

conjunto de metas propostas para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de 

Belo Horizonte e também contribuir na construção de espaços participativos de 

discussão sobre essas políticas e metas de gestão.  

 Entretanto, o MNBH enfrenta problemas de reconhecimento deste como um 

meio para o exercício da participação popular na política da cidade, tanto pela própria 

sociedade quanto para as empresas que atuam em BH. Dada a esta situação é 

significativo buscar entender como acontece o processo de participação popular através 

do MNBH.  

Para tanto, o artigo está estruturado da seguinte forma: inicia-se com uma 

discussão teórica sobre a trajetória da participação popular no contexto brasileiro, na 

qual se busca também caracterizar os movimentos sociais brasileiros, apresentar a 

importância da reforma constitucional de 1988 para a participação popular, pontur a 

visão negativa da política e o padrão da visão clientelista do brasileiro em relação ao 

Estado como sendo os grandes empecilhos à participação da população em movimentos,  

descrever a democracia como um campo propício a participação popular, abordar a 

esfera pública com a intenção de trabalhar com uma nova forma de relação entre 

racionalidade e participação. Em seguida, a discussão teórica analisa as relações 
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intersetoriais (sociedade civil, governos, empresas). Feito isso, analisa-se os desafios, 

perspectivas e dilemas do MNBH na construção de processos participativos, a partir da 

mobilização de outras organizações da sociedade civil, empresas e indivíduos na cidade 

de Belo Horizonte. 

 

Participação Popular, Esfera Pública e Parcerias Intersetoriais na Gestão Urbana 

 

 No final dos anos 1970 e durante a década de 1980, surgiram nos países do 

terceiro mundo, especialmente na América Latina, estudos sobre os movimentos sociais 

populares urbanos. No Brasil, ações coletivas foram interpretadas como a nova "força 

da periferia", ao apresentar novas problemáticas e ajudar da conformar novos cenários 

sociopolíticos, além de articular mulheres, jovens e adolescentes, índios, negros e 

pobres em geral com clérigos, intelectuais e políticos de esquerda. Nos anos 1980, 

ressalta-se ainda a revisão das abordagens teóricas sobre movimentos sociais focadas na 

análise institucional, sobretudo a da mobilização de recursos e o debate feito com as 

teorias da identidade coletiva. (GOHN, 2009). 

Com a reforma constitucional brasileira em 1988, conhecida também como 

constituição cidadã, originaram-se, fundamentalmente, um novo padrão de ação 

coletiva, a formação de espaços institucionalizados para a participação ampliada e as 

instituições híbridas, que envolvem um compartilhamento de processos deliberativos 

entre os atores estatais e atores sociais. A reforma constitucional permitiu que a 

participação civil nas políticas públicas adquirisse a dimensão institucional e introduziu 

a concepção do regime da democracia participativa no ordenamento jurídico 

constitucional do país. (GOIRAND, 2009).  

 A participação política no Brasil democrático tem sido marcada pela ampliação 

da presença da sociedade civil nas políticas públicas e pelo crescimento das instituições 

participativas e isso graças a reforma constitucional brasileira em 1988. É a partir deste 

ponto que originam-se, fundamentalmente, um padrão de ação coletiva, a formação de 

espaços institucionalizados para a participação ampliada e as instituições híbridas que 

envolvem um compartilhamento de processos deliberativos entre os atores estatais e 

atores sociais. (AVRITZER; PEREIRA, 2005). 

A legitimidade das práticas de representação exercidas pelos movimentos sociais 

e outras organizações sociais e do controle e incidência sobre o poder público e suas 

estruturas administrativas realizadas pelas organizações civis é tomada por Lavalle e 
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Castelo (2008) como um elemento central na análise da participação popular, 

consistindo-se no que denominam da dupla face da accountability. A accountability 

societal seria aquela acionada por parte de atores coletivos em funções de representação 

que são desempenhadas perante o poder público e suas instâncias administrativas. Ela 

supõe a obrigação de prestar contas e a possibilidade de sanção e compõe um 

subconjunto do repertório de práticas de controle interinstitucional. (LAVALLE; 

CASTELLO, 2008) 

 No entanto, estudos revelam que predominam as práticas de representação 

presuntiva, ou seja, "unilaterais por parte daqueles que a exercem e não autorizadas 

pelos beneficiários em nome dos quais são exercidas" (LAVALLE; CASTELLO, 2008, 

p. 70). Dessa forma, no que diz respeito à legitimidade dos representantes, considera-se 

que não há um conjunto de procedimentos consensuais para a sua escolha, nem de 

controle dos representantes da sociedade civil adotado pelas diferentes organizações da 

sociedade civil. 

