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Pierre Bourdieu
RESUMO

Desde o final da década de 1980, a adoção do planejamento estratégico por gestores municipais 
encontra legitimação no discurso de inserção competitiva das cidades na economia global. Este 
processo teve início nos Estados Unidos da América e depois se espraiou pela Europa e América 
Latina. A incorporação de práticas de planejamento e gestão antes restritas ao meio corporativo 
indica a tendência ao empresariamento urbano. Na tentativa de retomar o dinamismo da economia 
local, consolidar seu papel de centro regional e de inserir a cidade no mercado mundial, o governo 
municipal de Juiz de Fora (MG) elaborou seu Plano Estratégico a partir de 1997. Os principais 
objetivos  explicitados  por  esse  Plano  são  a  elevação  de  Juiz  de  Fora  a  novos  padrões  de 
referência em diversas áreas (saúde, educação, comércio, serviços, cultura, lazer, qualidade de 
vida, tecnologia, mobilidade e acessibilidade internas, entre outras), sua consolidação como centro 
regional e seu desenvolvimento com equilíbrio do espaço urbano, respeito à coisa pública e ao 
meio ambiente. Para alcançá-los, determina que este modelo de cidade seja desejado, factível e 
consensual. Nesse sentido, a formação do consenso em torno do Plano Estratégico seria, portanto, 
fundamental para seu êxito. Analisar as expectativas populares em relação ao Plano Estratégico 
de Juiz de Fora é o principal objetivo deste trabalho. A idéia é analisar, a partir de entrevistas com 
lideranças comunitárias, se após uma década de sua implantação ainda há adesão, oposição ou 
desconhecimento da população em relação ao Plano Estratégico.

Palavras-chave: Plano Estratégico; cidade-empresa; desenvolvimento urbano. 
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ABSTRACT

Since the late 1980’s, the adoption of Strategic Planning has been legitimated by the speech of 
competitive insertion of  cities in global economy. Having begun in the USA and then extended 
throughout Europe  and  Latin  America,  the  process  of  incorporating  planning  and  managerial 
practices, formerly restricted to corporate environment, indicates a tendency to urban management. 
In an attempt to boost local economy and consolidate its role as inserting it in the global market, the 
city government of  Juiz de Fora (MG) elaborated its Strategic Planning upon 1997. The mains 
objectives of the Plan are the rising of Juiz de Fora to new reference standards in various areas 
(heath care,  education,  commerce,  services,  culture,  leisure,  quality  of  life,  technology,  internal 
changeability  and  accessibility,  among  others.),  its  consolidation  as  regional  center  and  its 
development focused on urban balance,  public property and environmental respect.  In order to 
achieve such objectives, the Pan points out to this model being desired, feasible and consensual - 
which would be fundamental to its success. This work aims at analyzing the expectations of the 
Plan by local citizens. So, in order to find out the degree of adhesion, opposition or awareness of 
the Strategic Plan after a decade of its implementation, interviews were carried out with community 
leaders. 

Key-words: Strategic Planning; business city; urban development.
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Anexo 2

Ações e Projetos da Estratégia: “Juiz de Fora, Cidade de Oportunidades”

AÇÕES PROJETOS
1. Apoiar a implantação de indústrias intensivas em 
conhecimento.

1. Pólo Audiovisual de Juiz de Fora.
2. Centro Contemporâneo de Cultura.
3. Incentivo a empresas de base tecnológica.
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4. Complexo de telecomunicações e informática .
5. Núcleo Softex.

2. Desenvolver a infra-estrutura para a atividade 
Industrial.

6. Atração de investimentos.
7. Aumento da utilização do gás natural na matriz 
energética.
8. Novas áreas industriais.

3. Fomentar o agronegócio.

9. Infra-estrutura econômica da zona rural.
10. Reorganização da cadeia agroalimentar do leite.
11. Fomento à fruticultura tropical e temperada.
12. Pólo de industrialização e exportação de café.

4. Ampliar a oferta de equipamentos e serviços de 
apoio à atividade empresarial.

13. Câmara de Negócios de Juiz de Fora.
14. Juiz de Fora - Convention & Visitors Bureau.
15. Centro de Convenções e Exposições.
16. Coordenadoria de Apoio à Instalação de Novos 
Empreendimentos.

5. Estimular a implantação de programas de 
qualidade.

17. Gestão pela Qualidade Total.
18. Qualidade na construção civil.

6. Apoiar os pequenos empreendedores.

19. Crédito para pequenos empreendedores.
20. Centro de Desenvolvimento de Negócios 
Internacionais.
21. Capacitação de fornecedores para as grandes 
empresas locais.
22. Balcão Legal.

7. Facilitar o acesso ao ensino fundamental de 
qualidade.

23. Expansão do atendimento na educação básica.
24. Laboratórios de informática para uso 
educacional.
25. Rede Comunitária de Acesso à Internet.
26. Rede de Avaliação Educacional.
27. Erradicação do analfabetismo.

8. Ampliar as oportunidades de formação 
profissional.

28. Centro de formação profissional para jovens e 
adultos.
29. Restaurante Escola.
30. Conselho de educação profissional.
31. Formação e requalificação para o trabalho.
32. Capacitação gerencial de pequenos e médios 
empresários.

9. Favorecer a empregabilidade e a inserção social. 33. Capacitação profissional em áreas de pobreza.
34. Formação de cooperativas populares.

Adaptado de: Prefeitura de Juiz de Fora. PlanoJF: Relatório Final do Plano Estratégico da 
Cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora: março de 2000. 
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Anexo 3

Ações e Projetos da Estratégia: “Juiz de Fora, Cidade Pólo”
AÇÕES PROJETOS

1. Requalificar e revitalizar o centro da cidade.

1. Reurbanização das praças e ruas da área 
central.
2. Revitalização dos imóveis de interesse 
histórico-cultural e promoção da atratividade da 
área central.

2. Promover obras para melhorar os acessos à cidade.

3. Interligação dos bairros Grama e Barbosa Lage 
através da região da Remonta
4. Construção de rodovia ligando Juiz de Fora a 
Via Dutra através da região de Rio Preto.
5. Interligação das rodovias BR-267 e MG-353 
através do contorno leste.
6. Duplicação da Rodovia BR-040 entre Matias 
Barbosa e Belo Horizonte.
7. Requalificação da rodovia BR-267 no trecho 
Leopoldina-Juiz de Fora-Caxambu
8. Recuperação e ampliação do Aeroporto de Juiz 
de Fora ou construção de novo aeroporto 
regional.

3. Desenvolver iniciativas de abrangência regional.

9. Consolidação do Consórcio Intermunicipal da 
Zona da Mata, Campos das Vertentes e Sul de 
Minas.
10. Rede Regional de Tecnologia.

4. Ampliar a oferta de cursos universitários.
11. Expansão da oferta de cursos de graduação e 
pós-graduação.
12. Educação na TV.

5. Elevar a qualidade dos serviços de saúde.

13. Novo Hospital Universitário.
14. Telemedicina.
15. Educação para profissionais de saúde.
16. Centro de Atenção Odontológica 
Multidisciplinar do paciente portador de 
necessidades especiais.
17. Zona da Mata Transplantes.

Adaptado de: Prefeitura de Juiz de Fora. PlanoJF: Relatório Final do Plano Estratégico da 
Cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora: março de 2000. 

Anexo 4

http://www.pjf.mg.gov.br/plano/estrate02.htm#2.2.2. Elevar a qualidade dos servi?os de sa?de.
http://www.pjf.mg.gov.br/plano/estrate02.htm#2.2.1. P?lo Educacional
http://www.pjf.mg.gov.br/plano/estrate02.htm#2.1.3. Desenvolver iniciativas de abrang?ncia regional.
http://www.pjf.mg.gov.br/plano/estrate02.htm#2.1.2. Promover obras para melhorar os acessos ? cidade
http://www.pjf.mg.gov.br/plano/estrate02.htm#2.1.1. Requalificar e revitalizar o centro da cidade.


Ações e Projetos da Estratégia: “Juiz de Fora, Cidade de Qualidade”
AÇÕES PROJETOS

1. Ampliar a estrutura viária da cidade.

1. Implantacão de mão dupla na Avenida Brasil e 
requalificação do seu entorno.
2. Interligação da Cidade Alta à Zona Norte, 
através da Via Interbairros.
3. Interligação dos bairros São Pedro, Borboleta e 
Mariano Procópio.
4. Implantação de pista dupla na Av. Deusdedith 
Salgado.

2. Aumentar a mobilidade e a qualidade do transporte 
coletivo.

5. Implantação do sistema troncalizado de 
transporte coletivo urbano.
6. Melhoramento do Terminal Rodoviário Miguel 
Mansur.
7. Acessibilidade para todos.

3. Municipalizar a gestão ambiental.

8. Implantação do Sistema Municipal do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
9. Código Ambiental do Município.
10. Zoneamento Ambiental.
11. Prevenção à ocupação em áreas de risco.

4. Recuperar o meio natural.

12. Arborização dos espaços públicos e 
reflorestamento de encostas e topos de morros.
13. Recuperação da área degradada do Morro do 
Alemão.
14. Implantação do Parque Ecológico da Lajinha.

5. Desenvolver a educação ambiental para públicos 
diferenciados. 15. Educação ambiental para públicos específicos

6. Modernizar a administração municipal

16. Reestruturação da Administração Municipal
17. Modernização da administração fiscal.
18. Monitorização de Índices de Qualidade de 
Vida.
19. Capacitação permanente dos servidores 
municipais.
20. Reestruturação das bases de dados 
municipais e dos sistemas de informação ao 
cidadão.
21. Implementação de postos de atendimento.
22. Qualidade 10 x Tolerância 0.

7. Reforçar a capacidade de regulamentação e 
fiscalização.

23. Revisão e compilação da legislação urbana.
24. Reorganização da fiscalização municipal.
25. Implantação do Código Sanitário e da 
Vigilância Sanitária municipais.

8. Reestruturar a área de saneamento básico.

26. Gerenciamento integrado do lixo e entulho.
27. Criação de empresa prestadora de serviços 
de saneamento.
28. Criação do Conselho Municipal de 
Saneamento.
29. Implementação do programa integrado de 
saneamento ambiental das bacias hidrográficas 
do município.

9. Ampliar a oferta de serviços na área da saúde. 30. Renovação e ampliação do Sistema Resgate.
31. Criação de Unidades de Saúde em áreas 
desassistidas.
32. Ampliação do Programa de Agente 
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Comunitário.
33. Implementação da atenção integral à pessoa 
portadora de deficiência no SUS.
34. Tratamento homeopático nas UBS.

10. Criar a rede de serviços de apoio social 35. Articulação das ações de assistência social 
em rede única.

11. Promover a melhoria dos serviços na área da 
segurança pública.

36. Construção e recuperação de Postos 
Policiais, aquisição de viaturas e contratação de 
policiais.
37. Criação do Conselho de Defesa Social do 
Município e incremento dos Conselhos 
Comunitários nos bairros.
38. Centro de Inteligência para as questões de 
narcotráfico e crime organizado.
39. Casa Abrigo.

12. Estabelecer as bases institucionais para o 
desenvolvimento do esporte, lazer e cultura.

40. Órgão autônomo para a gestão dos 
desportos, recreação e lazer.
41. Fundo Municipal do Esporte e Lazer.
42. Legislação de incentivo a projetos culturais.

Adaptado de: Prefeitura de Juiz de Fora. PlanoJF: Relatório Final do Plano Estratégico da 
Cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora: março de 2000. 
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http://www.pjf.mg.gov.br/plano/estrate03.htm#3.4.4 . Promover a melhoria dos servi?os na ?rea da seguran?a p?blica.
http://www.pjf.mg.gov.br/plano/estrate03.htm#3.4.4 . Promover a melhoria dos servi?os na ?rea da seguran?a p?blica.
http://www.pjf.mg.gov.br/plano/estrate03.htm#3.4.3. Criar a rede de servi?os de apoio social
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INTRODUÇÃO

Entre o final do século XX e o início do século XXI, a globalização da economia tem 

imposto às empresas uma concorrência cada vez mais acirrada. Em grande parte, isso 

decorre da fragmentação e da dispersão dos processos produtivos no espaço geográfico 

mundial, o que leva à reorganização dos meios de produção e da força de trabalho para 

atender às novas demandas do mercado globalizado. Graças às políticas neoliberais, esse 

cenário se intensificou a partir da década de 1980, refletindo-se no aumento da disputa 

comercial  entre  países  e  corporações  transnacionais.  A  abertura  dos  mercados, 

materializada  pela  queda  gradativa  das  tarifas  alfandegárias  entre  países  e  pelo 

crescimento  dos  fluxos  de  capitais,  produtos  e  serviços  sinaliza  o  recuo  dos  Estados 

Nacionais como reguladores da economia. 

Diante  desse  quadro,  com  a  grande  mobilidade  adquirida  pelo  capital,  as 

multinacionais se valem da disputa empreendida pelas administrações públicas municipais 

por investimentos e postos de trabalho, principalmente diante do aumento do desemprego 

em escala mundial. Em decorrência disso, os grandes empresários têm à sua frente um 

sem número de cidades onde implantar novas unidades produtivas, redes de distribuição e 

comercialização  de  produtos,  unidades  prestadoras  de  serviços,  centros  de  pesquisa, 

centros culturais e de entretenimento, entre outros, valendo-se das inúmeras vantagens 

competitivas oferecidas pelos governos das municipalidades. A partir dos anos de 1980, 

num contexto de desindustrialização, desemprego e crise fiscal que emerge da década 

anterior (desencadeada pela recessão de 1973) os investimentos tomariam “cada vez mais 

a forma de uma negociação entre o capital financeiro internacional e os poderes locais, os 

quais fazem o melhor possível para maximizar a atratividade local para o desenvolvimento 

capitalista” (HARVEY, 1996, p. 50). 

O panorama descrito acima tem servido como fundamento para o discurso de que a 

hierarquia  urbana seria  redefinida de acordo com a capacidade de concentração e de 

atração de riquezas de cada urbe. Em continuidade com esse pensamento, a cidade atual 

estaria  diante  de  novas  demandas,  cujas  necessidades  locais  estão,  freqüentemente, 

subordinadas  aos  condicionamentos  globais.  A  esse  respeito,  Compans  (2004,  p.  33) 

sustenta que “A busca desesperada dos governos locais pelo investimento privado face à 
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crise do financiamento público foi acentuada com a globalização da economia”. De acordo 

com  essa  autora,  na  expectativa  de  inserção  nos  fluxos  econômicos  globais,  muitos 

governos locais (sempre no nível municipal) têm adotado estratégias competitivas, antes 

comuns  à  esfera  empresarial,  para  que  suas  cidades  tenham  êxito  na  disputa  por 

investimentos. Desde a década de 1980, o plano estratégico de cidades vem se impondo 

como  uma  nova  modalidade  de  planejamento,  pretensamente  capaz  de  adequar  as 

cidades  aos  requerimentos  da  economia  mundial.  Os  pensadores  do  planejamento 

estratégico de cidades, Güell (1997), Borja (1996), Borja e Castells (2004) e Forn (1999) o 

definem como uma forma de lidar com as mudanças e criar o melhor futuro possível para a 

cidade.  Para  eles,  o  planejamento  estratégico  coloca  para  as  cidades  o  desafio  de 

reagirem no sentido  de  se  tornarem competitivas  e  integradas  a  espaços econômicos 

globais. 

Nesse  contexto,  a  dinâmica  dos  fluxos  econômicos  vai  legitimar  a  adoção  do 

planejamento  estratégico  em  diversas  cidades  norte-americanas,  européias  e,  mais 

recentemente,  latino-americanas.  Nos  últimos  anos,  cada  vez  mais  administrações 

municipais têm incorporado práticas de planejamento e gestão que revelam a obediência a 

uma  “nova  ordem,  como  se  fosse  uma  necessidade  imperativa  para  que  as  cidades 

continuassem  presentes  no  mundo”  (SANCHÉZ,  2003,  p.  375).   Essa  mesma  autora 

destaca  que,  frente  aos  novos  desafios  trazidos  pela  globalização  da  economia,  o 

planejamento  estratégico  e  o  marketing  de  cidade  vêm  sendo  apresentados  como 

instrumentos capazes de oferecerem aos gestores municipais as melhores respostas. 

As bases do planejamento estratégico aproximam este instrumento do urbanismo 

de resultados, empreendedorismo competitivo, empresariamento urbano “ou outro rótulo 

que  identifique  uma gestão  em que  uma  variante  de  algum modelo  de  planejamento 

estratégico de empresas é traduzido e adaptado para a administração pública” (OLIVEIRA, 

1999, p. 147). A tônica seria reunir e destacar determinados atributos locais sejam eles 

materiais  ou imateriais,  no sentido de atrair  investimentos capazes de tornar  a cidade 

competitiva do ponto de vista econômico.

Na tentativa de trazer essa discussão para a realidade local, este trabalho propõe 

uma leitura do Plano Estratégico de Juiz de Fora1 (PlanoJF), implantado nesta cidade a 
1 Com uma população atual de 513.348 habitantes (contagem da população 2007/IBGE), Juiz de Fora é uma 
das cidades mais importantes do estado de Minas Gerais. Desempenha função de centro regional e sua 
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partir  de  1997.  Esta  leitura  tem  como  objetivo  principal pesquisar  quais  são  as 

expectativas populares em relação ao PlanoJF, basicamente uma década após o início de 

sua elaboração. Essa pesquisa será feita junto a uma parcela específica da sociedade, 

representada pelas SPMs (Sociedades Pró-Melhoramentos) – associações de moradores 

de bairros, através de entrevistas com seus representantes. 

Nesta  busca,  determinamos  os  seguintes  objetivos  específicos:  descobrir  se 

houve adesão, oposição ou mesmo desconhecimento da sociedade local em relação ao 

PlanoJF;  apresentar  as  principais  propostas  e  linhas  estratégicas  do  PlanoJF, 

confrontando-as com as expectativas populares em relação ao mesmo; destacar algumas 

das principais características geográficas da cidade de Juiz de Fora; discutir a posição de 

cidade-pólo da Zona da Mata Mineira ocupada por Juiz de Fora atualmente, destacando 

elementos de sua formação histórica que para isso contribuíram; apresentar as origens e o 

significado do Planejamento Estratégico de Cidades; destacar idéias centrais de alguns 

dos  principais  pensadores  deste  modelo  de  planejamento,  contrapondo-as  com as  de 

alguns de seus críticos no Brasil.

 Para a realização deste trabalho desenvolvemos uma pesquisa em duas fases: 

uma teórica e outra empírica. A teórica constou de uma revisão bibliográfica relacionada 

ao Planejamento Estratégico de Cidades, ao Plano Estratégico de Juiz de Fora e, por fim, 

à cidade de Juiz de Fora, propriamente dita. A pesquisa empírica foi desenvolvida a partir 

de entrevistas com representantes das associações de moradores dos seguintes bairros 

da cidade: Marilândia,  São Clemente,  Nova Califórnia,  Santos Dumont,  Aeroporto,  São 

Mateus e Araújo. 

No  Brasil,  de  acordo  com  Oliveira  (2004,  p.  43),  “as  definições  de  plano, 

planejamento estratégico e projeto de cidade mais propagadas são aquelas difundidas 

através  de  textos  e  ações  de  consultores  internacionais  catalães  como  Jordi  Borja  e 

Manuel  de Forn i  Foxà”,  os quais  participaram do processo de elaboração dos planos 

estratégicos das cidades de Barcelona e do Rio de Janeiro. Os mesmos atuam também 

como  consultores  de  uma  série  de  municipalidades  no  Brasil  e  na  América  Latina. 

influência abrange uma área com mais de 2 milhões de habitantes em todo o sudeste mineiro e ainda em 
parte do estado do Rio de Janeiro - basicamente nos municípios fluminenses situados próximos à divisa 
estadual.
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Segundo a metodologia catalã, os resultados do Plano dependem da participação “ativa 

dos  agentes  tanto  na  elaboração  e  definição  de  estratégias,  quanto  no  compromisso, 

financiamento e execução das ações” (FORN, 1993, p. 7). Como o Plano Estratégico de 

Juiz de Fora foi idealizado com base na experiência de Barcelona, cujo modelo tem no 

consenso  social  uma  das  condições  básicas  para  sua  concretização,  coloca-se  a 

necessidade de mobilização e de cooperação dos diversos agentes sociais em torno dos 

objetivos, estratégias e projetos anunciados pelo Plano. Logicamente, este consenso está 

ligado àquilo que a população espera do Plano, uma vez que o mesmo é normalmente 

apresentado como um modelo de planejamento capaz de erigir a cidade desejada, que 

seja melhor para viver e trabalhar.

Güell  (1997)  define  o  Planejamento  Estratégico  de  Cidades  como  uma  forma 

sistemática de lidar com as mudanças e criar para a cidade o melhor futuro possível. E 

entre  suas  principais  características  destaca  a  identificação  das  especificidades  ou 

vantagens  competitivas  de  cada  cidade,  a  visão  de  longo  prazo,  a  visão  integral  da 

realidade, a orientação para as ações viáveis, a participação social e a formação de uma 

cultura  de  articulação  na  administração.  O  mesmo  autor  ressalta  que  no  plano 

metodológico o planejamento estratégico deve enfrentar a complexidade dos processos 

urbanos e a diversidade de seus agentes. 

De acordo com Borja (1996), o planejamento estratégico de cidades é uma ação 

fundamentada na participação de agentes públicos e privados e na busca de consenso 

social em todas as suas fases.

Plano Estratégico é a definição de um projeto de cidade que unifique diagnósticos, 
concretize  atuações  públicas  e  privadas  e  estabeleça  um quadro  coerente  de 
mobilização e de cooperação dos atores sociais urbanos. O processo participativo 
é  prioritário  para  a  definição  do  conteúdo,  uma  vez  que  dele  dependerá  a 
viabilidade dos objetivos, ações e projetos propostos. (Borja, 1996, pág. 98)

Portanto, seguindo o pensamento de Borja, a mobilização e cooperação dos atores 

sociais urbanos seria um dos pressupostos para que o plano estratégico tenha êxito. A 

unificação de diagnósticos de que fala o autor, bem como as ações públicas e privadas 

deveriam convergir para um projeto comum de cidade, pois disso dependeria a viabilidade 

dos  objetivos,  ações  e  projetos  propostos.  Em suma,  de  acordo  com a  visão  desses 
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especialistas no assunto, este tipo de planejamento exige tanto uma eficiente estratégia de 

comunicação,  cuja  necessidade  se  justifica  pela  divulgação  do  próprio  plano  e  da 

promoção interna e externa da cidade, quanto uma articulação dos agentes urbanos em 

torno do projeto de cidade que se pretende erigir. Concebido, pois, como um projeto de 

cidade que seja melhor para se viver e trabalhar, o desafio do plano estratégico é dotar a 

municipalidade de um instrumento capaz de reunir interesses maiores da sociedade, “com 

a força suficiente para dar continuidade às ações públicas e privadas de transformação da 

cidade” (Plano Estratégico de Juiz de Fora – Diagnóstico. PJF: 1998 p. 9). 

Segundo  as  considerações  acima,  um  dos  pressupostos  para  que  o  plano 

estratégico de uma cidade tenha êxito é a mobilização de seus atores sociais.  Diante 

disso, certas questões que interessam à nossa pesquisa se apresentam: Quais são as 

percepções e expectativas da população juizforana em relação ao PlanoJF? Quais são os 

níveis  de  conhecimento  e  de  envolvimento  das  camadas  populares  com  o  Plano 

Estratégico  nesta  cidade?  Como  os  coordenadores  do  PlanoJF  avaliam a  adesão  da 

sociedade local? Na tentativa de responder a essas questões empiricamente, buscaremos 

nas vozes de representantes populares as visões de moradores de bairros com diferentes 

características  sociais.  Nosso  embasamento  teórico  se  divide  entre  determinados 

pensadores do planejamento estratégico e autores críticos.