No Brasil, a participação política tem sido marcada pela ampliação da presença 

da sociedade civil nas políticas públicas e pelo crescimento das instituições 

participativas. Nesse processo, a sociedade civil tem reivindicado maior presença em 

instituições encarregadas da deliberação sobre políticas públicas nas aéreas de saúde, 

assistência social e políticas urbanas, ao mesmo tem em que se constata a legalização de 

procedimentos por parte dos governos de diversas formas de inserção de associações da 

sociedade civil nas diferentes instâncias de construção, implementação e 

acompanhamento de políticas públicas. (AVRITZER, 2007). A representação da 

sociedade civil caracteriza-se pela pluralidade e superposição simultânea de diversos 

tipos de representação. (CICONCELLO, 2008). 

A democracia revela-se, portanto, como um regime político de múltiplos 

significados, na qual predomina um conjunto de regras que permite a mais ampla e 

segura participação da maior parte dos cidadãos. (COSTA, 2011). Considera-se que a 

proposta participativa de democracia manifesta-se por meio de espaços públicos, nos 

quais os atores da sociedade civil colocam em ação sua capacidade de interferir nos 

processos de tomada de decisão, influenciando na significação do que é compartilhado 

como bem comum; neles podem ser consolidadas as bases éticas importantes ao 

processo de construção democrática. (MILANI,2008).  

Nesse sentido, a cidade aparece como espaço público por excelência, pois é 

entendida como ambiente de negociação entre atores, que levarão decisões para as 
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esferas públicas. Estas, por sua vez, referem-se à arena institucionalizada de discussão, 

ou seja, "[...] ao debate em si e não ao lugar onde ocorre o debate e que sempre 

associado à relação público e privado". Assim, as cidades são reconhecidas como 

cenário onde ocorrem múltiplas relações e as estruturas políticas e institucionalidades 

são concebidas e aplicadas. (COSTA, 2011). 

Por meio da democratização do planejamento das cidades, viabiliza-se o 

amadurecimento político da sociedade criando uma cultura cívica. Com isso é possível 

entender a cidadania por via de Francisco de Oliveira, citado por Fleury (2003), como 

"o estado pleno de autonomia dos indivíduos enquanto cidadãos ativos e conscientes 

que, atuando no espaço público, forjam seus direitos e as instituições sociais 

democráticas" (FLEURY, 2003, p. 6). 

Porém, um desafio colocado à gestão de políticas públicas, quando busca o 

engajamento da sociedade civil no processo de participação, é fazer com que o poder 

público consiga executar seus planos, diretrizes e prioridades conforme os documentos e 

estratégias de ação negociados com a sociedade civil nas instâncias participativas. Sem 

contar a necessidade de se ressignificar o papel do Estado frente a sociedade, tão 

desgastado nas últimas décadas, e com isso, também reforçar sua capacidade de 

construir governança e governabilidade. A governança está diretamente ligada à 

capacidade do Estado de atender aos seus cidadãos de forma mais equânime e justa 

possível, o que visa três aspectos fundamentais: efetividade, eficiência e eficácia. Já o 

aspecto da governabilidade se refere às condições sistêmicas mais gerais, sob as quais se 

daria o exercício do poder em uma dada sociedade, como a forma de governo e suas 

relações entre os poderes (MALAIA, 2011). 

 Para Avritzer e Costa (2004), a construção da esfera pública, em seu sentido 

moderno, seria inseparável do processo de constituição dos Estados-Nação e da 

formação das comunidades nacionais como um público integrado que, em geral, fala o 

mesmo idioma e compartilha, em alguma medida, um cotidiano e uma cultura política 

construída coletivamente. À construção institucional do Estado-Nação corresponde, 

portanto, no plano cultural, a formação das esferas públicas nacionais, no interior das 

quais são produzidos e reproduzidos os signos identitários que definem a nação.   