Dentre os pensadores do planejamento estratégico mais propagados mundialmente 

estão Manuel Castells,  Jordi  Borja e Manuel  de Forn i  Foxà.  Em grande parte,  esses 

autores são responsáveis pela difusão, na América Latina, desse modelo de planejamento 

urbano  com  base  no  marketing da  cidade  de  Barcelona.   Nesse  cenário  destaca-se 

também  o  nome  do  norte-americano  David  Harvey,  cujas  idéias  a  respeito  do 

empreendedorismo urbano embasam boa parte das práticas de governos municipais que 

adotaram o planejamento estratégico. Em contrapartida, há autores brasileiros que fazem 

críticas ao consenso em torno do planejamento estratégico de cidades,  destacando-se 

entre eles Carlos Vainer, Otília Arantes, Ermínia Maricato e Fernanda Sánchez. O diálogo 

entre aqueles e estes autores ganha relevância à medida que se colocam idéias contrárias 

em relação à modalidade de planejamento urbano em questão. Enquanto os primeiros 

vêem nesta uma espécie de caminho único para a cidade do século XXI, os últimos a têm 
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como  uma  alternativa  de  planejamento  que  deve  ser  contestado  por  razões  que 

destacaremos mais adiante.

No  âmbito  da  discussão  sobre  a  adoção  do  planejamento  estratégico  pelas 

municipalidades,  ressalta-se a preocupação de governos locais em atrair  investimentos 

privados,  numa  concorrência  em  várias  escalas  (global,  nacional  e  regional)  pelas 

melhores oportunidades de negócios. Diante da necessidade de tornarem suas cidades 

atrativas, as administrações públicas procuram revesti-las com infra-estrutura nas áreas de 

informática  e  telecomunicações,  mão-de-obra  qualificada,  centros  culturais,  hotéis  e 

centros  de  convenções,  shopping-centers,  centros  de  pesquisa,  acessibilidade,  entre 

outras  vantagens  competitivas.   Na  cidade  de  Juiz  de  Fora,  esse  movimento  vem 

ocorrendo sensivelmente, desde os anos 90, a partir da instalação de grandes empresas, 

rede de fibra ótica, gasoduto,  shopping center,  centros empresariais e de convenções, 

ampliação  da  rede  hoteleira  e  do  número  de  instituições  de  ensino  superior, 

desenvolvimento do turismo de eventos, entre outros acrescentamentos em seu espaço 

urbano.

Entretanto, como sinalizamos anteriormente, a doutrina do planejamento estratégico 

tem sido questionada por estudiosos em relação a sua concepção e seus objetivos. Alguns 

autores  vinculam esta forma de planejamento  tanto aos interesses maiores do grande 

capital,  preocupado  em  se  apropriar  das  vantagens  locacionais  oferecidas  pelas 

municipalidades, quanto à espetacularização da cidade, que tem como peça-chave o city 

marketing. 

 

Referindo-se ao planejamento estratégico de cidades, Carlos Vainer adverte que 

“este projeto de cidade implica a direta e imediata apropriação da cidade por interesses 

empresariais globalizados e depende, em grande medida, do banimento da política e da 

eliminação do conflito e das condições de exercício da cidadania” (VAINER, 2000, p. 78). 

De acordo com este autor, deve-se contestar a idéia de que o planejamento estratégico 

urbano  é  o  “único  meio  eficaz  para  fazer  frente  às  novas  condições  impostas  pela 

globalização às cidades e aos poderes locais” (idem, p. 78).  Em parte, a morte da política 

e dos conflitos inerentes à vida em sociedade, historicamente movida pelas diferenças de 

interesses  entre  aqueles  que  a  compõem,  deve-se  às  tentativas,  muitas  vezes  bem 
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sucedidas, de imposição do planejamento estratégico como única saída para as cidades, 

destituída de política por rezar pelo bem-maior, apartidário. 

Em continuidade com essa visão, segundo Ermínia Maricato, “(...) as propostas dos 

‘planos  estratégicos’,  vendidos  às  municipalidades  latino-americanas,  combinaram-se 

perfeitamente  ao  ideário  neoliberal  que  orientou  o  ‘ajuste’  das  políticas  econômicas 

nacionais  por  meio  do  Consenso  de  Washington  (...)”  (MARICATO,  2001,  p.  57). 

Prosseguindo, a autora considera que tanto para os países como para as cidades foram 

criadas  receitas  para  que  se  adequassem  à  reestruturação  produtiva  mundial,  o  que 

corresponderia, mais precisamente, à “(...) subordinação às novas exigências do processo 

de acumulação capitalista sob o império americano” (idem, p. 58). É verdade que a cidade 

de Juiz de Fora, que constitui um centro regional, não tem o mesmo nível de inserção na 

economia-mundo que tem cidades maiores como Curitiba, Rio de Janeiro ou Barcelona. 

Isso significaria que tanto maior será a sujeição ao grande capital quanto maiores forem os 

interesses de seus grupos detentores. 

De  acordo  com  Otília  Arantes,  as  críticas  feitas  ao  planejamento  estratégico 

aplicado  em  cidades  brasileiras  perpassam  pelas  imensas  desigualdades  sociais 

características dos países periféricos. Em suas palavras, “o que significa falar aqui em 

crescimento  com  justiça  social?”  (ARANTES,  2000,  p.  68).  A  autora  critica  o  caráter 

excludente,  dualista  do  subdesenvolvimento,  que  corresponde,  nesse  caso,  à 

modernização sem desenvolvimento igualitário da sociedade. É bem verdade que em uma 

sociedade capitalista,  sem ter passado por uma ruptura revolucionária, simplesmente o 

planejamento  urbano não seria  capaz de minimizar  as grandes desigualdades sociais. 

Aliás, pensar de outra forma seria ilusório. O que se pode esperar, ao menos, é que os 

modelos  de  planejamento  aqui  implantados  levem em conta  nossa  realidade,  que  em 

termos  sociais  difere  muito  dos  países  desenvolvidos,  nos  quais  o  planejamento 

estratégico  foi  inicialmente  adequado  às  municipalidades.  Como  experiência  sensível, 

pode-se  destacar  que  no  decorrer  do  século  XX  o  modelo  de  planejamento  urbano 

modernista,  oriundo  dos  países  centrais,  não  conseguiu  reproduzir  aqui  as  mesmas 

condições de desenvolvimento social. A esse respeito, de acordo com Ermínia Maricato, 

entende-se que “a importação dos padrões do chamado ‘primeiro mundo’, aplicados a uma 
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parte da cidade (ou da sociedade) contribuiu para que a cidade brasileira fosse marcada 

pela modernização incompleta ou excludente” (MARICATO, 2000, p. 123).

Na visão de Fernanda Sánchez (2003), visando tornar suas cidades competitivas na 

escala  mundo,  muitos  governos  locais  têm incorporado  práticas  e  instrumentos  antes 

restritos  ao  âmbito  empresarial.  Esta  autora  destaca  o  esvaziamento  político  da  ação 

pública e a redução das demandas sociais à sua dimensão técnica. Para ela, “os projetos 

de cidades associados ao planejamento estratégico favorecem a direta apropriação do 

espaço por interesses empresariais globalizados e tendem a privilegiar os atores ligados a 

esses interesses” (SÁNCHEZ, 2003, p. 379). Em continuidade com o pensamento desta 

autora, os agentes sociais considerados menos relevantes ou menos empreendedores não 

se enquadrariam como forças vivas nos projetos de planejamento estratégico urbanos. 

Contudo, Sánchez destaca também a importância da “reestruturação material e gerencial 

das cidades e seus governos” (SÁNCHEZ, op. cit. p. 262), como condições que seriam 

necessárias à nova fase de acumulação capitalista. Nesse sentido, ainda de acordo com 

Sánchez,  ganham relevância  as  estratégias  de  marketing,  as  quais  visam à  projeção 

interna e externa da cidade, engajando governos municipais numa disputa para favorecer 

capitais  globais,  nacionais  ou  locais  em  prol  do  desenvolvimento  e  da  inserção  das 

cidades no mundo globalizado.

As críticas ao planejamento estratégico de cidades acima destacadas não têm aqui 

a  pretensão  de  discutir  se  o  Plano  Estratégico  de  Juiz  de  Fora  atende  ou  não  aos 

interesses do grande capital  ou se é um modelo de planejamento adequado ou não à 

realidade local.  Na verdade, o que se buscou foi  um breve diálogo entre as diferentes 

visões sobre o tema. Este confronto de idéias nos interessa, sobretudo, porque enriquece 

o debate à luz dos pensadores do plano estratégico e de seus críticos.

O Capítulo 1 – A Cidade de Juiz de Fora – apresenta a cidade, destacando alguns 

dos principais elementos de sua formação histórica e de sua caracterização geográfica. 

Em suma,  este  capítulo  traz  subsídios  à  compreensão  da  importância  histórica  desta 

cidade no contexto regional, do seu papel de cidade-pólo e de suas características sociais 

e econômicas no presente. Com isso, espera-se contribuir também para o entendimento 
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de que cidade era esta na década de 1990, quando teve início o processo de implantação 

de seu Plano Estratégico.
 

O  Capítulo 2 – O Plano Estratégico de Juiz de Fora – apresenta inicialmente o 

Plano,  as  fases  de  sua  elaboração,  seus  principais  objetivos,  linhas  estratégicas  e 

projetos. Num segundo momento, traz uma discussão embasada nas pesquisas junto a 

determinadas  SPMs  locais,  no  sentido  de  apresentar  e  discutir  as  percepções  e 

expectativas populares em relação ao Plano Estratégico, o que constitui o próprio objetivo 

central deste estudo. 

O  Capítulo  3  –  Planejamento  Estratégico  de  Cidades  – apresenta  uma revisão 

teórica sobre o tema a partir da leitura de diferentes autores, não apenas pelo simples 

exercício  da  pesquisa  bibliográfica,  mas  pela  necessidade  de  discutir  e  compreender 

determinadas questões práticas locais com base na teoria de autores que se dedicam ao 

assunto.

A compreensão da importância da cidade de Juiz de Fora no presente exige um 

olhar no seu passado, quando se estabeleceram os principais elementos históricos que a 

tornariam o  centro  regional  da  Mata  Mineira  e  uma das  cidades mais  importantes  do 

Estado.   Como esta  é  nosso  objeto  de  estudo,  decidimos  por  trazê-la  já  no  primeiro 

capítulo,  ao  invés  da  revisão  bibliográfica  sobre  Planejamento  Estratégico,  que 

propositalmente só aparece no último capítulo. Esta aparente inversão da ordem habitual 

dos capítulos teve como objetivo primeiro destacar o contexto local  de implantação do 

plano estratégico a partir do final da década de 1990. Para tanto, era necessário que se 

mostrasse um pouco da geografia  e  da história  da cidade de Juiz  de Fora,  conforme 

veremos a seguir. 
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1. A CIDADE DE JUIZ DE FORA

Na fotografia abaixo (figura 1), em primeiro plano, o centro histórico da cidade de 

Juiz de Fora em 1906, onde atualmente se localiza a Praça da Estação, na Área Central. 

Ao fundo, o Morro do Cristo, importante elemento físico da paisagem urbana desta cidade.

Figura 1. Região Central de Juiz de Fora em 1906 

                        Foto: Arquivo da Prefeitura de Juiz de Fora.

A próxima fotografia (figura 2) revela a mesma área da cidade no presente, com 

aspecto moderno,  marcada pela forte  verticalização da região central.   Neste capítulo, 

procuraremos destacar os principais elementos que contribuíram, historicamente, para a 

transformação de Juiz de Fora, que surgira como entreposto colonial e se tornou uma das 

cidades mais importantes de Minas Gerais.
 

Figura 2. Vista panorâmica atual de Juiz de Fora

                               Foto: Arquivo da Prefeitura de Juiz de Fora.
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1.1. JUIZ DE FORA: DE ENTREPOSTO COLONIAL À CIDADE-PÓLO DA ZONA DA MATA MINEIRA

Por que o nome Juiz de Fora?

Embora controversa, a versão mais aceita pela historiografia é de que o nome da 

cidade de Juiz de Fora se deve à homenagem feita a um magistrado nomeado pela Coroa 

Portuguesa para atuar no município, já que não havia Juiz de Direito local. De acordo com 

Paulino de Oliveira (1985, p. 9), “Albino Esteves e Lindolfo Gomes, aquele, desde 1904 até 

1943,  tudo fizeram para descobrir  a  origem desse nome,  sem nenhum resultado [...]”. 

Como hipótese mais provável, Paulino de Oliveira sustenta que tal denominação decorre 

do fato de que esteve na região, como hóspede, demorando-se alguns meses, um juiz, 

certamente do Rio de Janeiro, a quem os moradores da região iam visitar, referindo-se a 

ele como o juiz-de-fora. 

Nossa última esperança para a descoberta da origem de tal denominação estava 
na suposição de que,  ao propô-la  em 1865 à Assembléia  Provincial,  tivesse o 
deputado Marcelino de Assis Tostes (...) tratado do assunto pormenorizadamente, 
justificando no projeto ou em plenário a razão de tal atitude. Fomos, por isso, ao 
Arquivo  Público  Mineiro  e,  lá  examinando  os  respectivos  “Anais”,  tivemos  a 
desilusão  de  verificar  que  não  houve  justificação  nem discussão  em torno  da 
matéria. A emenda fora aprovada nos termos em que havia sido apresentada: (...) 
A Cidade do Paraibuna se denominará Cidade do Juiz de Fora. Revogam-se as 
disposições  em  contrário.  Sala  das  Sessões,  22  de  novembro  de  1865  (a.) 
Marcelino de Assis Tostes” - E a dúvida permaneceu: quem foi o juiz-de-fora que 
deu nome à cidade? (OLIVEIRA, 1985, p. 9)

De acordo com a citação acima, o próprio autor admite tanto a dificuldade de se 

comprovar a origem do nome da cidade como o nome do juiz que a teria denominado. Em 

outra versão sobre o mesmo assunto, de acordo com Carlos A. H. Botti (1994):

Desde que se formaram os vários povoados agrícolas da Região das Matas do 
Leste, o governo do Rio de Janeiro, cuja jurisdição estendia-se até o centro da 
Região das Minas, fez doações de sesmarias a seus funcionários e agregados 
imediatos. Na região em que hoje se situa Juiz de Fora, o governo […] doou uma 
sesmaria a José Antônio, secretário do governo. Esse [...] jamais veio localizar sua 
sesmaria e dela, portanto, não tomou posse efetiva. Mas, como juridicamente lhe 
pertencia, vendeu-a a Bustamante e Sá, aposentado da carreira jurídica no cargo 
de Juiz  de Fora2.  Bustamante  e  Sá viveu com sua família na Fazenda Velha, 

2 Segundo se pode apurar, o cargo jurídico de Juiz de Fora foi trazido para as colônias americanas pelos 
colonizadores  portugueses  e  espanhóis.  A  tradição  ibérica  assimilou  essa  função  jurídica  dos  mouros, 
invasores da Península Ibérica, durante a Idade Média Ocidental. Os árabes, por sua vez, tomaram esse 
cargo jurídico das antigas Alexandrias […], onde Alexandre, O Grande, […] instituiu essa função para que o 
juiz das Alexandrias, morando fora da comunidade urbana, pudesse julgar com isenção de pessoa. Fonte: 
http://www.videosol.com.br/cidade/apresentacao/historia, acessado em julho de 2007.
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demolida  nos  anos  quarenta  deste  século3.  Em torno  do casarão  da  Fazenda 
Velha formara-se um povoado com algumas vendas. Os moradores dos povoados 
próximos ao Caminho Novo […] iam ali fazer compras […]. Ao irem às compras, 
essas pessoas diziam ir ao Juiz de Fora. Impõe-se a tradição oral de toda essa 
região:  os  vários  povoados  passaram  a  ser  chamados  de  Sto.  Antônio  do 
Paraibuna do Juiz de Fora. (BOTTI, 1994, p. 19-20)

 

De qualquer forma, de acordo com os dois autores citados, a denominação “Juiz de 

Fora” estaria ligada ou à presença temporária de um magistrado de fora na cidade ou à 

compra  de  uma fazenda  por  um juiz,  também de  fora,  aposentado  e  que  aqui  fixara 

residência. 

Segundo Oliveira (1985), em 1850, o povoado de Santo Antônio do Paraibuna do 

Juiz  de  Fora  foi  elevado  à  condição  de  Vila  de  Santo  Antônio  do  Paraibuna. 

Posteriormente, em 1856, a vila foi elevada à condição de Cidade de Santo Antônio do 

Paraibuna, mas só receberia o nome de Cidade de Juiz de Fora em 1865.

Origens da cidade

As origens da cidade de Juiz de Fora remontam ao Caminho Novo, aberto no início 

do século XVIII para ligar a região das Minas, sobretudo Diamantina e Ouro Preto (antiga 

Vila Rica), à cidade do Rio de Janeiro. Anteriormente, num trajeto mais longo e demorado, 

o chamado Caminho Velho ligava Parati a Ouro Preto. O Caminho Novo ligava a cidade do 

Rio de Janeiro a Ouro Preto e daí seguia até Diamantina. 

De acordo com o mapa a seguir, Juiz de Fora é uma das atuais cidades por onde 

passava o Caminho Novo. O objetivo da Coroa Portuguesa era encurtar o tempo dessa 

viagem  e  torná-la  mais  segura,  evitando  que  o  ouro  retirado  das  Minas  fosse 

contrabandeado e transportado por outros caminhos sem o pagamento dos altos tributos, 

que incidiam sobre toda extração. Com o novo caminho, a viagem de 45 dias entre a 

região das Minas e a Corte foi reduzida para 15 dias4.

3 O autor faz referência ao século XX.
4 A esse respeito, consultar: OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Juiz de Fora:  Vivendo a História.  Juiz de Fora: 
Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora, 1994.
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Mapa 1. Caminho Velho e Caminho Novo5

Sem escala
                                   

De acordo com o mapa 1, o Caminho Velho ligava Ouro Preto a Parati. À direita, 

pela picada aberta posteriormente, o Caminho Novo ligava Ouro Preto à cidade do Rio de 

Janeiro.  Tanto o primeiro  quanto  o segundo condicionaram o surgimento de inúmeros 

5 Fonte: www.tiradentes.net/imagens/mapareal.jpg, acessado em setembro de 2008.
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povoados que mais tarde se tornariam núcleos urbanos, como foi o caso de Juiz de Fora, 

cuja origem foi  posterior  a de Barbacena (a noroeste).  Como seu trajeto passava pela 

Zona da Mata Mineira6 (mapa 2), o Caminho Novo permitia maior circulação de pessoas 

na região que, anteriormente, era formada de mata fechada, habitada por poucos índios 

das tribos Coroados e Puris.

Mapa 2. Zona da Mata Mineira7

Sem escala

Às  margens  do  Caminho  Novo,  surgiram  diversos  postos  oficiais  de  registro  e 

fiscalização  do  precioso  minério,  transportado  em lombos  de  mulas.  Estimulados  pelo 

6 A Mesorregião da Zona da Mata Mineira abrange uma área de 35.747,729 km2, com uma população atual 
de  aproximadamente  2.145.000  habitantes.  Essa  área  engloba  143  municípios  agrupados  em  sete 
microrregiões: Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá, Viçosa. A Zona da Mata 
Mineira tem fronteiras estaduais com o Espírito Santo e o Rio de Janeiro.
7 Fonte: Site Minas Gerais.Net, julho de 2008.
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movimento das tropas que por aqui passavam com destino ao Rio de Janeiro, diversos 

grupos se fixaram na região. Assim, outros povoados menores foram surgindo em função 

de hospedarias e armazéns, ao longo do caminho, como o Santo Antônio do Morro da 

Boiada do Paraibuna, criado por volta de 1820 e que mais tarde daria origem à cidade de 

Juiz de Fora. Sobre esse processo histórico, de acordo com Botti (1994):

A  atual  cidade  de  Juiz  de  Fora  teve  sua  origem  em  povoados  agrícolas  às 
margens do rio Paraibuna, situados ao longo do traçado do Caminho Novo. [...] 
Entre os povoados que aí se desenvolveram, o primeiro de que se tem notícia é o 
povoado do Morro da Boiada, dedicado à proteção de Sto. Antônio de Pádua. Juiz 
de Fora chamou-se, originalmente, Sto. Antônio do Morro da Boiada do Paraibuna 
[…], conhecida como Arraial de Sto. Antônio do Paraibuna. (BOTTI, 1994, p. 19).

Com o declínio da mineração, ainda no século XVIII, a ocupação do interior mineiro 

prossegue, sobretudo, com a agricultura. A doação de terras na região da Zona da Mata 

pela Coroa Portuguesa, para pessoas de posses ligadas à nobreza, estimulou a formação 

de fazendas que posteriormente se dedicariam ao cultivo do café. 

Durante o século XIX, Juiz de Fora foi o principal centro produtor e exportador de 

café de Minas Gerais, concentrando a produção de várias fazendas para ser transportada 

e comercializada na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, vem dessa época o destaque de 

Juiz de Fora como o principal núcleo urbano da região da Zona da Mata Mineira. Além de 

se encontrarem aqui diversos gêneros de subsistência, havia também funções sociais e 

culturais, constituindo-se como ponto de encontro das famílias para lazer e diversão. O 

crescimento urbano de Juiz de Fora refletiu a importância econômica da Mata Mineira, que 

durante o ciclo do ouro desempenhara papel secundário.  A partir da organização de um 

complexo agro-exportador nesta região,  justamente por onde o café foi  introduzido em 

Minas Gerais, ela se transforma na mais importante região da província pelo seu vínculo 

com o mercado externo (CARVALHO, 2006).

Fatores que concorreram para o desenvolvimento da cidade no século XIX

Para alguns pesquisadores, a atividade cafeeira foi essencial para a acumulação de 

capital em Juiz de Fora, sendo o principal fator para o crescimento da economia local entre 

a segunda metade do século XIX e as três primeiras décadas do século XX. De acordo 

com Pires (1993):
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O processo de acumulação de capital agrário local, ao contrário de determinadas 
interpretações  historiográficas  sobre  o  tema  [...]  atingiu  setores  econômicos 
externos  àquele  em  que  se  originou,  principalmente  aqueles  vinculados  ao 
universo urbano do sistema, correspondendo a uma transferência inter-setorial dos 
recursos  gerados  na  economia  e  evidenciando  as  articulações  entre  os 
investimentos do capital  agrário e o processo de expansão capitalista.  (PIRES, 
1993, p. 4)

Esse mesmo autor considera que a indústria que surgiu em Juiz de Fora contou 

com capital cujas origens, direta ou indiretamente, vieram do seu núcleo fundamental, isto 

é, da acumulação de capital cafeeiro realizada no espaço regional. Em continuidade com 

essa  visão,  segundo  Affonso  de  Paula  (2001),  o  capital  que  se  concentrava  e  se 

acumulava em Juiz de Fora, graças ao café, estimulou o surto de industrialização local, 

principalmente entre as décadas de 1890 e 1930.

[...], a indústria que se desenvolveu, a partir das duas últimas décadas do século 
XIX,  em Juiz  de Fora,  na Zona da Mata Mineira,  teve como principal  fator  de 
estímulo  o  capital  acumulado  no  setor  agroexportador  cafeeiro.  Direta  ou 
indiretamente, ele estimulou o surto de industrialização daquela cidade, o centro 
dinâmico  da  economia  mineira  da  segunda  metade  do  século  XIX  até  1930. 
(AFFONSO DE PAULA, 2001, p. 11)

Contrariando essa tese, Domingos Giroletti (1976) destaca que foi sua localização 

estratégica, beneficiada pelos principais eixos e redes de transporte do país à época, o 

principal fator de seu desenvolvimento econômico e industrial, conforme destaca a seguir:

“A maior concentração e acumulação de capital, formada pelo desenvolvimento da 
cafeicultura,  em Juiz de Fora se deve à formação de um entreposto comercial 
resultante  do  concurso  da  Rodovia  União  e  Indústria.  Esta  concentração  se 
refletirá no crescimento da cidade, na diversificação da economia e no processo 
de crescimento da industrialização local” (Giroletti, p. 36-37,1976).

Para Oliveira (1985, p. 32), “Nada contribuiu mais para o progresso de Juiz de Fora, 

nos primeiros anos da formação da cidade, do que a estrada União e Indústria [...]”. A 

Rodovia União Indústria foi projetada e construída pela Cia. União & Indústria, fundada em 

Juiz  de  Fora,  de  propriedade  de  Mariano  Procópio  Ferreira  Lage  (cafeicultor),  que 

desejava construir uma estrada moderna8. As obras foram iniciadas em 1856 e concluídas 

apenas em 1861 (OLIVEIRA, idem). Primeira rodovia pavimentada do país, com 144 km 

8 “Dizem as crônicas daquele tempo que Mariano Procópio Ferreira Lage, tendo em vista encurtar a viagem 
entre  a  Corte  e  a  Província  de  Minas  Gerais,  deliberou  construir  uma  estrada  ampla,  com  todos  os 
aperfeiçoamentos exigidos pelas obras dessa natureza. Para isso, depois de empreender uma viagem de 
estudos pela Europa e pelos Estados Unidos, pleiteou do governo imperial a necessária concessão, obtendo-
a em data de 7 de agosto de 1852  (decreto imperial nº 1.031), [...]” (OLIVEIRA, 1985, p. 32).
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de extensão, a União e Indústria ligava a cidade de Juiz de Fora a Petrópolis (RJ). O 

objetivo principal era encurtar o tempo de viagem entre a Corte e a Província de Minas e 

facilitar o transporte do café, contribuindo decisivamente para a exportação desse produto 

na década de 1860. 

Ainda de acordo com Giroletti (1988), outro grande impacto da União e Indústria foi 

a consolidação de Juiz de Fora como entreposto comercial  da Zona da Mata Mineira, 

embora essa função já fosse exercida pela cidade desde os tempos do Caminho Novo. 

Esse mesmo autor sustenta que o desenvolvimento do sistema viário, com a inauguração 

daquela rodovia,  permitiu  que Juiz de Fora se tornasse,  a partir  dos anos de 1860,  o 

principal  centro  armazenador  de  café  da  Zona  da  Mata  Mineira.  Como  todo  o  café 

produzido na região era trazido para cá e depois transportado para o Porto do Rio de 

Janeiro, a cidade de Juiz de Fora constituiu um importante centro comercial.  Ainda de 

acordo  com  Giroletti  (op.  cit.),  o  crescimento  da  cidade,  o  aumento  da  população,  a 

chegada de imigrantes, o aumento da arrecadação municipal e do mercado interno foram 

alguns dos reflexos de seu crescimento econômico. Bastos (2000) também faz referência 

à importância das vias de acesso para o desenvolvimento econômico da cidade de Juiz de 

Fora no século XIX:

Orientada pelo rio Paraibuna, um dos principais afluentes do Paraíba, servida pela 
pioneira estrada de rodagem União e Indústria, posteriormente pela Estrada de 
Ferro D. Pedro II  (que passou a ser denominada Estrada de Ferro Central  do 
Brasil,  com o advento da República)  e ponto  de passagem obrigatório  entre  o 
Paraíba do Sul e a área de mineração do Estado de Minas Gerais, Juiz de Fora se 
transformou num importante entreposto comercial que permitiu o desenvolvimento 
e a diversificação do comércio local (importação, exportação, atacado e varejo) e a 
concentração de capital. (BASTOS, 2000, p. 2)

Para a construção da Rodovia União e Indústria, Juiz de Fora recebe a primeira leva 

de  imigrantes  alemães.  Após  a  conclusão  das  obras  da  rodovia,  esses  alemães 

engrossariam as  reservas  de  mão-de-obra  local  para  a  indústria  nascente.  Outros  se 

tornariam  pequenos  empresários  em  diversos  ramos  industriais,  contribuindo  para  o 

desenvolvimento da economia local. A esse respeito, a mesma autora considera que:

A constituição da mão de obra assalariada e técnica, que foi fundamental para a 
formação do mercado de trabalho e possibilitou o desenvolvimento industrial da 
cidade,  [...],  originou-se  da  imigração,  principalmente  alemã,  para  atender  à 
construção  da  rodovia  União  e  Indústria.  [...]  A  urbanização  e  a  população 
crescentes  constituíram  o  mercado  consumidor  da  indústria,  a  qual  atingiu  o 
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mercado regional e inclusive outros estados como o Rio de Janeiro, São Paulo e 
Espírito Santo. (BASTOS, 2000, pp. 2-3)

Contudo,  a chegada da Estrada de Ferro D. Pedro II à localidade de Três Barras 

(atual cidade de Três Rios), em 1867, marcou o início do declínio da União Indústria. Com 

a  chegada  dos  trilhos  a  Juiz  de  Fora  (1875),  completa-se  a  decadência  da  rodovia. 

Terceira ferrovia do país, a Estrada de Ferro D. Pedro II foi inaugurada em 29 de março de 

1858. Seu traçado estratégico - atendendo à corte e às três principais províncias e depois 

aos três estados mais ricos da federação (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) e 

suas  capitais  -  contribuiu  para  torná-la  a  principal  ferrovia  brasileira9.  De  acordo  com 

Oliveira (1985, p. 59):

O estabelecimento das comunicações ferroviárias entre a Província de Minas e a 
Corte veio acelerar, muito mais que a União e Indústria, o progresso de Juiz de 
Fora, trazendo para aqui novas fontes de prosperidade e despertando atenções 
gerais  para  a  cidade,  ao  mesmo tempo em que  ocasionava  a  decadência  da 
empresa fundada por Mariano Procópio, levando-a mesmo a completo fracasso 
muito antes de terminar o prazo da concessão. Ele próprio, interessando-se pela 
Estrada de Ferro, confirma a decadência da União e Indústria.

Além da Rodovia União e Indústria e da Estrada de Ferro D. Pedro II, outro fator 

que concorreu para o desenvolvimento de Juiz de Fora foi a inauguração, em 1889, da 

primeira usina hidrelétrica da América Latina, a Usina de Marmelos Zero (figura 1), por 

iniciativa do empresário Bernardo Mascarenhas (fundador da Cia. Mineira de Eletricidade). 

Inaugurada  apenas  sete  anos  depois  da  primeira  usina  elétrica  da  América  do 

Norte,  a  Usina  de  Marmelos  Zero  é  considerada  o  primeiro  grande  marco  do  setor 

energético do país. Além de servir à iluminação pública, a usina foi fator fundamental para 

o desenvolvimento industrial da cidade a partir daquele fim de século, colocando Juiz de 

Fora na vanguarda das cidades brasileiras e rendendo-lhe a condecoração de “Farol do 

Continente”10.      
       

Figura 3. Prédio da antiga Usina de Marmelos11

9 Para ler mais a esse respeito, consultar: FARIA R. M. e CAMPOS, H. G. História de Minas Gerais.  Belo 
Horizonte: Ed. Lê, 2005.
10 Disponível em: http://www.acessa.com/arquivo/agenda/dicas/1999/05/24-Usina_de_Marmelos/
11 “O  prédio  transformou-se  no Museu da Usina de Marmelos  e  tem os bens  e  o  acervo cuidado pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora através de um convênio assinado entre esta instituição e a Cemig.” 
(Fonte: <http://www.pjf.mg.gov.br/patrimonio/usina_marmelos.htm>, acessado em 17/10/2007.)
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Foto: http://www.pjf.mg.gov.br/patrimonio/usina_marmelos.htm

É  importante  lembrar  que  esse  pioneirismo  foi  fundamental  no  processo  de 

formação histórica de Juiz de Fora. Ainda no século XIX, a cidade ganha um plano de 

demarcação e nivelamento de ruas, telégrafo, imprensa, banco, bondes. De acordo com 

Mônica Ribeiro de Oliveira12 (1994), no final do século XIX, a cidade já possuía uma vida 

cultural dinâmica, representada pelos teatros, jornais, colégios e intensa atividade literária. 

A  mesma autora  destaca  que  os  ganhos  obtidos  com o  café,  associados  às  vias  de 

transporte, à produção de energia e à mão-de-obra (acrescida com a chegada de centenas 

12 Professora e pesquisadora da UFJF.
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de  imigrantes  italianos  e  alemães),  foram  fatores  decisivos  para  o  desenvolvimento 

industrial, com destaque para a indústria têxtil13 e, em segundo lugar, a de alimentos.

A  próxima  imagem  (figura  4)  contempla  o  prédio  da  antiga  Companhia  Têxtil 

Bernardo  Mascarenhas,  importante  marco  arquitetônico  localizado  na  área  central  da 

cidade. Inaugurada em 1888, a companhia teve suas atividades fabris encerradas quase 

um século depois, em 1984. A partir  do ano seguinte, a edificação passou a abrigar o 

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, mantido pela prefeitura municipal.

  Figura 4. Antiga Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas

  Foto: http://www.cnpgl.embrapa.br/sober/imagens/fabrica.jpg                             

Com ares de cidade moderna e uma história ligada à indústria têxtil e alimentícia 

desde o final  do século XIX, Juiz de Fora foi  apelidada de  Manchester  Mineira,  numa 

alusão ao importante centro industrial  inglês14.  Referindo-se a cidade de Juiz de Fora, 

Paulino de Oliveira considera que:

 

13 A indústria de Juiz de Fora sempre apresentou uma forte concentração na indústria têxtil.  Em 1908, a 
fiação e tecelagem concentravam 61,92% da mão de obra e 59,30% do capital local investido. (Giroletti, 
1976).
14 “Nenhum dos títulos conferidos a Juiz de Fora por personalidades ilustres que a visitaram e admiraram seu 
progresso, desde os primeiros anos de sua existência com foros de cidade (...), lhe calhou tão bem como o 
de "Manchester Mineira", a ela atribuído, logo se vê, em virtude do extraordinário desenvolvimento industrial 
e, principalmente, de sua indústria têxtil. (OLIVEIRA,1985, p. 152)
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Muito antes da Republica já não havia em Minas cidade que a ela se equiparasse 
sob qualquer aspecto, e principalmente sob o aspecto industrial, porque Juiz de 
Fora logo deixou para trás – a não ser no tradicionalismo, que constituiu depois a 
fama de algumas delas, como Ouro Preto e São João Del Rei – todas as cidades e 
vilas da Província. (OLIVEIRA, 1985, p. 152).

Ainda sobre a indústria em Juiz de Fora, de acordo com Carvalho (2006, p. 9), “O 

processo de industrialização de Juiz de Fora foi, seguramente, um dos mais significativos 

que ocorreu no Brasil no período que abrange até a década de 1930. O que acabou por 

conferir  à  cidade  a  posição  de  principal  centro  industrial  do  Estado  de  Minas  Gerais 

naquele período”. O mesmo autor destaca que, a partir da última década do século XIX, o 

capital que se acumulou na cidade, advindo das atividades agroexportadoras, propiciou, 

direta ou indiretamente, o surto de industrialização local; pois teria atraído mão-de-obra e 

permitido a realização de investimentos em infra-estrutura viária, eletrificação e telefonia.

Em suma, conforme destacamos anteriormente, fatores como a economia cafeeira, 

a  localização  estratégica  e  a  presença  de  importantes  vias  de  transporte,  aliadas  ao 

pioneirismo dos empresários locais  elevaram Juiz  de Fora à condição de cidade mais 

importante  de  Minas  Gerais,  tornando-se  no  final  do  século  XIX  seu  principal  pólo 

econômico, social e cultural. 

A indústria de Juiz de Fora no século XX

Durante  as  primeiras  décadas  do  século  XX houve  significativo  crescimento  da 

indústria, do comércio e dos serviços, destacando-se a vocação da cidade de Juiz de Fora 

para os setores secundário  e  terciário  da economia.  De acordo com Bastos (2000),  a 

indústria  local  teve  um  dos  seus  períodos  de  maior  crescimento  entre  1908  e  1920, 

constituindo um parque industrial sem precedente em Minas Gerais, tanto pelo número de 

indústrias,  quanto  pela  riqueza  produzida.  Porém,  a  mesma  autora  lembra  que  em 

comparação com os principais centros econômicos do país (São Paulo, Rio de Janeiro e 

Distrito Federal), a industrialização de Juiz de Fora foi limitada e secundária. Não obstante 

à importância da indústria no seu desenvolvimento econômico, fatores internos ao próprio 

setor,  como a concentração excessiva na indústria têxtil,  a dependência de tecnologia, 

matéria-prima  e  mão-de-obra  qualificada  de  outros  centros,  sobretudo  de  São  Paulo 

(GIROLLETTI, 1976), bem como a dimensão limitada das empresas, presas à estrutura 
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familiar, e a falta de concorrência local (PAULA, 1976), são apontados como limitadores do 

crescimento do parque industrial da cidade ao longo do século XX. Para Bastos (2000), 

externamente ao setor industrial, o crescimento relativamente limitado da indústria local, 

deve-se a fatores como:

[...]  a  estrutura  comercial  de  exportação  de  café  e  importação,  bem  como  o 
sistema  financeiro,  que  drenavam  o  capital  local  para  o  Rio  de  Janeiro.  O 
deslocamento da cafeicultura para São Paulo e a integração do mercado nacional 
com a conseqüente polarização por este estado do crescimento industrial do país 
inviabilizou a manutenção de pólos de industrialização isolados no país (como Juiz 
de  Fora).  A  rearticulação  interna  da  economia  mineira,  por  um  lado  via 
deslocamento do café para o norte e nordeste da Zona da Mata, e por outro lado 
devido às conseqüências econômicas e políticas (marginalização)  para Juiz de 
Fora da construção da capital em Belo Horizonte. (BASTOS, 2000, pp. 4-5) 

 Em continuidade com o pensamento de Bastos (2000), a desaceleração no ciclo de 

desenvolvimento  industrial  de  Juiz  de  Fora  teria  se  iniciado  na  década  de  1930  e 

perdurado até os anos de 1970. Durante esse período, foi o setor de prestação de serviços 

o que mais cresceu na economia local, consolidando Juiz de Fora como um importante 

centro  regional  distribuidor  de  serviços.  Segundo  Carvalho  (2006),  a  redução  do 

crescimento industrial da cidade no período citado deve-se, sobretudo, à própria dinâmica 

de integração do mercado nacional.  A concorrência imposta por centros maiores como 

São Paulo e Rio de Janeiro, que passaram a atender regiões antes supridas pela indústria 

de Juiz de Fora, foi determinante para a retração de seu desenvolvimento industrial. Outro 

fator  destacado pelo autor  foi  a consolidação de Belo Horizonte,  capital  mineira desde 

1897,  como  principal  pólo  econômico  do  estado.  Além  disso,  ainda  de  acordo  com 

Carvalho  (2006),  nos  anos  50  os  setores  de  bens  de  capital  e  de  bens  de  consumo 

duráveis  passaram  a  liderar  o  crescimento  econômico  brasileiro,  em  detrimento  dos 

setores tradicionais. Naquela década, Juiz de Fora só foi marginalmente beneficiada pelo 

Plano de Metas, ficando ausente de grandes projetos idealizados para os novos ramos 

industriais.  Em  decorrência  disso,  muitas  indústrias  locais  de  setores  tradicionais 

enfrentaram  grandes  dificuldades  econômicas  e  foram  à  falência.  Houve  também 

desmantelamento, em geral, da estrutura produtiva da cidade e carência de infra-estrutura, 

que acentuaram as dificuldades para seu revigoramento econômico até o final da década 

de 1960. De acordo com Bastos (2000), a instalação da Facit S.A. Máquinas de Escritório 

e  da  Becton  Dickinson  Indústrias  Cirúrgicas  Ltda.,  nos  anos  50,  ambas  de  capital 
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estrangeiro,  não foram suficientes para alterar  a tendência de decadência industrial  da 

cidade. 

Na  tentativa  de  reverter  a  fase  de  desaceleração  do  crescimento  industrial,  na 

década de 1970, a cidade teve implantados alguns projetos que se pretendiam capazes de 

gerar efeitos multiplicadores. A partir do governo local de Itamar Franco (1968/72), começa 

um processo de reequipamento da infra-estrutura da cidade, destacando-se a implantação 

do  Distrito  Industrial  de  Benfica  e  as  melhorias  nos  sistemas  de  comunicações  e  de 

abastecimento  de  água.  Esses  projetos  resultaram  na  chegada  de  empresas  como a 

Siderúrgica Mendes Júnior (hoje Belgo Mineira Participações), Paraibuna Metais (Grupo 

Votorantim)  e  Paraibuna  Papéis,  e,  posteriormente,  White  Martins  e  Cia.  Mineira  de 

Refrescos (representante da Coca-Cola).  Entretanto,  de acordo com Bastos (2000),  os 

impactos desses empreendimentos na economia local foram limitados, pois não geraram 

um conjunto de empresas encadeadas aos processos produtivos locais que viabilizassem 

a expansão do efeito multiplicador de renda e emprego no município. A mesma autora 

destaca que, devido à crise da economia nacional, durante a década de 1980 o movimento 

de atração industrial perdeu força. Assim, durante os anos 80 e a primeira metade dos 

anos 90 não houve a instalação de nenhum outro projeto industrial significativo.

Mais  tarde,  a  partir  de  meados  da  década  de  1990,  a  partir  de  uma  série  de 

atrativos como mão-de-obra qualificada, implantação e ampliação da rede de fibra ótica, 

construção e funcionamento do gasoduto (Campos /  Juiz de Fora /  Belo Horizonte),  e 

incentivos fiscais para investimentos de grande porte, a cidade é contemplada com novos 

empreendimentos.  Entre  esses,  destaca-se  a  instalação  da  montadora  de  automóveis 

Daimler-Chrysler do Brasil  (primeira da marca Mercedes Benz fora da Alemanha),  cujo 

investimento foi da ordem de US$ 820 milhões. Somente para atender à montadora, foram 

instaladas em seu Parque de Fornecedores outras 10 empresas, como a Thyssen Budd 

Automotive, a Lear Corporation, a Magneti Marelli  e a Continental do Brasil.  No mesmo 

período, implantou-se na cidade o Carrefour, gigante multinacional do setor varejista.  

Outros  investimentos  marcaram  a  década  atual,  como  a  construção  do 

Independência  Shopping  (primeiro  shopping  center de  grande  porte  na  cidade), 

inaugurado em abril deste ano com lojas âncoras como as Lojas Americanas, C&A, Leader 
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Magazine,  Renner.  Anteriormente,  a  cidade  havia  recebido  o  Supermercado  Makro 

(atacadista) e a empresa francesa Onduline (produtora de telhas). Somando-se a esses, 

outros empreendimentos como a construção do Alphaville (condomínio residencial de alto 

padrão),  cujo  investimento  deverá  ser  de  R$  70  milhões,  dos  centros  empresariais 

Business Park e Park Sul representam novas oportunidades de emprego e geração de 

renda,  bem  como  poderão  atrair  novos  negócios.  A  inauguração  de  um  centro  de 

convenções (CONEX), associada à já mencionada ampliação da rede de hotéis, visa a 

oferecer estrutura adequada a congressos, feiras e exposições, reforçando a importância 

do setor terciário na cidade.  

No  plano  político,  na  década  de  1990,  houve  a  criação  do  Plano  Diretor  de 

Desenvolvimento  Urbano/PDDU  (1994)  e  do  Plano  Estratégico/PlanoJF  (1997). 

Atualmente, a cidade integra o Centro Ibero-Americano de Desenvolvimento Estratégico 

Urbano  (CIDEU),  instituição  que  presta  assessoria  às  cidades  ibero-americanas 

interessadas em desenvolver a técnica do planejamento estratégico. Além deste, a cidade 

conta ainda com o auxílio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional (AECI) e 

com o apoio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), somando-se a isso as 

ações da administração pública em conjunto com parcerias público-privadas. 

A consolidação de Juiz de Fora como cidade-pólo regional

Como em outros países latino-americanos, a urbanização brasileira processou-se 

de forma intensa, notoriamente, somente a partir da segunda metade do século XX. Trata-

se, portanto, de um recente e espetacular processo de transferência de pessoas do meio 

rural  para  o  urbano,  o  que  implicou  inevitavelmente  num  “gigantesco  movimento  de 

construção de cidade, necessário para o assentamento residencial dessa população bem 

como  de  suas  necessidades”  (MARICATO,  2001,  p.  16).  Diante  da  rapidez  com que 

ocorreu,  nossa  urbanização  caracterizou-se,  entre  outros  aspectos,  pela  extrema 

concentração  populacional  em  um  número  relativamente  reduzido  de  cidades, 

especialmente nas Regiões Metropolitanas, as quais concentraram importante parcela da 

população total do país, especialmente até a década de 1970. Mas, também, os maiores 

problemas urbanos, como a notória disparidade social. Como um dos principais reflexos 
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dessa profunda heterogeneidade entre as classes sociais brasileiras, pode-se destacar o 

crescimento da segregação sócio-espacial nos maiores centros urbanos do país. 

Não obstante ao destacado papel concentrador das maiores metrópoles brasileiras, 

a partir da década de 1980 tem-se registrado um decréscimo relativo de suas taxas de 

crescimento demográfico. Em contrapartida, tornou-se maior o poder de atração dos fluxos 

populacionais das cidades médias, que passaram, cada vez mais, a desempenhar funções 

de centros sub-metropolitanos e capitais regionais. De acordo com Santos (1993, p. 121), 

“aumenta o número de cidades locais e sua força, assim como os centros regionais, ao 

passo que as metrópoles regionais tendem a crescer relativamente mais que as próprias 

metrópoles do Sudeste”.

As aglomerações  com mais  de  100  mil  habitantes  eram apenas  12 em 1940, 
alcançando 101 em 1980, 145 em 1991 e 175 em 1996. As localidades com mais 
de 100 e menos de 200 mil habitantes passam de seis em 1940 para noventa em 
1996. Aquelas com população entre 200 mil e 500 mil habitantes pulam de quatro 
em 1940 para 61 em 1996. As cidades com mais de meio milhão de habitantes 
eram somente duas em 1940 e somavam 24 em 1996. 
(Santos e Silveira, 2002, p. 205)

Os  números  acima  revelam um  crescimento  importante  do  número  de  cidades 

médias brasileiras. Contudo, em continuidade com o pensamento de M. Santos, isso não 

significa dizer  que as metrópoles tenham parado de crescer,  mas que o ritmo de seu 

crescimento  foi  superado  pelo  das  cidades  de  porte  médio.  Segundo  ele,  “as 

aglomerações  com mais  de  1.000.000 de habitantes  continham 51,35% da população 

urbana em 1950 e somente 38,31% em 1980” (SANTOS, 1993, p. 122). Porém, Santos 

lembra que isso não significa  uma redução no tamanho das metrópoles,  mas sim um 

aumento da participação das cidades médias na população urbana do país. Localizada na 

Zona da Mata Mineira  a 272 km de Belo  Horizonte,  a  cidade de Juiz  de Fora possui 

atualmente  513.34815 habitantes, e exerce papel de pólo regional no sudeste de Minas 

Gerais e em parte do Estado do Rio de Janeiro. Nas últimas décadas, essa cidade esteve 

afinada com o contexto nacional descrito anteriormente, em dois aspectos principais: o de 

crescimento  do  poder  de  atração  exercido  pelas  cidades  médias;  e  o  de  crescimento 

demográfico acima da média alcançada pelas principais metrópoles do país. Em termos 

regionais, isso se refletiu no crescimento da cidade e na consolidação de seu papel de 

centro regional. Para efeito de comparação entre a cidade de Juiz de Fora e os demais 

15 Fonte: Contagem da população 2007 (IBGE).
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municípios de sua microrregião16 (mapa 3), é válido observar que estes apresentaram-se 

incapazes de sustentar o mesmo ritmo de crescimento demográfico do município central. 