 Por meio da ação performativa, os símbolos nacionais seriam atualizados e 

reinterpretados, fazendo com que os membros da nação se tornem assim sujeitos da 

reposição viva e permanente do que se acredita ser o destino comum da comunidade 

nacional. Essa dupla operação discursiva conferiria realidade à comunidade nacional 
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imaginada, estabelecendo, ao mesmo tempo, seu ser e seu provir, a essência que a ela 

vincula um povo, uma cultura e um território, e o movimento, a transformação. Nesse 

contexto, a esfera pública constitui uma dinâmica permanente de construção, 

desconstrução e reconstrução discursiva e simbólica da nação tem lugar. 

 Diferentemente do contexto europeu, no qual a fragmentação urbana e a 

emergência da sociedade de massas teriam produzido a extinção da esfera pública 

burguesa preexistente, o contexto latino-americano seria caracterizado pela inexistência 

histórica de tal espaço comunicativo. Ou seja, não é de se esperar que nos espaços 

públicos destas sociedades, que de acordo com Avritzer e Costa (2004) são guiadas pela 

mídia, não sejam construídos debates realmente críticos e com questões substantivas 

sejam levadas a debate, nos quais posições diferenciadas venham à tona. Diante da 

lógica própria da mídia não cabem verdades divergentes nem longos exercícios 

argumentativos, mas apenas enunciados. 

 Para os autores então, o problema da esfera pública latino-americana é o fato de 

não existir um real debate critico do que somos e de existir pouca capacidade de se 

distinguir experiências individuais das experiências coletivas. Observa-se, segundo a 

análise de Avritzer e Costa (2004),  que a esfera publica latino-americana vem passando 

por diversas mudanças, como por exemplo: uma intensa pluralização societária 

acompanhada pela liberalização dos mercados e a consolidação da integração da 

América Latina no contexto mundial. Ao mesmo tempo, como consequência de décadas 

de crescimento urbano não-planejado e de cortes de investimento social impostos pelos 

programas de ajuste estrutural, assiste-se a uma fragmentação dos espaços públicos 

locais, que não se sustentam diante do avanço da violência e da instrumentalização das 

relações sociais locais pelas redes de interesses do crime organizado. (AVRITZER; 

COSTA, 2004). Seja este crime voltado para armas, drogas ou jogos de interesses dos 

"colarinhos brancos" da política e empresas. Esta dinâmica que a esfera publica 

apresentada no contexto latino-americano e, mais especificamente, na experiência 

contemporânea brasileira pode ser mais um dos fatores que criar dificuldades, 

armadilhas, dilemas e novas complexidades para a ampliação da participação popular 

nos processos políticos. Fatores histórico-estruturais, que influenciam a estruturação de 

padrões de atitudes e posturas de desconfiança e desencanto da sociedade em relação às 

suas instituições políticas e aos políticos, ajudam a minar a participação política no 

Brasil. (BAQUERO, 2011). 

A construção democrática ideal se baseia principalmente na participação política 
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e, para tal, é necessária uma cultura política verdadeiramente democrática no país. Para 

que esta cultura política possa existir é imprescindível que a sua sociedade tenha a 

capacidade de se mobilizar autonomamente para fiscalizar e modificar o processo 

político. A cultura política é a causa e a consequência do funcionamento do sistema 

político e ocupa um lugar central no cotidiano do indivíduo. (BAQUERO, 2011). 

Um desafio presente na cultura política brasileira está na sua forte tradição 

estadista, na qual o Estado tende a ser concebido como o principal ou único agente 

efetivamente significativo na estruturação das relações dinâmicas sociais. Outro desafio 

sobre a participação popular brasileira é o desencanto com os movimentos, que acabou 

por deixar uma herança que inibe as inovações e até mesmo os incentivos a realizar 

projetos populares no Brasil. (SILVA, 2001). 

 Perecebe-se que as chamadas parcerias intersetoriais, ou seja, as relações de 

colaboração entre organizações da sociedade civil, governamentais e até mesmo 

empresariais em políticas públicas, programas e projetos de intervenção nos problemas 

sociais, econômicos, culturais, políticos e ambientais das sociedades têm ganhado 

grande centralidade nas últimas décadas em todo o mundo. As parcerias intersetoriais 

são sugeridas, tanto por uma série de documentos de agências de cooperação para o 

desenvolvimento, quanto por parte de ativistas do desenvolvimento local, como um dos 

caminhos para se alcançar um desenvolvimento sustentável e como forma de 

complementar os objetivos do governo, além de incluir a sociedade neste processo. 