Mapa 3.  JUIZ DE FORA

MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO17             

De acordo com os censos demográficos do IBGE, de 1950 a 1991, a população de 

Juiz  de  Fora  teve  um acréscimo  de  237,02%.  No  mesmo  período,  sua  microrregião, 

composta  por  outros 32 municípios,  apresentou um incremento  populacional  médio  de 

apenas 10,42%18.  Esses municípios  são sediados por  cidades de pequeno porte,  sem 

condições de atrair  importantes investimentos produtivos e de sustentar uma economia 

16 Juiz de Fora é o município sede da microrregião 65, divisão estabelecida pelo IBGE para todo o país. A 
área dessa microrregião é de 35.748 Km2 (AGUIAR, 2000).
17 Aguiar, V. T. B. de. Atlas geográfico escolar de Juiz de Fora. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2000, p. 15.
18 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora/PDDU, 2004, p. 308.
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próspera. Como resultado, significativas parcelas de suas populações migram para áreas 

mais dinâmicas, destacando-se como centro regional de atração a cidade de Juiz de Fora, 

cujo crescimento demográfico mencionado acima foi em grande parte condicionado por 

esses fluxos migratórios regionais. 

Segundo  os  números  da  contagem  populacional  do  IBGE,  no  ano  de  1996,  o 

Município  de  Juiz  de  Fora  já  contava  com  424.479  habitantes,  totalizando 

aproximadamente 68% da população de sua microrregião.  Entre o censo de 1991 e a 

contagem de 1996, enquanto Juiz de Fora teve um incremento demográfico de 9,96%, a 

população dos demais municípios de sua microrregião cresceu em média pouco mais de 

2,5%. 
A maior parte dos municípios desta microrregião vem, há algum tempo, sofrendo 
um processo de diminuição sensível de suas populações. Poucos são aqueles que 
conseguiram aumentá-la no último intervalo censitário. O que ocorre, na verdade, 
é que esses municípios mal conseguem “repor” suas populações “perdidas” para o 
“Core” regional (Juiz de Fora). (PDDU, 2004, p. 309)

As  considerações  acima  demonstram  o  aspecto  concentrador,  em  termos 

populacionais,  de  Juiz  de  Fora  em  relação  à  sua  microrregião,  sendo  a  migração  o 

principal fator de seu crescimento demográfico no período considerado. 

Conforme  números  do  Censo  Demográfico  do  IBGE,  de  1980,  sobre  a  origem 

recente dos migrantes (menos de 10 anos) que se dirigiram para a cidade de Juiz de Fora 

naquela década, 72% eram provenientes de Minas Gerais e 16% do Estado do Rio de 

Janeiro. De acordo com o PDDU (2004), a área de influência de Juiz de Fora não se limita 

a Minas Gerais, mas estende-se ao Estado do Rio de Janeiro, abrangendo o número de 

184 cidades (mapa 4).

                    Mapa 4. JUIZ DE FORA19 
                    ÁREA DE POLARIZAÇÃO
            

19 Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento de Juiz de Fora, 2004, p. 355.
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Sem escala

A respeito  da  condição de pólo  regional  ocupada pela  cidade de Juiz  de  Fora, 

Menezes (2003) lembra que:

[...]  há uma história de fluxos centrífugos comum a toda cidade que se destaca 
como  polarizadora  de  uma  região  face  à  consolidação  de  uma  economia  de 
aglomeração  baseada  em  atividades  industriais  e  na  ampliação  da  oferta  de 
serviços. Sendo assim Juiz de Fora não é uma especificidade única na dinâmica 
urbana brasileira, porém é a capital da Zona da Mata Mineira em momentos de 
intensa crise econômica e de violência nos grandes centros. (MENEZES, 2003, p. 
13)
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Atualmente, a polarização exercida por Juiz de Fora em uma grande área pode ser 

explicada, principalmente, pela presença de bens e serviços na cidade, com destaque para 

o  setor  terciário,  sobretudo  nas  áreas  de  saúde,  educação,  comércio  e  uma  grande 

diversidade de serviços especializados. A cidade conta ainda com transporte coletivo de 

boa qualidade, além de segurança pública e qualidade de vida que se destacam no Estado 

de  Minas  Gerais.  Além  disso,  há  importante  presença  de  atividades  industriais  e  de 

construção  civil.  Entretanto,  conforme  assinalamos  nas  páginas  anteriores,  essa 

centralização não é recente, pois remonta ao século XIX com reflexos na atualidade, como 

reforça o fragmento a seguir:

Os capitais  investidos  na cidade que contribuíram para sublinhar  Juiz  de Fora 
como centro regional desde o século XIX, quando de principal praça comercial de 
café e escravos acumula as funções industrial  e educadora até os dias atuais, 
quando se sobressai na hierarquia urbana do Sudeste Oriental como cidade de 
porte  médio  e  pólo  de  prestação de serviço  e  mercado  de trabalho  da região 
localizada entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória. (MENEZES, 2003, p. 13).

Em particular, no campo da educação, a cidade conta com muitas instituições de 

ensino, públicas e privadas, com destaque para a Universidade Federal de Juiz de Fora, 

que mantém 10.822 alunos em seus 30 cursos de graduação. Ao todo, considerando-se a 

graduação, a pós-graduação, os níveis fundamental e médio, incluindo cursos técnicos, o 

número de alunos dessa instituição chega a 18.86820. 

A partir da década de 1990, houve a multiplicação de faculdades particulares na 

cidade. Embora esse fenômeno pareça comum aos centros urbanos brasileiros de mesmo 

porte,  o  que  se  pretende  ressaltar  aqui  é  o  fato  de  que  o  aumento  do  número  de 

instituições de ensino superior em Juiz de Fora só reforça seu poder de atração sobre 

outras cidades e sua importância regional  na área da educação. No atual  contexto do 

mercado de trabalho no país, com o aumento da exigência por qualificação profissional e o 

afunilamento da entrada para cursos de graduação nas universidades públicas, ganham 

terreno  as  instituições  privadas  que  oferecem  diversos  cursos  com  ingresso  mais 

acessível.

Ao mesmo tempo, porém, essa atração sobre outros municípios tem forte impacto 

no  seu  próprio  espaço  urbano.  A  diferenciação  entre  as  áreas  economicamente  mais 
20 UFJF. Disponível no site: <ufjf.br>, 28/10/07.
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valorizadas, receptoras de pesados investimentos por parte do poder público, e as regiões 

periféricas é nítida, não sendo preciso nem mesmo comparações em termos numéricos do 

capital  empregado.  Basta  excursionar  pela  cidade  para  constatar  a  preocupação  da 

prefeitura  em  tornar  mais  agradáveis  determinadas  áreas  implantando  melhor  infra-

estrutura, além de maiores investimentos nos serviços públicos de segurança, iluminação 

e limpeza, aparelhando e promovendo certos lugares em detrimento de outros. 

Obviamente, as regiões de maior poder atrativo em relação aos fluxos de pessoas e 

de investimentos que convergem para a cidade recebem maior atenção do poder local. 

Porém, há o crescimento de problemas como a poluição sonora e visual, o aumento do 

número de veículos em circulação e a conseqüente poluição atmosférica21. Além disso, 

aumenta  também  a  demanda  por  serviços  na  área  de  saúde  devido  ao  influxo  de 

pacientes vindos de outros municípios em busca de serviços só encontrados aqui ou em 

centros maiores, porém mais distantes, como Belo Horizonte ou Rio de Janeiro.

A pesquisa aqui proposta tem como marco temporal a década de 1990 e os anos 

seguintes. Esse recorte deve-se, sobretudo, ao fato de que a reafirmação de Juiz de Fora 

como  cidade-pólo  regional  e  os  projetos  para  a  recuperação  do  crescimento  de  sua 

economia,  no  período considerado,  ocasionaram algumas mudanças em sua estrutura 

econômica e espacial. Com já citamos anteriormente, houve a expansão do setor terciário, 

com destaque para as áreas de educação, hotelaria  e comércio.  No setor  secundário, 

houve  a  implantação  de  novas  áreas  destinadas  a  investimentos  imobiliários  e 

empresariais  de  grande  envergadura,  além  da  chegada  das  empresas  anteriormente 

mencionadas. 

Por  outro  lado,  aumentaram  também  as  áreas  de  ocupação  subnormal  pela 

população  de  baixa  renda,  excluída  do  mercado  imobiliário  formal.   Além  disso,  os 

esforços empreendidos para o desenvolvimento econômico e o crescimento demográfico 

ampliam  a  demanda  de  infra-estrutura  urbana,  de  serviços  públicos  como  saúde  e 

educação, de espaços destinados ao lazer e à moradia popular, entre outros. Como não 

há investimentos sociais na mesma medida em que se tornam necessários pela própria 

21 Segundo o jornal Tribuna de Minas, em suplemento lançado no dia 05 de junho de 2007, somente a frota à 
gasolina de Juiz de Fora, aproximadamente 77 mil veículos, emite 70 mil toneladas de dióxido de carbono 
por ano.
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dinâmica do crescimento da cidade,  cresce a segregação sócio-espacial,  materializada 

principalmente pelo crescimento de favelas, assunto que discutiremos adiante, no item 1.2.

1.2. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA CIDADE DE JUIZ DE FORA

A cidade de Juiz de Fora está situada na Zona da Mata Mineira, no sudeste de 

Minas Gerais, a 272 km da cidade de Belo Horizonte, 184 km da cidade do Rio de Janeiro 

e  506 km da cidade  de São Paulo.  Está,  portanto,  localizada  entre  as  três  principais 

metrópoles do país, conforme se apresenta abaixo (mapa 5). Faz limite com os municípios 

de Santa Bárbara do Monte Verde, Belmiro Braga, Matias Barbosa, Santana do Deserto, 

Pequeri, Bicas, Chácara, Coronel Pacheco, Piau, Santos Dumont, Ewbanck da Câmara, 

Bias Fortes, Pedro Teixeira e Lima Duarte (rever mapa 3, p. 39).
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A  área  total  ocupada  pelo  município  de  Juiz  de  Fora  é  de  1.429,8  km2, 

correspondendo a 0,24% do Estado de Minas Gerais. Seu território está dividido em quatro 

distritos: o Distrito-Sede (726 km2), o Distrito de Torreões (374,6 km2), o Distrito de Rosário 

de Minas (225,6 km2) e o Distrito de Sarandira (103,8 km2), conforme mapa abaixo. 

Mapa 6. MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA22

                                   DIVISÃO TERRITORIAL

22 Fonte: IPPLAN/JF.
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Mapa 5.  Região Sudeste
                   Localização de Juiz de Fora

Sem escala



A presença de importantes vias de acesso, como a BR-040, que liga Juiz de Fora 

às  cidades  do  Rio  de  Janeiro  e  Belo  Horizonte,  entre  outras  de  Minas  Gerais  como 

Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Contagem e do estado do Rio de Janeiro 

como Três Rios e Petrópolis;  a BR-267, que liga Juiz de Fora ao Sul  de Minas e,  no 

sentido contrário,  faz sua conexão com a BR-116,  na altura da cidade de Leopoldina, 

levando ao Norte do estado e à Região Nordeste do país; a MG-353, que conecta Juiz de 

Fora à BR-120, a nordeste,  e à RJ-151, a sudoeste;  além da estrada de ferro (antiga 

47



Central do Brasil) para o transporte de cargas, que liga o interior mineiro aos portos de 

Sepetiba (RJ) e de Santos (SP) constitui um dos fatores de sua privilegiada infra-estrutura 

de  transportes.  A  cidade  conta  ainda  com  um pequeno  aeroporto  a  6  km do  centro 

(Aeroporto da Serrinha), com uma Estação Aduaneira do Interior (EADI - porto seco) e um 

aeroporto regional, ainda inoperante, a 46 km de distância, na cidade vizinha de Goianá.

O município de Juiz de Fora compõe a Bacia do Rio Paraibuna, um dos principais 

afluentes do Rio Paraíba do Sul, que por sua vez integra a Bacia do Atlântico Sul Trecho 

Leste. Em conjunto com outros fatores, como o relevo irregular do sítio urbano (mar de 

morros), e a constituição de importantes vias de transporte, o vale do Rio Paraibuna foi 

originalmente um dos elementos de definição do traçado da mancha urbana de Juiz de 

Fora. 

Os dois próximos mapas mostram a evolução histórica da mancha urbana de Juiz 

de Fora entre 1883 (mapa 7) e 1998 (mapa 8). Observando-os percebe-se que sua forma 

foi  inicialmente  linear,  que  segundo  Spreirfegen (1973)  resultou  de  fatores  como  a 

topografia natural  do sítio urbano, a qual restringiu o crescimento da cidade em outras 

direções, e as vias de transporte que foram sendo criadas desde a abertura do Caminho 

Novo. 

De acordo com o mapa de 1883,  a mancha vermelho-escuro que se destaca a 

sudeste corresponde ao núcleo mais antigo da área urbana até aquele ano, ampliando-se 

significativamente entre 1884 e 1955, mas ainda concentrando-se em torno daquela área. 

O mapa de 1998 mostra que a linha formada pelo principal eixo de transportes original, 

que correspondia ao traçado do Caminho Novo, e pelo vale do Rio Paraibuna (que corta a 

cidade no sentido noroeste-sudeste), veio mais tarde a sofrer um processo de, por assim 

dizer, alargamento.

Mapa 7. MANCHA URBANA DE JUIZ DE FORA EM 188323

                     

23 PJF, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora, 2004.
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Mapa 8. MANCHA URBANA DE JUIZ DE FORA EM 199824

24 PJF, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora, 2004 (adaptado).
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PERÍMETRO URBANO
ÁREA OCUPADA ATÉ 1883
1884 a 1955
1956 a 1963
1964 a 1975
1976 a 1980
1981 a 1990

Sem escala

Represa Dr. João 
Penido

Rio Paraibuna

BR-267
BR-040

MG-353
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 LEGENDA
ÁREAS URBANIZADAS - 1998
UCA - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL
PERÍMETRO URBANO
RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS
EIXOS PRINCIPAIS EXISTENTES

Sem escala Sem escala

 LEGENDA
ÁREAS URBANIZADAS - 1998
UCA - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL
PERÍMETRO URBANO
RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS
EIXOS PRINCIPAIS EXISTENTES

Represa Dr. João 
Penido

Rio Paraibuna

BR-267
BR-040

MG-353



A ferrovia que corta o centro da cidade e as vias de penetração rodoviária como a 

antiga Estrada União e Indústria (ou o que resta dela com este nome), as BR-040 e BR-

267, a MG-353, a Avenida JK, a Avenida Barão do Rio Branco e a Avenida Independência 

são os principais vetores centrípetos da mancha urbana, como revela o exame dos mapas 

indicativos da evolução temporal da mancha urbana desde 1883 (PDDU/JF, 2004). As três 

rodovias que acabamos de citar e a Avenida Barão do Rio Branco podem ser visualizadas 

na figura 5, abaixo, que mostra os principais vetores de crescimento da cidade levando-se 

em consideração o horizonte temporal de 2000-2010 (PDDU, 2004). 

Figura 5. Vetores de crescimento da cidade de Juiz de Fora
  

De acordo com a figura 5, atualmente, as regiões de Benfica (Zona Norte), Linhares (Zona 

Leste), Santa Luzia (Zona Sul) e São Pedro (Zona Oeste) constituem os principais vetores 
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  Fonte: PJF, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora, 2004.

Rio Paraibuna

Av. Independência



de crescimento urbano da cidade de Juiz de Fora. Em seguida aparecem as regiões de 

Grama (saída da MG-353,  a  nordeste),  Retiro  (saída da  BR-267,  a  leste),  Cascatinha 

(proximidades da BR-040, ao sul), Fábrica (vale do Paraibuna, a noroeste da área central 

da  cidade)  e  Igrejinha  (saída  da  BR-267,  a  noroeste).  Servindo  de  referência  para 

identificação da parte central da cidade, a figura apresenta o traçado de sua principal via – 

Avenida Barão do Rio Branco. As rodovias que cortam a cidade e o vale do Rio Paraibuna 

são,  portanto,  elementos  centrais  de  seus  vetores  de  crescimento.  Presumindo-se  a 

provável  evolução  da  estrutura  urbana  da  cidade  no  período  de  2000-2010,  foram 

determinadas no Plano Diretor  as 12 regiões de planejamento  que devem constituir  a 

principal base territorial para o planejamento da cidade (mapa 9).  

                       Mapa 9. REGIÕES DE PLANEJAMENTO DA CIDADE DE JUIZ DE FORA
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Essas Regiões de Planejamento (RPs) foram descritas individualmente no Plano 

Diretor obedecendo a um roteiro comum com os seguintes aspectos: Estrutura Espacial, 

Atividades  Econômicas,  Infra-Estrutura,  Uso  e  Ocupação  do  Solo,  Condições  Sociais, 

Condições Ambientais. A exceção ficou por conta da Região de Planejamento Centro, que 

por suas peculiaridades teve tratamento específico (PDDU, 2004).

Área Central de Juiz de Fora como espaço de articulação urbana
 

Mapa 10. Região de Planejamento Centro25

25 Fonte: http://www.acessa.com/jfmapas/centro.apl, 03/8/2008.
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A Região de Planejamento Centro (RP Centro) está localizada na parte mais plana 

do Vale  do Rio  Paraibuna,  onde historicamente  ocorreram as primeiras ocupações da 

cidade. Seu território estende-se, entretanto, para além dos limites do chamado “Centro 

Histórico”,  abrangendo  núcleos  residenciais  e  subnúcleos  comerciais  e  de  serviços 

localizados nos seus entornos. Conforme mapa abaixo, a RP Centro é composta por 26 

bairros  (mapa  10),  cuja  população  corresponde  a  mais  de  1/5  da  população  total  da 

cidade.

Apresentando grandes concentrações populacionais e de atividades, a RP Centro 

se caracteriza pela heterogeneidade tanto em termos demográficos quanto sob a ótica do 

nível de renda e de funções. Nela se destaca a chamada Área Central (designada como 

Centro  no  mapa acima),  que compreende o  triângulo  maior formado pelas  Avenidas 

Barão  do  Rio  Branco,  Independência  e  Francisco  Bernardino,  abrangendo  as  Praças 

Antônio Carlos e Dr. João Penido (Praça da Estação), o Parque Halfeld e seus arredores 

(mapa 11). Por sua importância histórica, econômica e social, apresentamos a seguir uma 

síntese desta área26.

26 Os demais bairros da RP Centro, assim como as demais RPs não estão apresentadas de forma mais 
detalhada neste trabalho por questões de ordem prática. Para saber mais a respeito, consultar item “3.3 
Caracterização das Regiões de Planejamento”, PDDU, 2004.
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Mapa 11. Área Central de Juiz de Fora27

No mapa 11, à esquerda, destacam-se o traçado da Avenida Barão do Rio Branco 

(em vermelho), da linha férrea (em amarelo) e o Rio Paraibuna (em azul). Paralela à linha 

férrea está a Avenida Francisco Bernardino, fechando o triângulo maior do Centro com as 

Avenidas Barão do Rio Branco e Independência,  que faz a conexão entre essas duas 

avenidas (parte inferior  da planta).  À direita,  no encarte,  o círculo vermelho destaca a 

chamada Área Central, cujo núcleo é o triângulo maior ao centro, e seu entorno. 

A Área Central concentra a maior diversidade de atividades urbanas (comerciais e 

de prestação de serviços, institucionais, culturais,  residenciais, bancárias, entre outras). 

Enfim, é o espaço estruturador da RP Centro e, mais do que isso, de toda a cidade de Juiz 

de  Fora,  visto  que  mantém  forte  articulação  com  as  demais  áreas.  Além  disso,  por 

concentrar o maior número de funções urbanas da Zona da Mata Mineira, seu complexo 

atua como grande catalisador de toda a região.

27 Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora / Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora.
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Figura 6. Região Central de Juiz de Fora 

Foto: Prefeitura de Juiz de Fora, década de 2000.

A foto  acima (figura  6),  ressalta  a  forte  verticalização  do  centro  da  cidade.  Na 

imagem, destaque para o Morro do Cristo, do lado esquerdo ao fundo, que se configura 

como importante elemento do quadro físico da área. Em primeiro plano, destaca-se o Rio 

Paraibuna, outro elemento importante desta paisagem. Na sua margem direita, o prédio 

que atualmente funciona como sede da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (ao centro). 

Este edifício fora antes ocupado pela administração da Central do Brasil, a ferrovia que 

liga a cidade aos portos de Sepetiba (RJ) e de Santos (SP).

Na próxima fotografia (figura 7), em primeiro plano, vê-se parte da região central de 

Juiz de Fora,  tomada de outro ângulo.  Ao fundo destacam-se bairros da zona sul  e o 
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relevo  dominante  na  região,  com  seus  mares  de  morros,  cuja  morfologia  influenciou 

diretamente na ocupação do sítio urbano e na própria construção e no crescimento da 

cidade. 

Figura 7. Vista aérea parcial da Região Central de Juiz de Fora 

         Foto: Prefeitura de Juiz de Fora, década de 2000.

A  importância  do  centro  da  cidade  é  ímpar,  pois  comporta  uma  infra-estrutura 

completa:  em  seus  limites  há  grandes  supermercados,  agências  bancárias,  teatros, 

escolas,  galerias  e  centros  comerciais,  lojas  de  departamentos,  bares  e  restaurantes, 

serviços  públicos,  escritórios  em  geral,  postos  de  gasolina,  prédios  residenciais, 

consultórios médicos, clínicas etc. Essa diversidade de funções é importante não apenas 

para  Juiz  de  Fora,  mas também para  as  cidades da Zona da  Mata  Mineira,  além de 

inúmeras cidades fluminenses. Observando-se as curvas de nível (mapa 11), percebe-se 

que a área entendida como centro tradicional da cidade situa-se em uma parte plana do 

Vale do Rio Paraibuna, cercada por encostas de declividade acentuada. A esse respeito, 

Carvalho (2006) destaca que os fatores geográficos foram determinantes para a escolha 

do traçado das ruas paralelas e perpendiculares derivadas da Estrada do Paraibuna (atual 

Av. Barão do Rio Branco), bem como para a definição da União e Indústria (atual  Av. 
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Getúlio Vargas), ambas importantes na definição do centro da cidade, com destaque para 

a primeira. Por fatores diversos, nos últimos cento e cinqüenta anos, nenhuma outra área 

superou em primazia e importância esse núcleo que se consolidaria como região central 

da cidade.

A Avenida Barão do Rio Branco

A Avenida Barão do Rio Branco é o principal elemento paisagístico e simbólico não 

só da Área Central,  mas de toda a cidade de Juiz de Fora.  Com seis quilômetros de 

extensão em linha reta,  a  avenida atravessa todo o centro  e uma dezena de bairros, 

constituindo a principal  artéria  da cidade,  não só pela sua abrangência territorial,  mas 

também  por  ser  o  palco  das  principais  manifestações  políticas,  sociais  e  religiosas 

(CARVALHO, 2006). Além disso, essa via funciona como elemento articulador, direta e 

indiretamente, dos demais bairros com a região central da cidade.

Figura 8. Imagens da Avenida Barão do Rio Branco em dias de semana (à esquerda) 
e em dias festivos (à direita)

  
   Fotos: www.pjf.mg.gov.br (2007); Fulgêncio (2004).

Construída em sua maior parte na década de 1830, a Estrada do Paraibuna, que 

mais tarde seria chamada de Avenida Barão do Rio Branco, tinha como objetivo substituir 

o  Caminho Novo,  cujo  traçado foi  determinante  para a ocupação da região,  conforme 

apresentamos antes. Referindo-se a essa avenida, Carvalho (2006, pp. 22-3) ressalta que:
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Sua importância, como matriz urbanística, para dezenas de vias que foram abertas 
até  o  final  do  século  XIX,  fica  demonstrada  pelo  fato  de  que  qualquer 
melhoramento que se pretendesse realizar para o embelezamento da cidade tinha 
de ser iniciado na Avenida Barão do Rio Branco (ou Rua Direita, ou Rua Principal, 
ou Estrada do Paraibuna).

 Figura 9. Imagem da Rua da Direita (Avenida Barão do Rio Branco) em 1889

 Foto: arquivo da PJF.

Em suma, a Avenida Barão do Rio Branco é um dos principais símbolos da cidade 

de Juiz de Fora, desde a formação do núcleo urbano até os dias atuais. Essa avenida 

tornou-se elemento essencial na própria configuração do centro da cidade, cujo traçado 

deriva da Estrada do Paraibuna e conforma um espaço de quadras ortogonais e regulares 

(figura 10). 