(SELSKY;PARKER, 2005). Essa dinâmica de interação entre atores da sociedade civil, 

do Estado e do mercado traz novas complexidades ao processo de construção da 

participação popular, sobretudo quando se pensa e se analisa sua dinâmica na gestão de 

políticas públicas nas cidades. 

Nesta alternativa, é imprescindível o envolvimento da população, já que é 

através deste envolvimento que é possível encontrar e articular os interesses comuns de 

determinada sociedade. Sendo assim, seria possível mobilizar forças públicas e privadas 

visando um melhor atendimento das necessidades e demandas da sociedade. (BIER et al 

2010). Os modelos de parcerias intersetoriais têm o potencial de trazer benefícios para 

todas as partes envolvidas, particularmente quando se diz respeito ao desenvolvimento 

do projeto e a transparência das ações do governo. São elementos importantes para a 

estrutura das parcerias intersetoriais a legitimidade de representação, as barreiras 

geográficas, a responsabilidade, a transparência e a accountability, a comunicação entre 

os participantes, a capacidade de construção de ações e o seu monitoramento. (DAVY, 
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2001 apud YAKOVLEVA; ALABASTER, 2004). 

Com o objetivo de obter resultados satisfatórios no processo de implementação 

de programas públicos através da parceria entre os três setores, é necessário uma 

coordenação que busque e consiga estabelecer uma ação cooperativa entre as 

instituições.  Assim, uma alternativa proposta é a coordenação interorganizacional, que 

visa ajustar, através de estruturas, as ações das organizações, assim como identificar e 

gerenciar a interdependência entre tais organizações, ou seja, manter e equilibrar a 

integração dos envolvidos, podendo assim alcançar uma meta coletiva estabelecida, 

além de visar a otimização dos resultados. (BARBOSA; MEDEIROS, 2005). 

As parcerias intersetoriais apresentam algumas dificuldades por demandarem 

muito tempo das partes envolvidas, para que assim se alcance alguma estratégia em 

comum para a realização do objetivo, que a priori é desejado pelas partes; conta com a 

armadilha da relação assimétrica entre as partes envolvidas; dificuldades em cumprir e 

gerenciar seus objetivos; baixa transparência acerca dos objetivos buscados por cada 

setor e ainda, dificuldade no monitoramento das ações de cada setor. (TEODÓSIO, 

2009). 

 

 

Movimento Nossa BH no Turbilhão da Participação Popular 

 

Para analisar a participação popular no MNBH, foram selecionados três frentes 

de ação do movimento. Vale ressaltar que o movimento atua com base em três eixos: o 

Programa de Indicadores e Metas, o acompanhamento da gestão pública e a eucação 

para a cidadania. (NOSSA BH, 2011). O primeiro consiste na seleção, sistematização, 

disponibilização e divulgação dos principais indicadores de qualidade de vida de Belo 

Horizonte para apropriação de toda a sociedade, dotando os cidadãos de "maior poder 

de debate e negociação frente aos técnicos de governo" (TEODÓSIO, 2009, p.16). Tal 

eixo possibilita os cidadãos belo-horizontinos a terem maiores informações sobre a 

cidade. 

 O segundo eixo - acompanhamento da Gestão Pública - refere-se "ao 

acompanhamento sistemático das atividades dos poderes executivo e legislativo 

municipais, incidindo na tomada das decisões governamentais." (NOSSA BH, 2011). O 

terceiro eixo - Educação para a Cidadania -, por sua vez, diz respeito à execução de 

ações, campanhas e eventos que pretendem contribuir com a educação da população 

para a cidadania.  Pode-se perceber que em todos os eixos de atuação o MNBH explicita 
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a intenção de formar cidadãos cocientes da realidade da cidade, afim de torná-los aptos 

a debates mais profundos e assim, escapando da esfera pública mitigada pela 

comunicação televisiva e superficial na qual vive a maior parte dada sociedade latino-

americana (AVRITZER ;COSTA, 2004). 

A ação do Movimento Nossa BH incide sobre uma diversificada gama de 

assuntos que dizem respeito aos interesses da população de Belo Horizonte e o trabalhos 

significativos, como a uma emenda à Lei Orgânica para instituir o Plano de Metas no 

Município, em 2009, foi de grande relevância para a cidade. 

O Movimento continuou a mobilização para a sua aprovação em primeiro turno 

em 2010 e em segundo turno em março de 2012. A partir desta data, então, ficou 

determinado que os prefeitos da cidade, eleitos ou reeleitos, serão obrigados a 

apresentarem à sociedade civil e ao Poder Legislativo o Programa de Metas e 

Prioridades de sua gestão, até 120 dias após a posse.  

A lei define também a obrigatoriedade da divulgação semestral pelo Poder 

Executivo dos indicadores de desempenho relativos à execução do Programa de Metas 

(NOSSA BH, 2012a). Esta pode ser considerada uma das maiores conquistas do 

Movimento Nossa BH, dado que a população passa a estar munida de um instrumento 

de controle da ação governamental, podendo acompanhar as promessas feitas e aquelas 

cumpridas.  Este tipo de diálogo com o representante público e a sociedade é uma forma 

de participação popular que seja diferente do simples ato de ir as urnas votar.No entanto, 

críticas podem ser levantadas quando se considera que não há uma penalidade caso tais 

metas não sejam cumprida pelo prefeito. 

No que tange à ação do movimento contra a corrupção, o MNBH promoveu a 

campanha para a aprovação da Ficha Limpa Municipal, uma iniciativa da Articulação 

Brasileira de Combate à Corrupção e à Impunidade (ABRACCI), o Instituto Ethos e o 

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. (NOSSA BH, 2010) A norma que foi 

promulgada no dia 14 de setembro de 2011 e mais uma vez o movimento se configura 

como uma instância articulada com o poder público e as demandas da sociedade. 

A participação no Movimento Nossa BH acontece pela ação de pessoas físicas e 

voluntárias. O incentivo à participação no movimento não tem nenhuma distinção para 

as pessoas participarem como cidadãos porém ainda existe um baixo nível de 

participação das pessoas, já que a participação que acontece se da de forma pontual e 

passageira, como é característico da própria natureza do trabalho voluntário. 

A atuação do MNBH pode ser entendida como uma atuação da sociedade civil 
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em ações coletivas a fim de obter acesso à cidade, sendo capaz de influenciar nas 

decisões políticas e impactar na forma em que o poder público tem respondido às 

demandas sociais.  Sublinha-se ainda a importância do Nossa BH na busca pela quebra 

da lógica do privilégio decisório, difundindo práticas de compartilhamento entre o 

Estado e a sociedade em espaços públicos.  

Dessa forma, adaptando a afirmativa de Tarrow (1994) para a realidade belo-

horizontina dos anos 2000, temos que os movimentos sociais são mais propícios de 

ocorrerem quando as oportunidades políticas se ampliam, como foi a situação do Brasil 

com a reforma constitucional, quando há aliados (empresas, governo e sociedade) e 

quando as vulnerabilidades do oponente se revelam. No caso do MNBH, as 

vulnerabilidades identificadas são as dificuldades da cidade em lidar com a diversidade 

de interesses de sua população. 

A ação coletiva tomada pelo MNBH se organizada em torno da construção de  

uma força social e política, conforme enuncia o próprio movimento, capaz de 

comprometer a sociedade e sucessivos governos com uma agenda e um conjunto de 

metas, a fim de oferecer melhor qualidade de vida para todos os habitantes da cidade de 

Belo Horizonte. 

No entanto, é válido levantar alguns questionamentos no que diz respeito à 

representatividade e legitimidade do movimento. Seria de se supor que a representação 

exercida pelo Movimento Nossa BH fosse identificada com a representação da 

sociedade civil, terceira forma de representação na política contemporânea apontada por 

Avritzer (2007), em contraposição à representação eleitoral e de advocacia.  Isso porque 

a relação entre o representante e o representado deveria ser dada pela autorização dos 

atores com experiência no tema; a forma de legitimidade da representação, pela 

finalidade e pelo processo; e o sentido da representação seria a da representação de 

temas e experiências.  

Dentre os seis argumentos de justificação normalmente evocados pelos 

representantes da sociedade civil organizada para defenderem sua representação 

(intermediação, proximidade, serviços, filiação, identidade e eleitoral), expostos por 

Lavalle e Castello (2008), supõe-se que o argumento invocado pelo Nossa BH é o da 

proximidade. Isso porque o movimento enfatiza a qualidade de sua relação com os 

cidadãos de Belo Horizonte, "invocando vínculos marcados pela contigüidade e 

horizontalidade como demonstração de seu interesse e seu papel genuíno de 

representantes". (LAVALLE; CASTELLO, 2008, p. 79). O movimento realça ainda a 
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capacidade de reivindicação e resolução de problemas comuns a tais cidadãos, na 

medida em que propõe favorecer a interlocução entre a sociedade civil, as empresas e o 

governo. Ou seja, remete a suposição de necessidade de um interlocutor, no caso, o 

Movimento Nossa BH, a fim de viabilizar um debate aberto e democrático acerca dos 

interesses da população belo-horizontina.  