Figura 10. Planta do centro histórico da cidade de Juiz de Fora 
na década de 1920
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          Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora.

          Av. Barão do Rio Branco (antigo traçado do Caminho Novo)

        Av. Getúlio Vargas (antigo traçado da União Indústria)

 

As Áreas de Ocupação Subnormal
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Atualmente, a cidade de Juiz de Fora enfrenta situações problemáticas em relação 

à  questão  habitacional.  Pode-se  considerar  especialmente  preocupante  o  aumento 

sistemático da ocupação irregular, com destaque para a década de 1990, de áreas sujeitas 

a deslizamentos de encostas e a enchentes. Além de periferias sem infra-estrutura que 

praticamente  foram abandonadas  pelo  poder  público,  e  de  outras  com problemas  de 

regularização fundiária, como as terras públicas e particulares ocupadas espontaneamente 

e de forma desordenada. A respeito da existência desses espaços na cidade, quando o 

poder público deveria atuar na sua regularização, vejamos o que nos diz Menezes:

[...] poderíamos supor que interessa à administração pública ordenar e oficializar  
todos os espaços da cidade. Porém, sabemos que há uma tendência, resultante  
de  diversos  interesses  e  conflitos,  de  investimentos  para  alguns  lugares  em  
detrimento de outros.  A valorização  geográfica  dos  espaços  da cidade é  uma 
forma assumida de extração de renda, havendo um efeito de causação circular em 
relação aos lugares mais valorizados que tendem, ao menos em tempos curtos, a  
continuar a se valorizar. Ao contrário, a tendência é que na história da cidade haja  
sempre lugares esquecidos ou abandonados. (MENEZES, 2003).

No Diagnóstico do Plano Estratégico de Juiz de Fora (1998),  foram definidos os 

principais aspectos referentes à moradia na cidade, cuja pesquisa foi apresentada pelo 

“Grupo de Diagnóstico 2 – Qualidade do Espaço Urbano”, no subtema “Moradia”. Foram 

levantadas as principais tendências locais, os pontos fortes e os pontos fracos do item em 

questão, conforme segue no Quadro 1 (página seguinte). A maioria dos chamados pontos 

fortes se limita a proposições ou a cenários futuros. Além disso, apresentar boa qualidade 

das moradias para as classes mais abastadas não é novidade ou algo para se vangloriar, 

mesmo porque as classes alta e média não representam a maioria da população. Por 

outro lado, no tocante aos pontos fracos, há deficiências severas no setor habitacional da 

cidade que não são acompanhadas de ações públicas suficientes para reverter tendências 

como a  “progressiva  informalidade  das  novas  construções  e  da  habitação  subnormal, 

incluindo habitação em áreas de risco”. O baixo padrão das construções, muitas vezes 

improvisadas,  auto-construídas,  torna-as  mais  vulneráveis  e  expõe  seus  moradores  a 

riscos de perdas materiais e humanas. Além disso, a busca de soluções para o problema 

da moradia por parte destas pessoas não é acompanhada, quase sempre, por estudos de 

ordem técnica que orientem o processo de construção das casas, tanto no que diz respeito 

à  estrutura  e  aos  materiais  usados,  quanto  à  questão  da  adequação  do  terreno  às 

edificações. Conforme Ermínia Maricato:
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As condições habitacionais resultantes desse modo de produção, de casa e de 
espaço  urbano,  são  bastante  conhecidas  e  fartamente  reconhecidas  pelos 
relatórios  técnicos  oficiais  [...].  O  congestionamento  habitacional  (número  de 
habitantes por área construída ou por cômodos), a coabitação familiar (mais de 
uma família por domicílio ou família e mais parentes e/ou amigos), a insalubridade, 
a  iluminação  precária,  ventilação  precária,  são  elementos  de  uma  lista  bem 
extensa. (MARICATO, 1979, p. 91)

Quadro 1. Sub-tema Moradia do Diagnóstico do Plano Estratégico de Juiz de Fora
Tendências locais Pontos Fortes Pontos fracos

As ações  em andamento,  das 
iniciativas pública e privada, não 
são suficientes  para reverter  a 
tendência  de  crescimento  do 
déficit  habitacional,  dos 
loteamentos  irregulares,  da 
progressiva  informalidade  das 
novas  construções  e  da 
habitação sub-normal, incluindo 
habitação em áreas de risco.

Construção  de  moradias 
populares  em  áreas  com 
dificuldade de implantação 
de  infra-estrutura  e 
equipamentos,  e  ainda 
distantes  dos  locais  de 
trabalho  e/ou  geração  de 
renda,  devido  à  ausência 
de  uma  política  global  de 
habitação.

Início  de  programas  de 
urbanização  de  favelas  e 
de  áreas  de  habitação 
precária,  embora  muito 
timidamente.

Boa  qualidade  das 
moradias  para  as  classes 
alta e média.

“Diretrizes  para  a  Política 
Habitacional”  elaboradas 
pela EMCASA/UFJF.

Levantamento,  análise  e 
proposições para as áreas 
de  risco  e  de  habitação 
subnormal  contidos  na 
proposta do PDDU.

PROCASA -  Programa de 
Habitação  Proletária, 
vinculado à SMAU, através 
do  qual  o  proprietário  de 
um  lote  pode  obter  um 
projeto  padrão  e  isenção 
de taxas.

Proposta  de  criação  do 
Conselho  Municipal  de 
Habitação, em tramitação.

Inexistência  de  política 
global  de  loteamento  e 
moradia  popular, 
considerando  a  habitação 
propriamente  dita, 
transporte, equipamentos e 
distância  de  locais  de 
trabalho  e/ou  geração  de 
renda.

Falta  de  fiscalização 
rigorosa/diretrizes  técnicas 
adequadas  por  parte  do 
poder público permitindo a 
proliferação de loteamentos 
clandestinos  sem  infra-
estrutura,  construções 
irregulares  e  loteamentos 
não  adequados  em 
encostas  com  altas 
declividades,  gerando 
ocupação  em  áreas  de 
risco.

Falta  de  divulgação  do 
PROCASA  e  de  apoio 
técnico  efetivo  para 
construção  de  moradias 
populares, aliado a sistema 
deficiente  de  informações, 
principalmente  para  as 
populações de baixa renda.

Inexistência de uma política 
de  regularização  das 
moradias sub-normais.

Falta  de  entrosamento 
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entre  os  agentes 
responsáveis  pelo  espaço 
urbano.

Fonte: PJF. Plano Estratégico de Juiz de Fora: diagnóstico. Juiz de Fora: PJF, 1998.

Segundo o Mapa da Sub-Moradia de Juiz de Fora,  elaborado por um grupo de 

trabalho  que  reuniu,  em  199628,  representantes  do  IPPLAN/JF29,  da  EMCASA30 e  da 

Faculdade de Serviço Social da UFJF, existiam, até então, 87 assentamentos originados 

de ocupações irregulares (mapa 12).

Mapa 12. Ocupação Sub-normal na Zona Urbana de Juiz de Foral31

28 O mapa a que o texto se refere foi atualizado em 1998.
29 IPPLAN - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Juiz de Fora. 
30 EMCASA - Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora.
31 PDDU, 2004, p. 356.
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Essas áreas, chamadas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) da 

cidade  de  “áreas  de  ocupação  subnormal”,  contavam então,  naquele  ano,  com 8.075 

residências e cerca de 30 mil pessoas residentes. “Isso significa que, pelo menos, 7% da 

população de Juiz de Fora vivem em situação de submoradia”. (PDDU, 2004, p. 334).

Como  áreas  de  ocupação  subnormal  foram  considerados  os  assentamentos 
originados  de  ocupações  irregulares,  isto  é,  as  chamadas  “invasões”,  que  se 
caracterizam pela ocupação em área de propriedade de outrem, seja ela pública 
ou privada; as áreas carentes de infra-estrutura e serviços públicos definidos como 
redes de água, esgoto, coletora de águas pluviais, iluminação particular e pública, 
calçamento  e  outros  serviços  públicos,  sobretudo  coleta  de  lixo,  e  áreas  já 
servidas  de  infra-estrutura  e  serviços  e  com  posse  legitimada,  mas  cujas 
condições de habitabilidade e conforto colocam-nas em posição de inferioridade 
em relação ao seu meio, sendo distinguidas da vizinhança como locais de pobreza 
e subnormalidade.  (PDDU, 2004, p. 334)

Há nesses espaços  severos indicadores de carência:  infra-estrutura  precária  ou 

inexistente;  problemas  fundiários  e  de  regularização;  casas  em  área  de  risco  de 

desabamento  em  função  da  localização  íngreme;  áreas  sujeitas  a  inundações; 

abastecimento  de  água  inadequado;  dificuldade  de  acesso  ao  transporte  coletivo; 

ocupação irregular de áreas públicas; moradias mal construídas e improvisadas; carência 

ou ineficiência de serviços públicos; ausência de estruturação urbanística; pavimentação 

inexistente  ou  em  péssimas  condições;  necessidade  de  construção  de  muros  de 

contenção.

Nas  proposições  do  Plano  Diretor  foram  identificados  dois  grandes  grupos  de 

assentamentos, os quais foram chamados de Áreas de Especial Interesse Social (AEIS), 

diferenciadas por sua forma de relacionarem-se com o Poder Público, ou vice-versa. O 

primeiro grupo é composto pelas ocupações espontâneas, quase sempre irregulares e que 

são  basicamente  desprovidas  ou  precariamente  servidas  de  infra-estrutura,  serviços  e 

equipamentos básicos, “algumas delas implantadas em áreas consideradas de risco de 

desabamento e / ou insalubridade”32.  

Um exemplo é o Jardim Casablanca,  que pode ser parcialmente visualizado na 

próxima  fotografia  (figura  11).  É  uma  área  de  ocupação  irregular  situada  no  Bairro 

32 PDDU, 2004, p. 334.
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Martelos, próximo ao campus da UFJF. O assentamento apresenta infra-estrutura precária 

e  problemas  de  regularização  fundiária.  Observando  a  foto,  percebe-se  a  declividade 

acentuada do terreno, que somada à precariedade das construções aumenta os riscos de 

deslizamentos de terra. Apesar do arruamento feito sem planejamento, o local é servido 

por linha de ônibus e é dotado de energia elétrica e saneamento básico. Na mesma foto, 

no quadrante superior  à direita,  vê-se os telhados de casas pertencentes ao  Granville 

Residence, condomínio residencial de alto padrão, evidenciando a segregação social e as 

contradições próprias do franco crescimento das cidades brasileiras. De fato, a Cidade 

“Educadora”, “Solidária”, com “Espaço Urbano Atrativo”, “Competitiva” e “Eficiente”, como 

definem as  linhas  estratégicas  do  PlanoJF,  existe  sobretudo  para  certas  parcelas  da 

sociedade, em especial para aqueles com poder e condições para dela usufruírem.

   Figura 11. Jardim Casablanca

Foto: Leandro Faber Lopes, 2006.
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No segundo caso estão as áreas que, apesar de já terem sido submetidas a algum 

tipo  de  interferência  por  parte  do  Poder  Público  (infra-estrutura  e  equipamentos  ou 

regularização fundiária), “ainda se encontram em condições precárias de habitabilidade”33. 

[...] o poder público escolhe para seus investimentos em bens e serviços coletivos, 
exatamente  os  lugares  da  cidade  onde  estão  os  segmentos  populacionais  de 
maior  poder  aquisitivo;  ou  que  poderão  ser  vendidos  e  ocupados  por  estes 
segmentos pois  é  preciso valorizar  as áreas.  Os lugares da pobreza,  os mais 
afastados,  os  mais  densamente  ocupados  vão  ficando  no  abandono  [...]. 
(SPOSITO, 1988, p. 74)

As  palavras  de  Sposito,  infelizmente,  não  soam como  novidade  no  Brasil,  cujo 

processo  de  urbanização  ocorreu  muito  rápida  e  intensamente,  conforme  discutimos 

anteriormente. Como Juiz de Fora passa por um processo de crescimento populacional, 

que reflete, em parte, seu dinamismo econômico frente aos municípios de sua área de 

influência direta, crescem também os problemas ligados à moradia popular. O aumento da 

demanda  de  novas  unidades  habitacionais,  a  carência  de  infra-estrutura  urbana, 

especialmente  nas  áreas  pobres,  o  aumento  das  áreas  de  ocupação  subnormal,  a 

ocupação irregular de encostas e de áreas de inundação, entre outros, são alguns dos 

pontos críticos a serem tratados pelo poder público local.

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora mantém ou gerencia diversos programas e 

serviços ligados à habitação, como o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), do 

Governo Federal,  através da EMCASA, em parceria  com a Caixa Econômica Federal, 

responsável  pelo financiamento de construção de moradias pela iniciativa  privada;  e o 

Licenciamento  Ambiental  para  Loteamentos,  procedimento  administrativo  que  visa  a 

licenciar  a  situação/localização  do  loteamento  pelo  órgão  ambiental  competente.  No 

entanto,  conforme  destaca  Menezes  (2003),  a  localização  dos  novos  loteamentos,  o 

padrão técnico das residências e o mercado imobiliário de baixa renda (subordinado ao 

esquema de  financiamento  proposto  pela  prefeitura)  são contestáveis,  e  poderiam ser 

discutidos em trabalho posterior.

33 PDDU, 2004, p. 334.
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1.3. A ECONOMIA DA CIDADE DE JUIZ DE FORA

Atualmente, Juiz de Fora tem no setor terciário da economia a maior parcela de sua 

população economicamente  ativa,  assim como os  maiores  valores  de  arrecadação de 

ICMS e de seu Produto Interno Bruto, conforme dados apresentados a seguir. Entretanto, 

a participação da indústria na economia municipal continua importante, sendo responsável 

por  quase  45%  do  PIB  em  2000  (tabela  1),  e  por  aproximadamente  48%  do  ICMS 

arrecadado em 2005 (verificar anexo 1).

TABELA 1 – PRODUTO INTERNO BRUTO DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA POR SETOR - 1994/2000 (MIL R$)

A  cidade  possui  um  comércio  varejista  bastante  diversificado,  com  uma 

característica peculiar: suas galerias centrais funcionam como uma espécie de  shopping 

aberto que oferece muitas opções de compras aos seus habitantes e à população flutuante 

que circula diariamente pelo centro comercial da cidade. Além disso, há diversidade de 

serviços em vários setores: bancário, financeiro, assistência jurídica e contábil, educação, 

comunicação,  publicidade  e  propaganda,  saúde,  estética,  turismo  de  eventos, 

entretenimento, hotelaria, gastronomia, mecânica e outros. 

No  setor  industrial,  conta  com  empresas  atuando  em  diversos  segmentos: 

automobilístico,  metalúrgico,  químico,  mobiliário,  farmacêutico,  alimentício,  têxtil, 

mecânica, editorial e gráfico, entre outros. A composição do Produto Interno Bruto (PIB) do 
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município, explicitada na tabela 1, entre os anos de 1994 e 2000, revela o predomínio do 

setor terciário, evidenciando a importância do comércio e dos serviços para a economia 

juizforana. Devido à irrelevância dos valores do setor primário, para efeito de comparação, 

os mesmos foram desconsiderados, uma vez que a soma do secundário e do terciário 

chegou a 99,2% do PIB em 2000. 

Conforme números da arrecadação de ICMS por atividade econômica no Município 

de  Juiz  de  Fora,  referentes  aos  anos  de  2004  e  2005  (anexo  1),  foi  verificado  um 

crescimento  de  aproximadamente  22%  da  arrecadação  no  período  considerado.  Em 

termos de valores desse imposto arrecadado por atividade, com base no ano de 2005, 

destacaram-se  a  Indústria  de  Material  de  Transporte  (25,78%),  o  Comércio  Varejista 

(20,97%),  o  Comércio  Atacadista  (15,59%),  os  Serviços  de  Transporte  (12,81%),  e  a 

Indústria Metalúrgica (8,8%). 

Quanto  à  participação  de  cada  setor  na  economia  do  município,  os  valores  da 

arrecadação de ICMS foram agrupados de acordo com os principais setores de atividades 

no período de 2003 a 2005 (tabela 2).

TABELA 2 – ARRECADAÇÃO DE ICMS, POR ATIVIDADE ECONÔMICA, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 
2003-2005

Atividade Total Percentual
2003 2004 2005 2003 2004 2005

Indústria 69.146.240,87 93.553.867,70 141.991.208,35 36,048 38,292 47,671
Com. Varejista 54.377.100,34 58.370.236,95 62.478.843,92 28,348 23,891 20,976

Com. Atacadista 40.809.083,65 44.055.803,04 46.437.295,99 21,275 18,032 15,590
Serviços 27.238.951,93 48.078.295,06 42.896.259,82 14,200 19,678 14,402

Agropecuária 1.353,69 1.079,26 2.714,93 0,001 0,000 0,001
Outros 246.683,14 260.611,05 4.051.108,74 0,129 0,107 1,360
Total 191.819.413,62 244.319.893,06 297.857.431,75 100,000 100,000 100,000

Fonte: SEF – Secretaria da Fazenda de Minas Gerais – Superintendência V Juiz de Fora; Centro de Pesquisas 
Sociais / Anuário 2006.

Embora a indústria apareça, isoladamente, como a atividade de maior arrecadação 

de ICMS no período considerado, se for levada em conta a soma dos valores obtidos pelo 

comércio  varejista,  pelo  comércio  atacadista  e  pelos  serviços,  a  participação  do  setor 

terciário assume maior importância, com totais anuais de 63,82% (2003), 61,60% (2004) e 

50,96% (2005). Contudo, observa-se uma diminuição em torno de 13% da participação do 

setor terciário na arrecadação do referido imposto entre 2003 e 2005, concomitante ao 

crescimento  percentual  da  indústria  (gráfico  1).  Este  dado  torna-se  particularmente 

interessante, pois revela a presença ainda marcante da indústria na economia local, de 

68



certa forma fazendo jus à tradição de cidade industrial que Juiz de Fora herdara do final do 

século XIX, conforme destacamos anteriormente.

GRÁFICO 1. EVOLUÇÃO PERCENTUAL DA ARRECADAÇÃO DO ICMS NO               
MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, POR ATIVIDADE ECONÔMICA, 2003-2005

Fonte:  SEF  –  Secretaria  da  Fazenda  de  Minas  Gerais  –  Superintendência  V  Juiz  de  Fora;  Centro  de 
Pesquisas Sociais / Anuário 2006.

A renda per capta do município, com base no PIB do ano 2000, foi correspondente 

a R$ 5,9 mil. Em termos de ocupação da população economicamente ativa, comparando-

se os setores secundário e terciário da economia do município, no mesmo ano, verifica-se 

o  predomínio  das  atividades  terciárias  como principais  empregadoras  da  mão-de-obra 

local, com destaque para o comércio (tabela 3). 

TABELA 3 – PESSOAL EMPREGADO NOS SETORES SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO - JUIZ DE FORA/200034

Atividade/Setor Estabelecimentos 
(n.º)

Pessoal ocupado 
(n.º)

Pessoal ocupado 
(%) 

34 Os dados referentes ao pessoal ocupado no setor primário não foram disponibilizados.
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Comercial
Serviços 3º 7.834 110.723   65,12

3.088 43.597  25,64
Industrial 2º 1.131 15.716 9,24

Total 12.053    170.036  100,00
 Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora, adaptado. Disponível no sítio: <pjf.mg.gov.br>, junho de 2007.

Somando-se  as  atividades  comerciais  e  de  prestação  de  serviços,  no  período 

considerado na tabela 3, eram 154.320 pessoas ocupadas, o que correspondia a 90,76% 

do total.

Feita a apresentação de alguns dos principais aspectos históricos e geográficos da 

cidade, o próximo capítulo apresenta o Plano Estratégico de Juiz de Fora. Destacam-se a 

estrutura do Plano, seus objetivos e linhas estratégicas, as etapas de sua elaboração, o 

diagnóstico do ambiente interno da cidade e a abordagem propositiva, os quais resultaram 

de atividades desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho dedicados a temas específicos. O 

capítulo  se  encerra  com  a  apresentação  e  a  discussão  dos  resultados  da  pesquisa 

desenvolvida junto a lideranças comunitárias de bairros selecionados.
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2. PLANO ESTRATÉGICO DE JUIZ DE FORA

 
O Plano Estratégico de Juiz de Fora (PlanoJF) começou a ser elaborado no ano de 

1997,  por  iniciativa  do poder  público municipal.  O projeto  foi  definido como uma ação 

“intencional e organizada” que conta com a participação coletiva em todas as suas fases. 

Segundo seus idealizadores, não se trata de um “plano de governo”, mas da concepção de 

um “modelo de cidade” ideal para se viver e trabalhar. Assim, o plano se afirma e busca 

credibilidade na ausência de vínculo político-partidário, ensejando continuidade, inovação, 

factibilidade e consenso (Prefeitura de Juiz de Fora/Relatório Final do PlanoJF, 2000 – 

PJF/2000).

A idéia de desenvolver um processo de planejamento estratégico para esta cidade 

ganhou contornos em março de 1997, durante o seminário “As Cidades Latino-Americanas 

e  do  Caribe  no  Novo Século”,  realizado na cidade  catalã  de  Barcelona,  na  Espanha. 

Participaram  deste  encontro  o  Prefeito,  Tarcísio  Delgado,  o  Secretário  Municipal  de 

Desenvolvimento Econômico, João Carlos Vitor Garcia e o Diretor do IPPLAN (Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano), Jean Kamil. O seminário foi organizado pelo CIDEU 

(Centro  Iberoamericano  de  Desenvolvimento  Estratégico  Urbano)35.  O  PlanoJF  tem, 

portanto,  sua  matriz  conceitual  no  modelo  de  planejamento  estratégico  catalão,  como 

procuraremos sinalizar mais à frente. Contudo, é importante lembrar que há significativas 

diferenças entre os cenários que serviram como panos de fundo para a implantação dos 

planos estratégicos nas cidades de Barcelona e Juiz de Fora. 

A experiência catalã
35 “El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano -CIDEU- es una asociación de más de ciento 
ocho socios, de los cuales noventa y dos son ciudades vinculadas por la planificación estratégica urbana 
(PEU). Se constituyó en Barcelona en 1993 para compartir en red los beneficios derivados del seguimiento 
de procesos de PEU. [...] CIDEU impulsa el desarrollo económico y social de las ciudades iberoamericanas a 
través de la PEU. Promueve la reflexión en torno a las estrategias urbanas y facilita su circulación. Estructura 
una red de ciudades para mejorar el posicionamiento estratégico de las mismas. Promueve el cambio cultural 
para  la  incorporación  de  tecnologías  digitales  en  el  entorno  de  la  PEU  y  para  construir  comunidades 
virtuales.” Fonte: http://www.cideu.org/site/index.php, acessado em 08/11/2008.
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Oliveira (2004, p. 51) destaca que “A narrativa da elaboração do Plano Estratégico 

de Barcelona é a grande alegoria da cidade-empresa na América Latina”. O planejamento 

estratégico de Barcelona foi implantado a partir de 1988 num contexto de crise econômica 

mundial – com efeitos profundos numa Espanha atrasada em seu projeto de modernização 

– e de forte instabilidade política, própria de um momento pós-transição democrática. De 

acordo com Moura (1997, pp. 93-5), a adoção do plano estratégico em Barcelona teve 

como principais motivações a preparação da cidade para os Jogos Olímpicos e a intenção 

de adequá-la à nova configuração econômica no âmbito do Mercado Comum Europeu. O 

autor destaca que havia, também, motivações de ordem política atreladas à necessidade 

de fortalecimento do Partido Socialista da Catalunha (PSC) que chegara ao poder em 

1979, após anos de luta contra o regime de Franco, e de aproximar o governo de setores 

médios da sociedade. Nesse contexto, a coalizão de forças e de interesses, bem como o 

consenso em torno dos enunciados do plano foram ingredientes essenciais para afirmarem 

novos rumos para a Espanha, a Catalunha e em particular para a cidade de Barcelona. 