Este argumento está intrinsecamente relacionado à crítica à representação 

política eleitoral, admitida incapaz de transmitir com fidelidade a voz e os anseios da 

população devido às distorções das estruturas institucionais de intermediação política 

eleitoral.  Assim, tal crítica incita uma resposta que contempla, em certa medida, o 

controle social. Este controle social poderia ser feito inclusive através do 

acompanhamento das políticas públicas realizadas, seja por meio da Lei de Metas 

aprovado em 2012, de forma mais geral, seja por meio do sistema de indicadores, para 

demandar melhorias em determinados índices específicos.  

No entanto, contrariamente ao que supõem Lavalle e Castello (2008), não 

existem as virtualidades positivas da proximidade (física) e da participação, 

consideradas como condições favoráveis ao reforço da relação entre representantes e 

representados, tampouco formas de controle ou sanção dos representantes (MNBH) 

pelos representados (cidadãos).  

Acrescenta-se que há uma ausência de requisitos explícitos de autorização ao 

MNBH como representante da sociedade belo-horizontina, pois se constatou que apenas 

um círculo restrito de pessoas conhece e participa do movimento em questão. Como 

afirma um dos integrantes do MNBH, "Eu não conheço ninguém que já ouviu falar do 

Nossa BH e que conhece e que sabe o quê que é." (membro do MNBH).   

Assume-se então que a prática de representação desempenhada pelo Nossa BH  

seja aquela presuntiva, ou seja, unilateral "por parte daqueles que a exercem e não 

autorizadas pelos beneficiários em nome dos quais são exercidas" (LAVALLE; 

CASTELLO, 2008, p. 70). Dessa forma, no que diz respeito à legitimidade dos 

representantes, considera-se que não há um conjunto de procedimentos consensuais para 

a sua escolha nem de controle dos representantes do movimento pela sociedade civil 

(não organizada).  

 Dessa forma, pode-se argumentar que o Movimento Nossa BH se depara com a 

dupla face do accountability identificada por Lavalle e Castelo (2008), pois ele enfrenta 

duas problemáticas: a da legitimidade das práticas de representação exercidas pela 

organização civil e a do controle e incidência sobre o poder público e suas estruturas 
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administrativas realizadas por esta organização.  

A isso se soma a questão da participação da população dentro do movimento. 

Inicialmente, o Movimento Nossa BH contou com o engajamento de diversos cidadãos, 

representantes de diversas instituições privadas e públicas, como de outros movimentos 

sociais, fundações, universidades, associações de economia mista e indivíduos 

voluntários, que se viram atraídas pela proposta política inovadora. Porém, com o 

tempo, elas dispersaram devido há uma série de problemas. Em certa medida, devido ao 

fato de a participação ser de caráter voluntário, o que tornava frágil o vínculo e 

responsabilidade dos integrantes do movimento; e ao fato de não ter havido o 

investimento esperado por parte de empresas.  

Essa última questão é levantada inclusive por um dos integrantes do movimento, 

o qual argumenta que alguns projetos esbarram na falta de recursos financeiros. Isso 

porque as empresas em Belo Horizonte se mostraram receosas em apoiar um 

movimento que pretende fiscalizar e acompanhar o andamento das atividades do 

governo. Contata-se ainda que o Nossa BH procura abrir espaços para ele e outros 

movimentos, mas encontra resistência da Prefeitura e Câmara Municipal, além de outros 

movimentos, com outro perfil ideológico e trajetória, mais vinculada a iniciativas de 

base comunitária e de esquerda, na luta pela participação popular. Seria necessário, 

portanto, que a população belo-horizontina conseguisse superar determinadas barreiras 

histórico-culturais comuns à sociedade brasileira, desenvolvendo a cultura cívica 

convertida em ação em favor do interesse público. 