Em continuidade com o pensamento de Oliveira (2004, p. 51), no que diz respeito à 

conjuntura da elaboração do Plano Estratégico de Barcelona:

Barcelona,  cidade-sujeito-ator-empresa-empresário-político,  por  seu  próprio 
esforço  empreende  uma  mobilização  interna  e  externa  que  culmina  na  nova 
Europa e no mundo globalizado, graças à conquista das Olimpíadas de 1992 e à 
construção de um projeto de cidade de consenso.

 

O mesmo autor ressalta que o dramático apelo de um povo que sofrera a opressão 

de Franco, uma vez liberto para disputar pelas Olimpíadas e se inserir competitivamente 

na Europa, “é uma das histórias recentes de cidade mais conhecidas entre os técnicos e 

estudiosos do planejamento urbano e da gestão de cidades” (OLIVEIRA, op. cit., p. 52). 

Segundo esse autor, Barcelona tem a história mais competente para contar, do ponto de 

vista  da  apresentação  e  da  divulgação  dos  resultados  obtidos  com  o  planejamento 

estratégico aplicado em uma cidade. 

A experiência local
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Qual foi o contexto de implantação do Plano Estratégico na cidade de Juiz de Fora? 

Como vimos, no passado, tempos áureos consagraram esta cidade como uma das mais 

importantes de Minas Gerais, dada sua vocação industrial no setor têxtil, entre o final do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX. Após um período de desaceleração de 

seu  crescimento  industrial,  entre  as  décadas  de  1930  e  1970,  foram  empreendidos 

esforços na implantação de grandes projetos de metalurgia e siderurgia. Duas décadas 

mais tarde, em parceria com o Estado de Minas Gerais e com a iniciativa privada, na 

tentativa  de  atrair  investimentos  capazes  de  dar  novo fôlego  à  economia  local,  novas 

ações e estratégias foram desenvolvidas pelo poder público municipal. Destacou-se nessa 

época a vinda da montadora de automóveis alemã, instalada na cidade no ano de 1996. 

Diante desse quadro, Suzana Quinet de Andrade Bastos36, em estudo recente sobre as 

estratégias de desenvolvimento econômico de Juiz de Fora pós-anos 70, destaca que:

Juiz de Fora se caracterizou como o maior centro urbano-industrial do Estado de 
Minas Gerais até os anos 30 do século XX. A cidade foi aos poucos entrando num 
processo de declínio industrial e desaceleração econômica. Objetivando reverter 
esta tendência, Juiz de Fora foi palco de três políticas de intervenção do Estado na 
economia,  a partir  dos anos 70.  As políticas de desenvolvimento referem-se à 
atração  das  empresas  Siderúrgica  Mendes  Júnior  e  Companhia  Paraibuna  de 
Metais, nos anos 70, atração da montadora de automóveis Mercedes-Benz, em 
meados dos anos 90 e implantação do Plano Estratégico de Cidades no final da 
década de 90.37

Contudo, tanto os projetos desenvolvidos na década de 1970, quanto aqueles da 

década de 1990 não geraram os efeitos multiplicadores esperados, principalmente porque 

não  foram  capazes  de  atrair  muitas  empresas  encadeadas  aos  processos  produtivos 

locais e de gerar muitos empregos. Diante disso, buscando seguir exemplos de cidades 

como Barcelona, Lisboa e Curitiba, vitrines mundiais da nova concepção de planejamento 

urbano, o governo local tenta retomar o crescimento econômico em uma nova fase de sua 

história. 

Guardadas,  portanto,  as  diferenças  em  relação  aos  contextos  históricos, 

econômicos e sociais das cidades de Barcelona e de Juiz de Fora, quando da adoção de 

seus  planos  estratégicos,  o  desta  última  não  foge  à  perspectiva  de  um  modelo  de 

36 Professora  da  Faculdade  de  Economia  e  Administração  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora 
(FEA/UFJF)  e doutora pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional  do Rio de Janeiro 
(IPPUR/RJ).
37 Bastos, Suzana Quinet de Andrade. Disritmia Espaço-Tempo: Análise das Estratégias de Desenvolvimento 
adotadas em Juiz de Fora (MG), pós anos 70. 
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planejamento consensual, ou seja, que requer o apoio irrestrito de toda a sociedade em 

torno de seus objetivos e propostas anunciados.  Como condição para sua elaboração o 

plano de Juiz de Fora enuncia a participação público-privada, assim como a transparência 

e  a  comunicação,  tanto  para  divulgação  do  plano  como  para  afirmação  de  seus 

compromissos.

Embora um pouco longo, o fragmento a seguir é importante porque resume parte 

das condições definidas pelos teóricos do planejamento estratégico como necessárias às 

“cidades empreendedoras”, fazendo uso do jargão àqueles.  São algumas das vantagens 

competitivas da cidade, no que diz respeito ao seu potencial de crescimento econômico, 

que no discurso dos envolvidos com o plano estratégico aparecem como características 

essenciais para seu desenvolvimento.

Juiz  de  Fora  apresenta,  contudo,  características  específicas  que  lhe  conferem 
vantagens  competitivas  relevantes.  Com  uma  tradição  de  pioneirismo  e  forte 
cultura  urbana,  integrada por  malha rodo-aéro-ferroviária aos principais  centros 
urbanos  da região Sudeste,  com uma infra-estrutura  de serviços de alto  nível, 
servida  por  gás  natural,  acessibilidade  por  fibra  ótica  e  centro  polarizador  da 
região em setores diversificados, Juiz de Fora vivencia na atualidade, de forma 
direta,  os  efeitos  das  transformações  da  dinâmica  do  processo  econômico. 
Recebendo investimentos diretos de forma contínua nos últimos anos, a cidade se 
vê inserida no complexo automotivo, com a implantação da fábrica de automóveis 
da Mercedes-Benz. Ao mesmo tempo, reforça pesadamente sua estrutura na área 
do  comércio  varejista,  constitui-se  em  importante  pólo  logístico  com  o 
funcionamento da Estação Aduaneira do Interior, amplia sua rede de serviços e 
abriga empreendimentos com maior densidade tecnológica, mostrando, de forma 
clara, que sofrerá alterações profundas em curto prazo. (PJF/2000)38

A  citação  destaca  aspectos  importantes  da  infra-estrutura  da  cidade,  sua 

localização geográfica e acessibilidade,  a ampliação dos setores secundário e terciário 

focada na atração de investimentos e no desenvolvimento tecnológico. Fica clara, também, 

a importância dada à integração da cidade ao “complexo automotivo”, fazendo-se menção 

à montadora alemã.

O seminário realizado na cidade de Juiz de Fora, em abril de 1997, intitulado  "A 

Cidade Como Sujeito do Desenvolvimento: A Necessidade de Uma Visão de Longo Prazo" 

teria dado início à sensibilização da sociedade, à mobilização e à discussão pública a 

respeito  do  Planejamento  Estratégico.  Segundo  seus  idealizadores,  o  evento  teve  a 

38 Texto  completo  disponível  no  endereço  eletrônico:  <http://www.pjf.mg.gov.br/plano/entidades.htm>, 
acessado em maio de 2007.
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participação de 380 pessoas, “englobando agentes econômicos, atores sociais diversos e 

formadores de opinião, constituindo, em sua maioria, expressivas lideranças da cidade” 

(PJF, 2000). Neste seminário, os responsáveis pelo Planejamento Estratégico das cidades 

de Barcelona e do Rio de Janeiro apresentaram suas experiências, métodos e resultados. 

Etapas de elaboração do PlanoJF

A  elaboração  do  PlanoJF  teve  início  em  abril  de  1997  e  sua  implementação 

envolveu três fases distintas. Na primeira, entre agosto e setembro de 1998, os Grupos de 
Diagnóstico fizeram uma espécie de levantamento das condições e tendências atuais da 

cidade nas seguintes áreas: a) Atividades Econômicas; b) Qualidade do Espaço Urbano; c) 

Desenvolvimento  e  Coesão  Social;  d)  Identidade  e  Cidadania.  Nessa  fase,  foram 

identificadas as principais tendências locais,  assim como pontos fortes e pontos fracos 

mais relevantes no interior dos eixos temáticos e seus subtemas. 

A  segunda  fase  foi  marcada  pelos  trabalhos  dos  Grupos  de  Propostas, 

desenvolvidos entre os meses de abril e junho de 1999, os quais identificaram projetos de 

maior  relevância  e  classificou-os  de  acordo  com  suas  prioridades.  Segundo  Garcia39 

(2004), “a homologação do Plano pelo Conselho da Cidade, órgão máximo de participação 

institucional e cidadã, constituído por representantes dos mais diversos segmentos sociais, 

foi realizada em fevereiro de 2000.”

A  terceira  fase,  ainda  em  execução,  teve  início  no  ano  2000.  É  a  fase  de 

Implantação dos Projetos definidos como prioritários pelos Grupos de Propostas, que na 

etapa anterior selecionaram 93 projetos, de um total de 334. 

2.1. ESTRUTURA DO PLANO ESTRATÉGICO DE JUIZ DE FORA

O Plano é composto  de  quatro  organismos básicos:  o  Conselho da Cidade,  na 

forma de assembléia geral, o Conselho Diretor, instância deliberativa, o Comitê Executivo, 

como órgão operacional  e o Consórcio Mantenedor,  como órgão de financiamento.  Os 

Grupos de Trabalho, formados para as fases de Diagnóstico, Propostas e Implantação de 

39 Coordenador Geral do Plano Estratégico de Juiz de Fora. 

75



Projetos compõem uma estrutura variável. Na seqüência, apresenta-se o organograma da 

estrutura organizacional do Plano (figura 12).

Figura 12. Estrutura organizacional do Plano Estratégico de Juiz de Fora40

Conselho da Cidade

Conselho Diretor Consórcio Mantenedor

Comitê Executivo

Grupo de Diagnóstico Grupo de Proposições Grupo de Implantação de 
Projetos

O Conselho da Cidade, constituído por diversos segmentos sociais, tem a função de 

homologar e aprovar as diretrizes do Plano. Para o Conselho Diretor ficam as atribuições 

de orientar e acompanhar os trabalhos e decisões do Comitê Executivo, que por sua vez 

foi  o  órgão  responsável  pela  elaboração  do  Plano  e  atua  na  coordenação  técnica  e 

operacional dos trabalhos. Cabe ao Consórcio Mantenedor a sustentação financeira do 

Plano no que diz respeito à divulgação, mobilização, administração e consultoria, sendo 

constituído como entidade sem fins lucrativos. 

2.2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DO PLANO ESTRATÉGICO DE JUIZ DE FORA

Considerado inovador em relação aos padrões clássicos de planejamento, o Plano 

Estratégico é considerado por seus pensadores como um processo, e não como um plano 

de  governo,  capaz  de  identificar  as  principais  tendências  locais  e  de  definir  projetos 

factíveis,  consensuais e de início imediato.  Em seus enunciados,  persegue um tríplice 

objetivo:

40 Fonte: Diagnóstico do Plano Estratégico de Juiz de Fora, 1998.
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 - determinar quais são os “objetivos estratégicos para a cidade, que permitam alcançar 

uma posição de competitividade e a melhoria da qualidade de vida a curto, médio e longo 

prazos” (PJF, 2000);

-  incitar  a  “convergência  das  ações  de  todos  os  agentes  com capacidade  e  recursos 

organizacionais, humanos ou financeiros para conceber e realizar um projeto possível de 

cidade desejada” (PJF, 2000).

- buscar o “desenvolvimento equilibrado e sustentado, conciliando crescimento econômico 

com qualidade de vida, a partir do envolvimento e da mobilização de toda comunidade” 

(PJF, 2000).

Em  tese,  o  Objetivo  Central  do  PlanoJF  foi  definido  a  partir  de  síntese  das 

conclusões  obtidas  pelos  Grupos  de  Diagnóstico,  durante  sua  primeira  etapa  de 

implantação, nas seguintes áreas: Atividades Econômicas; Qualidade do Espaço Urbano; 

Desenvolvimento e Coesão Social; Identidade e Cidadania. Consta, portanto, do Objetivo 

Central:

Elevar Juiz de Fora a novos padrões de referência em serviços de educação e 
saúde,  cultura,  equilíbrio  social  e  qualidade  de  vida,  consolidando  seu  papel 
integrador do entorno. 
Desenvolver uma cidade com equilíbrio do espaço urbano, respeitosa da coisa 
pública e do meio ambiente, pólo econômico e logístico da região Sudeste-Sul, 
orientada para os novos campos do conhecimento e da tecnologia. (PJF, 2000)

De acordo com o documento, o Objetivo Central procura explicitar um modelo de 

desenvolvimento para Juiz de Fora que seria desejado, possível e consensual.  Em todo o 

documento  utiliza-se  a  linguagem típica  deste  modelo  de  planejamento.  Por  isso,  são 

recorrentes  jargões  como  “cidade  desejada”,  “desenvolvimento  possível”,  “modelo 

consensual”. 

No processo de elaboração do Plano foram delimitadas cinco Linhas Estratégicas 

definidas na fase de Propostas: Cidade Educadora, Cidade Solidária, Cidade com Espaço 

Urbano  Atrativo,  Cidade  Competitiva  e  Cidade  Eficiente.  Num  segundo  momento  as 

mesmas foram condensadas e reorganizadas em três Estratégias: Juiz de Fora, Cidade de 
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Oportunidades;  Juiz  de Fora,  Cidade Pólo;  Juiz  de Fora,  Cidade de Qualidade.  Essas 

linhas estratégicas apresentam os objetivos gerais destacados a seguir.

Estratégia “Juiz de Fora, Cidade de Oportunidades”:

Desenvolver  atividades  produtivas  diversificadas,  reforçando  a  indústria  do 
conhecimento e agronegócios, potencializando oportunidades de desenvolvimento 
econômico e  profissional,  através  da expansão  do  acesso à  educação  básica, 
formação e requalificação profissionais, empregabilidade e inserção social. (PJF, 
2000)

De  acordo  com  o  Relatório  Final  do  PlanoJF  (PJF,  2000)  o compromisso 

estabelecido nesta estratégia é o de “promover a prosperidade econômica, com benefícios 

diretos para toda a população da cidade, em oposição a um mero crescimento econômico” 

(PJF, 2000). Os objetivos desta estratégia foram condensados em duas linhas de ação:

 

a)  Desenvolvimento  de  atividades  produtivas: “a  infra-estrutura  de  apoio  ao 

desenvolvimento  de  atividades produtivas  diversificadas  deve ser  melhorada,  atingindo 

padrões de excelência por sua qualidade e custos” (PJF, 2000);

b)  Oportunidades  de  desenvolvimento  econômico  e  social: “os  resultados  do 

desenvolvimento econômico devem ser acessíveis a todos, sendo para isso relevante o 

desenvolvimento dos pequenos empreendedores,  a expansão da educação básica e a 

qualificação profissional para aumentar as condições de empregabilidade” (PJF, 2000).

Nesta  linha estratégica chama atenção o fato de que,  numa cidade com franco 

predomínio de atividades ligadas aos setores secundário e terciário, tenha sido colocado 

como uma das prioridades o desenvolvimento do agronegócio. Embora envolva direta ou 

indiretamente a indústria e os serviços, as atividades agrárias não são representativas na 

economia local, compondo menos de 1% PIB do município, conforme já mostramos no 

primeiro capítulo.
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As ações e projetos da estratégia “Juiz de Fora, Cidade de Oportunidades” estão 

disponíveis para consulta no anexo 2. 

Estratégia “Juiz de Fora, Cidade Pólo”:

Consolidar  Juiz  de  Fora  como  capital  da  Zona  de  Mata,  melhorando  sua 
acessibilidade,  ampliando  suas  atividades  de  comércio  e  serviços  e  buscando 
excelência nas áreas de saúde e educação. (PJF, 2000)

Esta estratégia apenas reforça o papel de pólo regional assumido pela cidade desde 

o século XIX.  Portanto,  partindo desse princípio  não constitui  uma inovação.  Contudo, 

apresenta a contribuição mais direta ao objetivo Central do Plano Estratégico. De acordo 

com o próprio documento, esta estratégia “é composta por projetos que potencializam a 

atratividade exercida por Juiz de Fora fortalecendo suas atividades e consolidando-a como 

pólo regional, em especial nas áreas de educação, saúde e logística, aspectos nos quais a 

cidade já se destaca” (PJF, 2000). 

O papel que Juiz de Fora desempenha como pólo regional se destaca sobremaneira 

nas áreas de saúde e de educação, que atraem muitas pessoas de outras cidades em 

busca destes serviços. De fato, isso consolida a importância de Juiz de Fora em escala 

regional. Entretanto, no tocante à saúde pública, acaba constituindo uma questão delicada 

para  a  cidade,  dado  o  gargalo  formado  pela  procura  por  atendimento  médico  pelos 

pacientes de outras localidades que não dispõem dos mesmos serviços. 

No campo da educação,  conforme destacamos anteriormente,  Juiz de Fora tem 

cada vez mais se consolidado como pólo educacional da Mata Mineira. Isto se relaciona 

diretamente com a primeira linha estratégica, “Cidade de Oportunidades”, já que a questão 

da inserção social perpassa, fundamentalmente, pela qualificação profissional.  

Segundo o Relatório Final do PlanoJF (PJF, 2000),  a filosofia desta estratégia “é 

destacar o papel desempenhado pela cidade como pólo de seu entorno, com destaque 
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para uma ação integradora  da Região da Mata,  formando assim um bloco que possa 

assumir um papel de destaque no cenário nacional”. Seus objetivos foram agrupados da 

seguinte forma:

a)  Infra-estrutura  de  desenvolvimento  regional: “Juiz  de  Fora  deve  consolidar  sua 

condição de cidade-pólo, melhorando seus acessos, requalificando a atividade comercial 

desenvolvida  na  área  central  da  cidade  e  desenvolvendo  ações  conjuntas  com  os 

municípios da região” (PJF, 2000);

b) Serviços regionais de saúde e educação: “os serviços ofertados em Juiz de Fora nas 

áreas  de  ensino  e  saúde  devem  ser  melhorados  e  ampliados,  possibilitando  a 

consolidação de sua abrangência regional em novo patamar de qualidade” (PJF, 2000).

As  ações  e  projetos  da  estratégia  “Juiz  de  Fora,  Cidade-Pólo”  podem  ser 

consultados no anexo 3.

Estratégia “Juiz de Fora, Cidade de Qualidade”:

Avançar nos indicadores sociais, melhorando os serviços públicos e requalificando 
o espaço urbano. (PJF, 2000)

Nesta última estratégia, percebe-se a preocupação com o social, embora de forma 

bastante vaga, já que nem sempre é fácil ou mesmo possível mensurar satisfatoriamente 

indicadores sociais e qualidade de vida de uma cidade. De acordo com o documento do 

Plano,  “a  prosperidade  econômica  buscada  pela  cidade  e  sua  consolidação  como 

referência regional só se justificam se suas conseqüências se refletirem de forma direta e 

positiva  na  rotina  dos  cidadãos”  (PlanoJF,  2000).  Os  objetivos  desta  estratégia  foram 

assim discriminados:

a)  Qualidade  Urbana: “a  cidade  deve  melhorar  a  qualidade  dos  seus  espaços  e 

edificações, desenvolvendo uma paisagem acolhedora e melhorando a mobilidade interna” 

(PJF, 2000);

80



b) Meio Ambiente: “os recursos naturais precisam ser integrados de maneira harmoniosa 

à dinâmica da cidade, através de planejamento, regulamentação, fiscalização e educação 

ambiental” (PJF, 2000);

c) Administração Pública:  “a integração e cooperação entre a comunidade e o poder 

público podem consolidar Juiz de Fora como padrão de excelência em gestão pública” 

(PJF, 2000);

 d) Serviços Públicos: “a prestação de serviços públicos de qualidade ao cidadão deve 

estar ancorada na existência de canais de comunicação eficientes e no livre acesso à 

informação” (PJF, 2000).

As  ações  e  projetos  da  estratégia  “Juiz  de  Fora,  Cidade  de  Qualidade”  estão 

apresentados no anexo 4.

2.3. PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE JUIZ DE FORA

O  processo  de  elaboração  do  Plano  envolveu  as  seguintes  etapas:  a)  Pré-

diagnóstico (Organização);  b) Diagnóstico;  c) Propostas;  d) Implantação de Projetos.  A 

etapa  do  Pré-diagnóstico  (Organização)  envolveu  “estudos  de  fontes  documentais, 

entrevistas  com  personalidades  da  cidade  e  aplicação  de  questionários  qualitativos 

estruturados para apurar a percepção de problemas e alternativas para a cidade” (PJF, 

2000). Com os resultados do Pré-diagnóstico definiram-se os chamados Temas Críticos 

para a cidade – Atividades Econômicas; A Qualidade do Espaço Urbano; Desenvolvimento 

e Coesão Social; Identidade e Cidadania, sobre os quais trataremos no item 2.4. - Análise 

do Ambiente Interno: Diagnóstico da Cidade.

 Após a fase de Organização, iniciou-se a etapa de Diagnóstico, quando cada um 

dos Temas Críticos foi analisado por um Grupo de Trabalho de Diagnóstico, formado por 

“cidadãos  de  vários  segmentos  sociais”  (PJF,  2000).  O  relatório  dos  grupos  que 

trabalharam nesta etapa subsidiou a análise do ambiente interno da cidade, a partir da 

qual foram traçados o Objetivo Central e as Linhas Estratégicas do Plano. Todo o material 

produzido nesta fase está apresentado no relatório de Diagnóstico do Plano.
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Na seqüência, seguiu-se a etapa de Análise das Propostas e Redação do Plano. 

Foram formados os Grupos de Trabalho de Propostas, que ganharam a incumbência de 

analisar  projetos  e  definir  prioridades,  com  vistas  ao  Objetivo  Central  e  às  Linhas 

Estratégicas definidos na fase anterior. Após a consolidação desta etapa propositiva, fez-

se a redação do Relatório Final do Plano. 

As ações para a realização, acompanhamento e controle dos projetos selecionados 

na etapa anterior foram definidas na fase de Implementação de Projetos, quando foram 

constituídos os Grupos de Trabalho específicos. O fluxograma a seguir (figura 10), destaca 

a seqüência das etapas de elaboração do PlanoJF.

Figura 10. Etapas de elaboração do Plano Estratégico de Juiz de Fora41

De acordo  com João  Carlos  Vitor  Garcia  (2004),  Coordenador  Geral  do  Plano, 

durante  sua  elaboração  participaram  diretamente  cerca  de  200  instituições  e  1.000 

personalidades. Até o ano de 2001 os gastos totalizavam U$ 400 mil, financiados pelos 

setores privado e público, que também disponibilizou equipe técnica para a realização dos 

trabalhos. 

2.4. ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO: DIAGNÓSTICO DA CIDADE

A discussão para análise do ambiente interno da cidade foi pautada nos seguintes 

Temas Críticos: Atividades Econômicas; A Qualidade do Espaço Urbano; Desenvolvimento 

e  Coesão  Social;  Identidade  e  Cidadania.  Cada  um desses  temas  foi  subdividido  em 

subtemas com seus respectivos pontos de discussão (Quadro 2), os quais orientaram os 

41 Fonte: Diagnóstico do Plano Estratégico de Juiz de Fora, 1998.
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trabalhos dos Grupos de Diagnóstico. A metodologia de avaliação desses grupos foi  a 

partir da identificação dos pontos fortes, dos pontos fracos e das tendências locais (PJF, 

2000).  Esta  abordagem  não  deixa  de  apresentar  fragilidades,  uma  vez  que  se  torna 

dualista, simplificando questões de ordem complexa, próprias da dinâmica urbana. Assim, 

parece algo simplista apontar problemas e trata-los de forma pontual, como a identificar no 

interior de uma empresa suas forças e fraquezas, esquecendo-se que uma cidade é de 

uma complexidade e de um dinamismo que superam em muito os de uma corporação 

empresarial.

Quadro  2.  Temas  Críticos,  Subtemas  e  Pontos  para  Discussão  nos  Grupos  de 
Diagnóstico do Plano Estratégico de Juiz de Fora.42

TEMA SUBTEMA PONTOS PARA DISCUSSÃO

Atividades 
Econômicas Economia

Dinâmica,  estrutura  e  área  de  influência  de  sua 
economia.
Comércio  e  seu  impacto  sobre  a  área  central  da 
cidade.
Setores emergentes: Turismo, Lazer e Cultura.

Emprego e Renda
Renda pessoal e familiar.
Setores formal e informal.

Recursos Humanos
Sistema de educação básica.
Cursos técnicos e profissionalizantes.
Aperfeiçoamento, reciclagem e pós-graduação.
Sistemas de apoio: Serviço Social da Indústria (SESI), 
Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Comércio (SENAC) e SEBRAE. 
Universidade.

Atratividade 
Regional/Nacional

Localização,  infra-estruturas  de  transportes  e 
comunicação.
Articulação com outros pólos produtivos.
Atendimento  em  serviços  de  saúde  e  na  área 
educacional.
Gestão empresarial.
Recursos energéticos.

Base Tecnológica Ciência e Tecnologia.
Serviços avançados para as empresas.

42 Elaboração do autor. Fonte: PJF (2000).
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A  Qualidade  do 
Espaço Urbano

Estrutura Urbana Centralidades.
Eixos de desenvolvimento e vertebração.
Uso do solo.

Acessibilidade/ 
Mobilidade Interna

Acessos viários.
Sistema de transporte público e individual.
Localização de espaços logísticos.

Moradia Oferta e demanda.
Qualidade da moradia.
Habitação popular.

Paisagem Urbana Integração dos acessos viários à vida da cidade.
Equipamentos urbanos.
Espaços públicos.

Meio Ambiente Educação ambiental.
Desenvolvimento sustentável.
Espaços verdes.
O rio Paraibuna.
Saneamento.

Desenvolvimento 
e Coesão Social

Educação Infra-estrutura da rede pública e privada de ensino.
Atratividade em relação à região.
Oferta e demanda da rede pública e privada.
Papel da universidade.
Qualidade do ensino.

Saúde Gestão da saúde.
Serviços de saúde, equipamentos públicos e privados.
Atendimento regional.
Saneamento.

Cultura Formação de produtos culturais e artísticos.
Integração social.
Eventos e espaços culturais.

Esporte e Lazer Oferta de atividades.
Espaços públicos.
Organização do esporte.

Desequilíbrio e 
Exclusão Social

Grupos dos excluídos sociais.
Assistência social.
População de habitação subnormal.
População de habitação em área de risco.

Segurança e Ordem 
Pública

Evolução dos índices de segurança e suas causas.
Relação  do  cidadão  com  os  sistemas  Judiciário  e 
Policial.
Sistemas de segurança privada.

Identidade  e 
Cidadania

A Imagem Interna Elementos formadores de identidade.
Pertencimento.
Comunicação e formação da imagem externa.

Gestão Pública Capacitação dos gestores públicos.
Redes corporativas de informação.
Parcerias público-privadas.
Geração e captação de recursos financeiros.

Canais de 
Informação e 
Participação

Descentralização administrativa.
Organização da sociedade e representatividade.
Mecanismos de participação cidadã.

Relação do Cidadão 
com seu espaço

O espaço urbano e os bens públicos.
Os diferentes níveis de governo.
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Em pesquisa realizada sobre os Planos Estratégicos das cidades do Rio de Janeiro, 

Fortaleza, Juiz de Fora e Nova Iguaçu, Oliveira (2005)43 destaca que:

Dos planos estudados, Juiz de Fora é o único que apresenta uma leitura mais 
consistente do quadro social  do Município,  mesmo com as limitações impostas 
pela própria metodologia,  com sua abordagem indicativa e dualista dos pontos 
fortes e fracos. Diferencia-se dos demais quando aborda temas pouco observados 
no planejamento estratégico como, por exemplo, a desigualdade e exclusão social. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 116)

O ponto levantado pela autora é relevante na medida em que, normalmente, os 

Planos Estratégicos dão pouca atenção ao quadro social, o que neste quesito diferencia o 

Plano Estratégico de Juiz de Fora de outros semelhantes. 

De  acordo  com  os  Relatórios  dos  Grupos  de  Diagnóstico,  no  campo  temático 

Atividades Econômicas, a cidade de Juiz de Fora apresenta como principais tendências 

locais:  concentração das indústrias em áreas mais distantes do centro,  a exemplo dos 

distritos industriais implantados na zona norte; consolidação da cidade como Centro de 

Trânsito (comércio, exportação, serviços); formação de novas centralidades, com destaque 

para a zona sul e a cidade alta (zona oeste); reconcentração regional da economia, a partir 

de um quadro de desconcentração nacional com alocação de indústrias em novas áreas, 

formação de consórcios intermunicipais, sistemas de informações e outros; aumento da 

mão-de-obra  ocupada  no  setor  terciário  e  redução  no  secundário;  perda  de 

competitividade  das  indústrias  têxtil  e  gráfica,  caracterizadas  por  maquinário  obsoleto; 

consolidação da cidade como pólo regional nas áreas de comércio e serviços, destacando-

se  as  áreas  de  educação,  saúde  e  cultura;  avanços  tecnológicos  dos  sistemas  de 

informações e telecomunicações; procedimentos que buscam a qualidade total  – neste 

último não foram especificados os setores. 

No  interior  de  cada  sub-tema  das  Atividades  Econômicas,  as  principais 

características apontadas pelo Grupo de Trabalho na delimitação dos pontos fortes e dos 

pontos fracos podem ser assim agrupadas:

 
43 A  pesquisa  em questão  consiste  na dissertação  de mestrado  de  Liana  Silvia  de  Viveiros  e  Oliveira, 
apresentada  ao  Programa  de  Pós-graduação  em Arquitetura  e  Urbanismo,  Faculdade  de  Arquitetura  e 
Urbanismo, Universidade Federal da Bahia (2005).
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- Economia

Pontos Fortes: o equilíbrio entre os setores secundário e terciário, somado à diversificação 

dos  mesmos,  torna  a  cidade  menos  sujeita  a  crises  provocadas  por  mudanças 

conjunturais; a inserção da cidade no Mercosul e sua filiação à rede de Mercocidades; 

instalação  do  Centro  de  Desenvolvimento  de  Negócios  Internacionais  (Trade  Point), 

presença  da  estação  Aduaneira  do  Interior  –  EADI  (Porto  Seco),  criação  da  Unidade 

Regional  da  União  Brasileira  para  a  Qualidade  –  UBQ e  da  Mesa  de  Integração  do 

Consórcio do Corredor Atlântico do Mercosul; presença de diversos órgãos de fomento 

capazes de impulsionarem a economia local  e  regional,  como:  Conselho Municipal  de 

Turismo;  Agência  de  Desenvolvimento  de  Juiz  de  Fora  e  Região  (ADJFR);  Consórcio 

Intermunicipal da Mata e Vertentes; Fundação de Desenvolvimento Regional (FUNDER); 

presença  de  centros  de  apoio  à  formação  e  capacitação  de  profissionais  através  de 

instituições vinculadas a diversos setores empresariais (SEBRAE, SESC, SENAI, SESI, 

SENAC, SENAR); realização de feiras,  exposições e eventos comerciais com produtos 

diversificados e acessíveis à população; potencial turístico da cidade.

Pontos Fracos: ausência ou inadequação de políticas de desenvolvimento do Turismo, da 

Agropecuária / Agrobusiness e da Indústria locais; as atividades agropecuárias carecem 

de infra-estrutura de telefonia, eletrificação e estradas vicinais; poucas empresas locais 

possuem certificação  ISO,  caracterizando  a  inconsistência  da  cultura  da  qualidade  na 

cidade; determinadas atividades setoriais, como o horário de funcionamento do comércio, 

sofrem  limitações  regulatórias  legais;  os  empreendimentos  locais  são  limitados  pela 

inconsistência da política de incentivos; as classes alta e média são atraídas pelas redes 

de comércio e serviços do Rio de Janeiro, Petrópolis e Itaipava; defasagem da Cultura 

Empresarial  diante  das  atuais  necessidades  locais;  ineficiência  da  fiscalização  da 

procedência e situação legal de produtos comercializados em feiras realizadas na cidade.

- Emprego e Renda

Pontos Fortes: presença do Fundo de Apoio ao Empreendimento Popular – FAEP (Banco 

do Povo); Comissão Municipal de Emprego; custo da mão-de-obra; atuação consistente do 

movimento sindical; criação do Centro de Integração Escola Empresa – CIEE; estrutura de 

apoio  à  formação  de  profissionais  (citada  no  item  anterior);  SENAT  em  fase  de 

implantação.
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Pontos  Fracos:  baixa  capacidade  de  geração  de  emprego  e  renda;  carência  de  uma 

política municipal consistente e efetiva de incentivo à geração de emprego e renda.

- Recursos Humanos

Pontos  Fortes:  presença  de  uma  consistente  infra-estrutura  educacional  na  cidade, 

representada por grande número de instituições de ensino público e privado, de cursos 

técnicos e de nível superior, com destaque para a Universidade Federal de Juiz de Fora; 

projetos  de  formação  e  requalificação  profissional  mantidos  por  diversas  instituições 

(FIEMG, SESI, SENAI, Sindicato dos Metalúrgicos, entre outras);

Pontos Fracos: as empresas investem pouco em qualificação e treinamento de recursos 

humanos; há perda de qualidade do ensino fundamental e dificuldades para o acesso dos 

jovens de baixa renda aos cursos profissionalizantes e de nível superior; inexistência de 

espaços próprios para estabelecimento e coordenação de políticas voltadas aos recursos 

humanos  que  congreguem  instituições  de  formação  /  requalificação  profissional; 

defasagem  na  oferta  de  novos  cursos  e  na  atualização  dos  existentes,  tanto  na 

Universidade  Federal  quanto  nas  Faculdades  particulares,  que  atendam  às  novas 

demandas da cidade e da região.

- Atratividade Regional / Nacional

Pontos  Fortes:  localização  geográfica  favorável;  boa  qualidade  de  vida:  saúde, 

educação e segurança; participação na rede de Mercocidades; presença da Estação 

Aduaneira do Interior – EADI (Porto Seco); dimensão dos mercados local e regional; 

setor público bem estruturado; serviços financeiros de boa qualidade; disponibilidade 

de infra-estrutura de energia  elétrica, gás natural, telecomunicações, fibra ótica, água e 

esgoto; estrutura educacional consistente (citada no item anterior); conexão rodoviária com 

o Rio de Janeiro pela BR-040 e presença de estrutura ferroviária para transporte de cargas; 

potencial de instalação de termoelétricas e mini-hidroelétricas na região.

Pontos  fracos:  Infra-estrutura  inadequada  para  realização  de  feiras,  eventos  e 

convenções; infra-estrutura aeroportuária insuficiente; paisagem urbana pouco atrativa; 

disponibilidade e custo do solo; falta de uma política de atratividade – Marketing da 

cidade;  limitações  do  horário  de  funcionamento  do  comércio;  planta  de  valores 

imobiliários  desatualizada,  com  valores  venais  considerados  elevados;  conexão 
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rodoviária com São Paulo e com Belo Horizonte; precariedade do trecho da BR-267 na 

interligação da Zona da Mata; falta de um anel rodoviário.

- Base Tecnológica

Pontos Fortes: infra-estrutura educacional de formação técnica e superior; consolidação 

de política de fomento à incubação de empreendimentos de alta densidade tecnológica e de 

maior aproximação com o setor produtivo por parte da UFJF (Centro Regional de Inovação 

e Transferência de Tecnologia - CRITT; formação de empreendedores (Programa Gênesis); 

núcleo do programa Softex 2000, filial da ASSESPRO – (Associação das Indústrias das 

Empresas de Tecnologia da Informação) e ações direcionadas para a criação do Pólo 

Audiovisual; presença de centros de tecnologia no setor produtivo de leite e na formação 

profissional para a área de laticínios (Centro Nacional de Pesquisas de Gado de Leite - 

Embrapa e Instituto de Laticínios Cândido Tostes); potencial representado pela presença 

de empresas com padrões gerenciais modernos e competitivos.

Pontos  Fracos:  defasagem  dos  cursos  de  graduação,  mestrado  e  doutorado  na 

Universidade  Federal  que  atendam  às  novas  demandas  do  mercado  de  trabalho; 

Universidade Federal com defasagem em relação às tecnologias de ponta; inexistência 

de laboratórios especializados na prestação de serviços meteorológicos; falta de uma 

política  consistente  de  desenvolvimento  tecnológico;  baixa  integração  entre  o  setor 

empresarial e o meio acadêmico; ausência de um forum permanente para debater a 

Base  Tecnológica  e  estabelecer  estratégias  gerais  para  atender  aos  segmentos 

carentes; inexistência de base tecnológica de uso do gás natural nas indústrias, em usinas 

termoelétricas e nos veículos.

O grupo responsável pelo tema Qualidade do Espaço Urbano, em sua avaliação 

diagnóstica descreveu o seguinte cenário: Juiz de Fora foi inserida no circuito dos fluxos 

econômicos globais, representados pela implantação de filiais de empresas multinacionais 

como a montadora  Mercedes  Benz  e  o Supermercado Carrefour,  que  junto  com uma 

significativa expansão de sua área urbanizada e de sua população marcaria uma espécie 

de “transição” para a cidade; estes fatores representariam uma ameaça para a Qualidade 

de Vida de seus habitantes, que é considerada muito boa atualmente, sobretudo devido à 

sua infra-estrutura; a ausência de integração entre os diversos agentes responsáveis pela 

gestão do espaço urbano e de uma fiscalização municipal eficiente também constituem 
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ameaças  para  a  qualidade  de  vida;  a  falta  de  instrumentos  de  planejamento  urbano 

devidamente  efetivados e/ou implementados seriam fatores  negativos  para  a cidade – 

neste  ponto  o  grupo  aponta  a  falta  de  um Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano 

(PDDU),  contudo  este  começou  a  ser  elaborado  em 1994,  antes,  portanto,  do  Plano 

Estratégico (iniciado em 1997). Nos sub-temas desse campo temático foram destacados 

pontos fortes e pontos fracos conforme segue adiante:

- Estrutura Urbana

Pontos Fortes:  Rio  Paraibuna como eixo  estruturador  urbano (tráfego,  adensamento  e 

lazer);  existência  de  extensas  áreas  favoráveis  à  expansão  urbana,  tanto  em termos 

topográficos quanto de infra-estrutura (entre os bairros de Monte Castelo e Benfica e os 

bairros de Barbosa Lage e Grama); grande número de moradias na Área Central; forte 

atratividade local e regional exercida pela Área Central com a presença de galerias, ruas 

de pedestres, concentração de serviços e de estabelecimentos comerciais; proposta de 

revitalização do centro; proposta de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano contendo: 

zoneamento da Área Urbana (inclusive da zona de expansão urbana); nova concepção do 

parcelamento, uso e ocupação do solo; instrumentos de planejamento e gestão urbana; 

sistema de informação geográfica em implantação.

Pontos  Fracos:  carência  de  equipamentos  urbanos  –  qualidade  e  quantidade, 

principalmente nos bairros periféricos; grande concentração urbana causando problemas 

diversos, sobretudo de mobilidade; proliferação de loteamentos clandestinos sem infra-

estrutura  e  de  construções  irregulares,  devido,  sobretudo,  à  falta  de  fiscalização 

rigorosa por parte do poder público; ausência de planejamento de longo prazo para as 

questões da urbanização e do uso do solo (ausência da efetivação de um Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano); pressão imobiliária (industrial ou residencial) em áreas de 

proteção/preservação ambiental, ou em seus entornos.

- Acessibilidade e Mobilidade Interna

Pontos  Fortes:  propostas  dos  Planos  Diretores  de  Transportes  Urbanos  e  de 

Desenvolvimento Urbano, contendo uma nova estruturação viária; estudos do DNER de 

duplicação da Av. Brasil (prolongamento da BR 267) na margem esquerda do Rio Paraibuna, 

para permitir a implantação de sistema binário nestas vias, desde o Poço Rico até o Distrito 

Industrial;  boa qualidade da conexão rodoviária  com o  Rio  de  Janeiro  (BR-040);  infra-
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estrutura existente da malha ferroviária configurando elemento potencial para atendimento 

ao transporte coletivo urbano.

Pontos Fracos: centro como eixo nodal de comunicação da cidade, o que denota carência 

de interligação entre os bairros  e sobrecarrega o sistema viário;  tráfego de passagem 

(rodoviário  e  ferroviário)  cruza  a  malha  urbana,  sobrecarregando-a;  conflitos  na  Área 

Central: grande número de acidentes; calçadas insuficientes e com presença de ambulantes; 

interferência da coleta do lixo no trânsito;  falta de rigor na fiscalização de carga/descarga; 

transporte coletivo urbano: embarque e desembarque no centro; conforto e ventilação nos 

veículos; poluição atmosférica; freqüência de determinadas linhas em áreas periféricas; 

ausência de terminais de transbordo; inexistência de terminais de transbordo de cargas; 

transporte  coletivo  interurbano:  qualidade  e  freqüência;  precariedade  nas  conexões 

rodoviárias com São Paulo e com Belo Horizonte e do trecho da BR-267 na interligação da 

Zona da Mata; falta de um anel rodoviário; precariedade de infra-estrutura aeroportuária; 

não  efetivação  dos  Planos  Diretores  (de  Transporte  Urbano  e  de  Desenvolvimento 

Urbano).

- Moradia

Pontos Fortes: início de programas de urbanização de favelas e de áreas de habitação 

precária, embora muito timidamente; boa qualidade das moradias para as classes alta e 

média;  “Diretrizes  para  a  Política  Habitacional”  elaboradas  pela  EMCASA/UFJF; 

levantamento,  análise e proposições para as áreas de risco e de habitação subnormal 

contidos na proposta do PDDU; PROCASA - Programa de Habitação Proletária, vinculado 

à SMAU, através do qual o proprietário de um lote pode obter um projeto padrão e isenção 

de taxas; proposta de criação do Conselho Municipal de Habitação, em tramitação.

Pontos  Fracos:  inexistência  de  política  global  de  loteamento  e  moradia  popular, 

considerando a habitação, transporte, equipamentos e distância de locais de trabalho e/ou 

geração de renda; falta de fiscalização rigorosa/diretrizes técnicas adequadas por parte do 

poder público permitindo a proliferação de loteamentos clandestinos sem infra-estrutura, 

construções  irregulares  e  loteamentos  não  adequados  em  encostas  com  altas 

declividades, gerando ocupação em áreas de risco; falta de divulgação do PROCASA e de 

apoio técnico efetivo para construção de moradias populares, aliado a sistema deficiente 

de informações, principalmente para as populações de baixa renda; inexistência de uma 
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política  de  regularização  das  moradias  sub-normais;  falta  de  entrosamento  entre  os 

agentes responsáveis pelo espaço urbano.

- Paisagem Urbana

Pontos Fortes: existência do Rio Paraibuna, Morro do Cristo, Mata do Krambeck, Poço D

´Antas, Parque da Lajinha, Parque Mariano Procópio e Parque Halfeld como elementos de 

referencial paisagístico; áreas verdes, quedas d’águas e cachoeiras na cidade e entorno 

com potencial de uso para turismo e lazer; cidade com rico ecletismo urbano, contendo 

representações  dos  vários  movimentos  arquitetônicos  e  épocas  históricas;  estrutura 

básica do traçado urbano original do século XIX, com grande número de construções da 

época; inventário do Patrimônio Histórico.

Pontos  Fracos:  carência  de  praças  e  áreas  de  lazer;  inexistência  de  política  de 

proteção e preservação dos bens culturais: o enfoque pontual - e não de conjunto - 

para a análise dos imóveis é uma questão preocupante;  ineficiência da fiscalização 

quanto às queimadas, devido à carência de apoio logístico e recursos humanos do IEF 

e da Polícia Florestal; inexistência de incentivos a formas adequadas de construção 

nas encostas (taludes com cobertura vegetal, edificações em patamares) restringindo o 

uso de capeamento  de  concreto;  ausência  de saneamento  do Rio  Paraibuna e de 

tratamento paisagístico das suas margens e de projetos de urbanização e revitalização 

das áreas de seu entorno, extensivo às vias urbanas; pouca participação da iniciativa 

privada  como  co-responsável  na  produção  do  espaço  urbano;  inexistência  de  uma 

política  de  reconhecimento,  aproveitamento,  preservação  e  manutenção  para  as 

referências  paisagísticas  e  para  as  áreas  com potencial  de  uso  (quedas  d´águas  e 

cachoeiras na área urbana e entorno); degradação nas áreas de extração mineral em 

atividade ou desativadas.

- Meio Ambiente

Pontos Fortes: presença de organismos diversos do setor público, privado e ONGS, na 

cidade,  tais  como  COMDEMA  (Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente),  COMAR 

(Comissão do Meio Ambiente e Recursos Naturais),  AMAJF (Associação pelo Meio 

Ambiente de Juiz de Fora) e CRMA/ZM (Conselho Regional do Meio Ambiente/Zona da 

Mata), caracterizando crescente grau de consciência e organização da sociedade em 
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relação ao Meio Ambiente; presença, na cidade, do IEF, do IBAMA e da Cia. da Polícia 

Florestal; proposta de Código Ambiental para gerenciamento das atividades no município; 

proposta de projetos de lei de proteção de mananciais, permitindo o parcelamento do solo 

em  grandes  glebas;  existência  de  Agenda  21  local,  estabelecendo  uma  política  de 

desenvolvimento sustentável;  Plano Diretor de Limpeza Urbana, contendo: projeto de 

recuperação do aterro  de  Matias  Barbosa;  projeto  executivo  de  um aterro  sanitário; 

reestruturação do sistema de limpeza urbana; Plano Diretor de Abastecimento de Água; 

Plano Diretor de Esgotamento Sanitário em processo de revisão e atualização; proposta 

do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano,  contendo:  zoneamento  ambiental 

abrangendo  áreas  florestadas,  mananciais,  áreas  de  exploração  mineral  e  para 

implantação de aterro sanitário; gestão ambiental do município e mapa de qualidade 

ambiental; bons índices de serviços prestados à população: coleta de esgoto para 97%; 

distribuição de água para 98%; coleta de lixo para 90%; Programa de Coleta Seletiva e 

dos  serviços  de  varrição e capina;  dragagem periódica  do  Rio  Paraibuna;  grandes 

porções  de matas  na área urbana do município;  projetos  e campanhas  ambientais 

desenvolvidas em vários setores da municipalidade.

Pontos Fracos: inexistência de um Órgão Executivo da Gestão Ambiental na cidade, que 

possa coordenar as ações ambientais; fiscalização pouco efetiva da FEAM; ausência de 

legislação para gerenciamento ambiental do município; morosidade na implementação 

da política de desenvolvimento sustentável estabelecida na Agenda 21 local; destino 

final do lixo: falta de aterro sanitário; lixo hospitalar e industrial não tratado adequadamente; 

ineficiência da usina de reciclagem e compostagem; pouca abrangência da coleta seletiva; 

morosidade na implementação dos Planos Diretores de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário e não efetivação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; 

pressão imobiliária (industrial  ou residencial) e deficiência de fiscalização nas áreas de 

proteção  ambiental  e  preservação  permanente  (mananciais,  áreas  florestadas,  matas 

ciliares, etc.) e seus entornos; qualidade das águas (córregos e rios) comprometida pela 

falta  de  limpeza  e  desassoreamento  dos  córregos  bem como  pelo  lançamento  de 

resíduos industriais e lixo;  ausência de tratamento de esgoto e existência de redes 

unitárias (águas pluviais e esgoto); insuficiência do sistema de abastecimento de água, 

no que se refere a captação e tratamento, ocasionando fornecimento intermitente em 

diversos setores da cidade; projetos de educação ambiental dispersos, esporádicos e 

insuficientes;  falta  de  fiscalização  das  indústrias  no  que  se  refere  às  atividades 
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poluidoras; falta de exigência do poder público em relação ao controle da emissão de 

gases  pela  frota  de  transporte  coletivo  urbano;  falta  de  dados,  obtidos  através  de 

medições sistemáticas da poluição atmosférica, que permitam avaliar a qualidade do 

ar;  carência  de  áreas verdes e arborização das vias  urbanas;  inexistência  de  uma 

política de preservação de encostas, permitindo a inadequação da ocupação através 

de loteamentos incompatíveis, invasões e exploração de saibreiras, gerando áreas de 

risco, degradação ambiental, erosão e consequentemente assoreamento dos córregos 

e  rios;  degradação  nas  áreas  de  extração  mineral  em  atividade  ou  desativadas; 

ineficiência da fiscalização quanto às queimadas, devido à carência de apoio logístico e 

recursos  humanos  do  IEF  e  da  Polícia  Florestal;  má  distribuição  (em  função  de 

desmatamentos ocorridos no passado) e difícil  acessibilidade das áreas florestadas, 

não atendendo à comunidade.