 

 

Considerações Finais 
 

 

 Os principais resultados obtidos referem-se às tensões estabelecidas entre a 

sociedade, governo e empresas para o fortalecimento e estímulo da democracia 

participativa na cidade de Belo Horizonte. Observa-se também que o controle social 

sobre a gestão pública acaba por descortinar e ampliar importantes contradições tanto na 

atuação do MNBH quanto da própria promoção da participação popular por parte de 

governos, movimentos da sociedade civil e atores empresariais. Esses resultados podem 

contribuir para a ampliação do entendimento sobre como a participação popular tem se 

evoluído no contexto latinoamericano, abrindo novas agendas de pesquisa capazes de 

incorporar novos elementos às análises clássicas já produzidas sobre o tema, sobretudo 
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na medida em que tratam de relações intersetoriais e da presença de empresas nesse 

processo e de formas de controle social pautadas pelo acompanhamento de metas 

específicas e técnicas de gestão pública local. 

Conclui-se também que a participação das organizações da sociedade civil em 

ações coletivas a fim de obter acesso à cidade e as interferências da sociedade nas 

decisões políticas impactam na forma em que o poder público tem respondido às 

demandas sociais. Além disso, o planejamento urbano passa a representar uma 

importante ferramenta de garantia dos direitos sociais, na medida em que há, em termos 

concretos, intervenções urbanas e provisão de serviços sociais nos espaços ocupados 

pela população. Representa-se assim, o direito a cidade.  

Apesar dos avanços estabelecidos pela Constituição Federal brasileira de 1988 , 

que permitiu que a participação adquirisse dimensão institucional e a ruptura do modelo 

clássico de democracia representativa pura, introduzindo no ordenamento jurídico 

constitucional do país a concepção de democracia participativa, ainda há vários óbices a 

serem superados. Sendo assim, no Brasil, o padrão de relacionamento clientelista e a 

concepção pejorativa da política, fruto de uma experiência fundada numa longa 

trajetória sócio-histórica, constituem um contexto que se contrapõe de forma reforçada 

aos discursos e práticas de organização, mobilização e participação política. (SILVA, 

2001). 

Assim pode-se afirmar que a atuação do Movimento Nossa BH está inserida em 

um contexto de ampliação da presença da sociedade civil nas políticas públicas no 

Brasil. Esta sociedade organizada tem reivindicado cada vez mais uma maior 

participação nas instituições encarregadas da deliberação sobre políticas públicas nas 

aéreas de saúde, assistência social e políticas urbanas, e, ao ter suas demandas 

atendidas, consolida o modelo de democracia participativa, somando-se ao modelo 

representativo. Assim, o movimento busca quebrar a lógica do privilégio decisório, 

difundindo práticas de compartilhamento entre o Estado e a sociedade em espaços 

públicos.  

A partir da construção do histórico do Movimento Nossa BH, afirma-se que a 

sua atuação pode ser entendida como uma manifestação da sociedade civil em ações 

coletivas a fim de obter acesso à cidade, sendo capaz de influenciar nas decisões 

políticas e impactar na forma em que o poder público tem respondido às demandas 

sociais.  Sublinha-se ainda a importância do Nossa BH para a difusão de práticas de 

compartilhamento entre o Estado e a sociedade civil em espaços públicos.  
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Interessante pontuar a contribuição que Avritzer e Costa (2004) trazem para este 

trabalho quando eles desmitificam o real problema da participação latino-americana está 

em ser dotada e um debate realmente crítico, que seja interessado em mudar a realidade 

contada e assumir a experiência individual como verdade. 

 Apesar do foco do trabalho ter sido apontar como o MNBH se configura como 

um meio para a participação popular, com este trabalho foi possível pensar nas 

dificuldades da participação popular, mesmo com a presença de espaço que esperam a 

participação. E dessa forma, torna-se interessante e relevante para este campo de 

pesquisa pensar maneiras de diminuir as barreiras voltadas para a participação popular 

em diferentes contextos da América Latina. As experiências de movimentos como o 

MNBH se multiplicam pela região, envolvendo diferentes países com culturas políticas 

e trajetórias históricas de luta pela democratização com importantes distinções entre si. 

Considera-se que uma agenda de investigação muito relevante, que se apresenta aos 

pesquisadores vinculados à ISTR na América Latina, é aquela que busca problematizar 

e analisar os processos de representação, participação popular, construção de 

accountability  e controle social presentes em movimentos como o Nossa São Paulo e o 

Bogotá Como Vamos?, bem como em inúmeras outras cidades de grande, médio e 

pequeno porte,  que atualmente se articulam, assim como o MNBH, à chamada Rede 

Latino-americana por Cidades Mais Justas e Sustentáveis. 
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