No campo temático  Desenvolvimento e Coesão Social,  os  grupos de trabalho 

apontaram, sobretudo nas áreas de educação, saúde e cultura uma tendência geral de 

consolidação de Juiz de Fora como pólo regional. No setor educacional, a ampliação da 

oferta de cursos superiores, de pós-graduação e de formação profissional tem reforçado 

esse papel.  Ao mesmo tempo aumenta a procura pela educação pública básica e pré-

escola, assim como cresce a demanda pelo atendimento a Pessoas com Necessidades 

Especiais  na  rede  pública  de  ensino.  Em relação  à  saúde,  embora  tenha  havido  um 

significativo  desenvolvimento  tecnológico  na  cidade  (telemedicina,  diagnóstico  por 

imagens,  equipamentos  de monitoração etc.),  o crescimento  da demanda por  serviços 

públicos de saúde, em grande parte pela pressão exercida por sua área de influência e 

pelos  fluxos  migratórios,  provoca  uma  queda  da  qualidade  dos  serviços  municipais, 

sobretudo porque não há investimentos proporcionais ao aumento da demanda. Ainda na 

área de saúde aponta-se:  o crescimento dos atendimentos ambulatoriais,  reduzindo as 

internações;  a  maior  procura  por  terapias  alternativas;  e,  finalmente,  o  surgimento  de 

doenças endêmicas geradas pela deterioração da qualidade de vida devido à degradação 

ambiental.  Quanto  ao  campo  cultural,  mesmo  diante  de  um  quadro  de  aumento  da 

demanda por atividades culturais, de acordo com a avaliação feita, a cultura popular local 

fica reduzida a eventos isolados. Ainda assim, Juiz de Fora teria se firmado como centro 

cultural. 
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Ainda  no  tema  anterior,  as  principais  tendências  apontadas  para  o  sub-tema 

Esporte e Lazer são: o desenvolvimento de eventos esportivos pela iniciativa pública e 

privada, com o crescimento do patrocínio empresarial e da geração de lucros e empregos 

na  área,  vinculando-se  este  fator  à  consciência  da  importância  do  esporte  para  a 

educação, saúde e integração. Contudo, foi indicada também a redução das áreas de uso 

comunitário  para  a  prática  esportiva,  simultaneamente  ao  crescimento  das  formas 

individuais  de  lazer  centradas  no  domicílio,  o  que  contribui  com  a  diminuição  da 

possibilidade  de  integração  social  pelas  atividades  esportivas  e  de  lazer.  O  sub-tema 

Assistência Social teve indicadas as seguintes tendências locais: articulação dos serviços 

de assistência  social  objetivando traçar  políticas destinadas à população de excluídos; 

aumento  do  número  de  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  e  miserabilidade; 

crescimento  dos  índices  de  violência  contra  a  mulher,  o  idoso,  a  criança  e  o  negro; 

aumento  dos  casos  de  suicídio  e  de  dependência  química.  No  interior  do  sub-tema 

Segurança  e  Ordem  Pública  foram  identificadas  as  tendências  a  seguir:  aumento  da 

transgressão da ordem pública, sobretudo dos crimes contra o patrimônio; crescimento do 

crime organizado e do tráfico de entorpecentes; deterioração das condições dos presídios; 

e, finalmente, como fator positivo o aumento da interação entre a polícia e a comunidade 

através dos Postos instalados nos bairros.

Por fim, no eixo temático Identidade e Cidadania, o grupo responsável apontou as 

seguintes  tendências referentes  ao tema,  de forma geral:  maior  participação social  na 

definição  de  políticas  e  gestão  públicas;  aumento  das  parcerias  público-privadas; 

descentralização  administrativa;  o  sistema  de  informações  se  ressente  da  falta  de 

organicidade e sistematização na geração de dados;  ampliação das desigualdades de 

infra-estrutura  e  equipamentos  urbanos  entre  periferia  e  área  central;  dificuldades  de 

ordenação na ocupação dos espaços públicos da cidade;  crescimento considerável  da 

demanda  de  serviços  públicos,  infra-estrutura  e  equipamentos  sem  os  investimentos 

correspondentes; deterioração da qualidade da administração urbana e da prestação de 

serviços públicos. 

Especificamente em relação à questão da identidade local, o Grupo de Trabalho 

deste tema concluiu que “Juiz de Fora não apresenta características tão marcantes que a 

94



diferencie de outras cidades de mesmo porte, a ponto de caracterizar uma identidade”44 

(Diagnóstico do Plano Estratégico de Juiz de Fora, PJF, 2000). Segundo o diagnóstico 

traçado,  a  velha  “identidade industrial”  da  cidade,  que perdurou  durante  boa parte  do 

século passado não existe mais. Além disso, no contexto atual, seu possível renascimento 

industrial  não  a  distingue  significativamente  de  outras  cidades.  De  acordo  com  o 

documento,  há  lembranças  de  outros  tempos,  quando  a  cidade  de  Juiz  de  Fora  era 

conhecida  como  a  “Manchester  Mineira”,  mas  no  presente  não  haveria  elementos 

formadores de um caráter social particular. 

Contudo,  destaca-se  a  existência  de  setores  bem  definidos,  que  embora  não 

caracterizem, tranquilamente, uma identidade local, são importantes na construção de um 

rosto da cidade, que são os seguintes: um importante setor de comércio e serviços; o setor 

educacional,  que conta com inúmeras instituições  de ensino  públicas  e privadas,  com 

destaque para a Universidade Federal; uma complexa rede de serviços de saúde; e, por 

fim, um significativo setor de serviços pessoais. Segundo o grupo, há evidências de uma 

formação  de  valores  na  cidade,  que  para  ter  continuidade  não  pode  prescindir  de 

determinados processos, como a democratização eficaz das informações e das relações 

internas e externas mantidas pela cidade; a inclusão social como resultado da prática de 

uma cultura  igualitária;  e  a  ausência  de  privilégios  concernentes  ao  acesso  aos  bens 

públicos.  Embora  não contem como indicativos  de  identidade,  o  grupo  de diagnóstico 

levantou algumas características passíveis de serem trabalhadas neste sentido, listadas a 

seguir:

- Juiz de Fora é uma cidade acolhedora, o que por um lado constitui um fator positivo no 

acolhimento de viajantes e forasteiros, mas por outro facilita o tráfico de drogas;

-  há falta de perspectivas de trabalho para muitos profissionais aqui  formados,  que se 

estabelecem em outras cidades;

- a cultura empresarial local é tida como acomodada;

- há tolerância e respeito às diferenças;

- considera-se que a cidade possui uma boa qualidade de vida, o que seria motivo de 

satisfação para seus habitantes, mas esta qualidade de vida não é universalizada, uma 

44 Essa conclusão resultou de discussões que tiveram como base os textos apresentados pelos professores 
Eduardo Salomão Condé e Luiz Antônio Valle Arantes, da UFJF, ambos componentes do grupo responsável 
por esse tema.
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vez  que  há  significativa  parcela  de  sua  população  vivendo  em  condições  precárias, 

especialmente  no  que  diz  respeito  à  moradia  e  outras  questões  básicas,  o  que  não 

contribui para o fortalecimento da auto-estima;

Ainda em relação à Identidade e Cidadania, seu respectivo grupo de diagnóstico 

destaca que: 

Uma  característica  evidente,  que  também  enfraquece  a  auto-estima,  é  o 
descrédito do juizforano em relação à sua cidade, diferente do que se observa no 
Rio de Janeiro, em Campinas, em Belo Horizonte e em outras cidades que são 
devidamente valorizadas por seus habitantes. Juiz de Fora, após ter sido pioneira, 
pólo industrial e capital do interior, se sente entre descontente e conformada com 
o fato de perder preferências e posições para a capital e para outros municípios, 
abrigando sentimentos de pessimismo, de que “aqui nada dá certo”, de modo que 
os  próprios  empreendedores  locais  acabam  por  investir  em  outros  centros 
urbanos. (PJF, 2000.)

Por fim, o Grupo de Trabalho dedicado ao campo temático em questão concluiu que 

para  a  construção  de  uma  nova  identidade,  determinados  elementos  deveriam  ser 

trabalhados no bojo do Plano Estratégico, que seriam: a melhoria da infra-estrutura local, tanto 

no que se refere às redes físicas quanto à universalização do acesso; a participação social 

nas  políticas  mais  gerais  do  município;  o  acesso  universal  e  imediato  dos  canais  de 

informação e de bancos de dados aos cidadãos; a universalização da qualidade de vida. 

Seguindo esse raciocínio, a baixa tendência à participação da sociedade na definição de 

políticas públicas; a cultura empresarial retrógrada; e, por fim, a carência de criatividade e de 

competência por parte do poder público seriam as principais características negativas a serem 

revertidas visando à construção de uma cidade melhor para seus habitantes.

2.5. ABORDAGEM PROPOSITIVA 

A proposição dos projetos seguiu-se à fase de diagnóstico do ambiente interno da 

cidade.  Conforme  destacamos  anteriormente,  esta  abordagem  propositiva  constituiu  a 

segunda fase do PlanoJF e partiu da consolidação de três linhas estratégicas:  Juiz de 

Fora, Cidade de Oportunidades; Juiz de Fora, Cidade Pólo; e Juiz de Fora, Cidade de 

Qualidade.   Um dos  aspectos  positivos  da  abordagem propositiva  do  PlanoJF são as 

ações e projetos voltados a questões sociais. De certa forma, isso o diferencia de outros 

planos de mesma base teórica, conforme constata Oliveira (2005) em trabalho no qual 
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analisa os planos estratégicos das cidades do Rio de Janeiro, Fortaleza, Juiz de Fora e 

Nova Iguaçu, ao qual nos referimos anteriormente.

De maneira geral, na estratégia Juiz de Fora, Cidade de Oportunidades as ações e 

projetos cuidam do fomento a atividades econômicas, mas também contemplam questões 

de cunho social. São nove as ações dessa linha estratégica, dispostas a seguir:

1. Apoiar a implantação de indústrias intensivas em conhecimento.

2. Desenvolver a infra-estrutura para a atividade industrial.

3. Fomentar o agronegócio.

4. Ampliar a oferta de equipamentos e serviços de apoio à atividade empresarial.

5. Estimular a implantação de programas de qualidade.

6. Apoiar os pequenos empreendedores.

7. Facilitar o acesso ao ensino fundamental de qualidade.

8. Ampliar as oportunidades de formação profissional.

9. Favorecer a empregabilidade e a inserção social.

Analisando as ações acima colocadas, percebe-se, sobretudo, a preocupação com 

o desenvolvimento econômico da cidade, com base no apoio à atividade industrial,  ao 

agronegócio e aos pequenos empresários. Contudo, é particularmente interessante a visão 

expressa nos três últimos itens, que versam basicamente sobre educação e qualificação 

profissional.  Isso  revela  um  dos  aspectos  positivos  do  PlanoJF,  já  que  incorpora  a 

necessidade de formação e aprimoramento de mão-de-obra qualificada, sem a qual não é 

viável  um  projeto  de  cidade  que  ofereça  oportunidades  e  qualidade  de  vida  a  seus 

habitantes. Os projetos definidos para cada uma das referidas ações estão dispostos no 

Anexo 2.

Quanto à estratégia Juiz de Fora, Cidade Pólo, suas ações e projetos orientam a 

reafirmação da centralidade de Juiz de Fora na região através de duas vertentes: a) infra-

estrutura e desenvolvimento regional; b) serviços regionais de educação e saúde. Nessa 

linha estratégica foram definidas cinco ações:

1. Requalificar e revitalizar o centro da cidade.

2. Promover obras para melhorar os acessos à cidade.

3. Desenvolver iniciativas de abrangência regional.
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4. Ampliar a oferta de cursos universitários.

5. Elevar a qualidade dos serviços de saúde.

Os projetos definidos no interior de cada uma das ações dispostas nesta estratégia 

(Anexo 3), voltam-se, de maneira geral, para a qualidade da infra-estrutura da cidade,  a 

preservação de seu patrimônio histórico-cultural, as condições de mobilidade interna e de 

acessibilidade,  a  expansão  e  melhoria  dos  serviços  de  saúde  e  educação.  Chamam 

atenção  os  projetos  de  “Consolidação  do  Consórcio  Intermunicipal  da  Zona  da  Mata, 

Campo das Vertentes e Sul de Minas” e da “Rede Regional de Tecnologia”, que buscam a 

reafirmação da condição histórica de pólo regional exercida pela cidade de Juiz de Fora. 

A terceira estratégia, Juiz de Fora, Cidade de Qualidade apresenta uma visão intra-

urbana, cujas ações e projetos foram definidos em quatro linhas: qualidade urbana, meio 

ambiente, administração pública e serviços públicos. As ações dessa estratégia são doze, 

conforme segue:

1. Ampliar a estrutura viária da cidade.

2. Aumentar a mobilidade e a qualidade do transporte coletivo.

3. Municipalizar a gestão ambiental.

4. Recuperar o meio natural.

5. Desenvolver a educação ambiental para públicos diferenciados.

6. Modernizar a administração municipal.

7. Reforçar a capacidade de regulamentação e fiscalização.

8. Reestruturar a área de saneamento básico.

9. Ampliar a oferta de serviços na área da saúde.

10. Criar a rede de serviços de apoio social.

11. Promover a melhoria dos serviços na área da segurança pública.

12. Estabelecer as bases institucionais para o desenvolvimento do esporte, lazer e cultura.

Os projetos propostos para essas ações estão dispostos no Anexo 4. De maneira 

geral,  essa  estratégia  é  a  mais  abrangente  e  a  que  apresenta  um número  maior  de 

projetos, que versam sobre: a qualificação urbanística, notadamente no que concerne à 

estrutura  viária;  a  mobilidade  interna  e  a  melhoria  do  transporte  coletivo;  questões 

ambientais, que vão da implantação do Código Ambiental do Município à recuperação de 
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áreas degradadas, bem como à educação ambiental; a modernização da administração 

municipal; a prestação de serviços básicos; e, por fim, a promoção de serviços de caráter 

social  (assistência  social,  segurança  pública,  combate  ao  crime  organizado  e  ao 

narcotráfico, estímulo ao esporte e ao lazer).

2.6. AS EXPECTATIVAS POPULARES EM RELAÇÃO AO PLANO ESTRATÉGICO DE JUIZ DE FORA – A VISÃO DAS 
SPMS (SOCIEDADES PRÓ-MELHORAMENTOS)

Borja (1996) e Forn (1993) ressaltam em seus textos que o consenso dos cidadãos 

em torno do projeto de cidade é possível em função de fatores como a capacidade de 

liderança ou o carisma dos administradores da cidade (quase sempre os prefeitos) ou, 

ainda, da aplicação da metodologia adequada. No entanto, advertem que a obtenção do 

consenso estaria subordinada à noção da necessidade de inserção competitiva da cidade 

na  economia  globalizada.  Em  parte,  isso  quer  dizer  que  os  resultados  práticos  do 

planejamento  estratégico  deveriam  ter  como  alvo  o  aumento  da  produtividade  e  da 

competitividade  diante  da  concorrência  entre  cidades,  em  várias  escalas  (mundial, 

nacional  e  regional).  Portanto,  a  realidade  externa  é  que  ditaria  as  necessidades  de 

reestruturação produtiva da cidade, sendo que a mobilização interna não seria orientada 

por  uma  lógica  de  processo,  recursiva,  onde  os  objetivos  são  redefinidos  a  partir  da 

interação entre os atores sociais, mas por externalidades. Para Oliveira (2004, p. 46), “a 

competitividade  e  a  interação  estratégica  com o  ambiente  externo  são  características 

constitutivas” do modelo de planejamento estratégico das corporações nas cidades. Por 

outro lado, o mesmo autor ressalta que o desempenho eficaz da administração pública em 

relação  à  efetiva  integração  competitiva  esvaziaria,  portanto,  a  dimensão  política  do 

Estado, “subsumindo as demandas sociais na esfera técnica” (idem, p. 44). 
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Esta discussão nos interessa, sobretudo, porque nosso objetivo central é descobrir 

quais  são  as  expectativas  populares  em  relação  ao  PlanoJF,  uma  vez  que  disso 

dependeria  a  construção  de  um  consenso  social  em  torno  do  mesmo.  Como  já 

explicitamos, a elaboração do PlanoJF teve início em 1997, sendo que no ano anterior a 

cidade  recebera  a  montadora  de  automóveis  alemã  e  seu  Plano  Diretor  de 

Desenvolvimento  Urbano  (PDDU)  estava  em  discussão.  Portanto,  junto  a  diversos 

segmentos da sociedade juizforana,  havia naquele momento expectativas em torno da 

geração  de  empregos  e  da  ampliação  da  renda  na  cidade,  assim  como  do 

desenvolvimento da economia e da qualidade de vida local com base nos levantamentos 

diagnósticos e na abordagem propositiva do Plano Diretor. 

No plano econômico, esperava-se que a presença daquela multinacional gerasse 

um efeito multiplicador capaz de reverter a desaceleração do crescimento da economia 

municipal. Conforme assinalamos anteriormente, no final daquela década e no início da 

década atual, outras empresas rumaram para Juiz de Fora. Entretanto, os efeitos gerados 

por esse movimento não ocorreram na proporção que se esperava tanto pela população, 

que  ansiava  pela  geração  de  postos  de  trabalho,  quanto  pelos  empresários,  cujas 

perspectivas  giravam  em  torno  das  possibilidades  de  incremento  dos  negócios  como 

reflexo da ampliação da renda local.

As expectativas populares em relação ao PlanoJF obedeceriam à lógica externa, 

segundo a qual a cidade de Juiz de Fora deveria ser competitiva frente a outras? Ou os 

moradores  estariam  mais  preocupados  com  questões  de  outra  natureza,  como  por 

exemplo,  a qualidade do espaço urbano e a ampliação e universalização dos serviços 

básicos prestados pelo poder público? E como os coordenadores do PlanoJF avaliam a 

participação e o envolvimento popular? A seguir, tentaremos responder a essas questões.

A pesquisa da coordenação do Plano – 2001/2002

No segundo semestre de 2001, quatro anos após o início da implantação do Plano 

Estratégico  de  Juiz  de  Fora,  a  coordenação  do  mesmo  realizou  uma  avaliação  da 

participação cidadã que envolveu 80 associações de bairros. Outro aspecto avaliado nesta 
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pesquisa foram os resultados em relação ao andamento dos projetos do PlanoJF.  Em 

meados  do  ano  seguinte,  uma  nova  pesquisa  envolveu  o  Conselho  Diretor,  os 

coordenadores dos projetos do PlanoJF, e os gerentes da Prefeitura, com o objetivo de 

analisar se o Plano Estratégico “estaria conseguindo construir estratégias consistentes, em 

seus aspectos tanto concretos como intangíveis” (GARCIA, 2004, p. 4).

Quanto  aos  resultados  da  primeira  pesquisa,  sobre  os  resultados  do  Plano,  os 

dados obtidos apontaram a implantação total ou parcial de 70% dos projetos. Mas, o que 

mais  nos  interessa  diz  respeito  à  participação  dos  cidadãos  no  Plano  Estratégico.  A 

consulta  às  associações  de  bairros  registrou  o  conhecimento  do  Plano  por  91%  dos 

entrevistados. Em relação ao significado do Plano, 44% reconheceram nas melhorias da 

cidade, no planejamento democrático e no controle do crescimento e desenvolvimento da 

cidade seus principais aspectos positivos. Segundo a coordenação do PlanoJF, seu êxito 

estaria  ligado  à  capacidade  de  liderança  do  Prefeito,  à  tradição  local  de  participação 

cidadã, à execução de um marketing eficiente, à credibilidade dos agentes envolvidos e, 

por  fim,  à  ausência  de  vínculos  político-partidários  (GARCIA,  2004).  Uma  vez  que  o 

documento  omite  a  metodologia  da  pesquisa,  não  há  como  contestar  ou  afirmar  a 

veracidade ou consistência dos resultados apresentados.

Em relação à segunda pesquisa, junto ao Conselho Diretor, aos coordenadores dos 

projetos  e  aos  gerentes  da  Prefeitura,  de  maneira  geral,  os  resultados  apontaram os 

seguintes  aspectos  do  Plano Estratégico:  coerência  dos  resultados  diante  do  Objetivo 

Central  do  Plano;  eficácia  do  Plano  como  instrumento  de  auxílio  para  a  tomada  de 

decisões por parte das instituições às quais os membros estão vinculados e a presença de 

pontos  de  interesse  para  as  mesmas;  estabelecimento  de  consenso  entre  os  setores 

público  e  privado;  cooperação,  parceria  e  coerência  das  estratégias  do  Plano  e  da 

Prefeitura (GARCIA, 2004).

Oliveira (2005) chama a atenção para o fato de que as questões endereçadas às 

lideranças  populares,  representadas  pelas  associações  de  bairros,  apuraram 

simplesmente o conhecimento da existência do PlanoJF e uma percepção mais geral do 

seu  significado.  Por  outro  lado,  aos  demais  agentes  entrevistados  –  lideranças 

empresariais, coordenadores do Plano e gerentes da Prefeitura – as questões tratavam 
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sobre os processos de elaboração e de implantação do Plano, bem como da coerência 

entre suas propostas e estratégias desenvolvidas. Assim, exigiam mais conhecimento dos 

entrevistados sobre o Plano se comparadas àquelas dirigidas às associações de bairros.

Essa opção de diferenciação na abordagem dos segmentos entrevistados não se 
justifica  a não ser  pelo fato de o Plano ter  feito  distinções sobre os níveis  de 
participação  e  envolvimento  dos  agentes.  O  privilégio  dado  a  organizações 
empresariais e instituições públicas, permitiria a estes segmentos, como membros 
ativos do processo, o conhecimento do conteúdo com profundidade, habilitando-os 
a  opinar  sobre  a  consistência  da  estratégia,  não  sendo  possível  este 
posicionamento  por  aqueles  que,  na  melhor  das  hipóteses,  homologaram 
relatórios. (OLIVEIRA, 2005, pp. 127-8)

Em continuidade com Oliveira,  a  diferença no tratamento  dos entrevistados  nas 

duas pesquisas poderia ser explicada pela suposição de que não haveria coerência entre 

as estratégias do PlanoJF e as percepções e expectativas populares. Por isso, não faria 

sentido questionar a este segmento sobre esse aspecto.  

A nossa pesquisa - 2008

Nossa pesquisa utilizou a metodologia de entrevistas com os líderes comunitários 

das  SPMs  dos  bairros  Marilândia/São  Clemente/Nova  Califórnia  (integrados);  Santos 

Dumont; São Mateus; Aeroporto; e Araújo. As consultas a estas associações envolveram 

aspectos qualitativos, cujo objetivo principal foi o de analisar o processo de participação 

cidadã no PlanoJF. A partir delas pudemos fazer algumas inferências sobre a atual adesão 

popular  ao  PlanoJF  e,  ao  menos  em  parte,  analisar  se  esse  envolvimento  pode  ser 

comparado àquele registrado pela pesquisa feita pela coordenação do PlanoJF em 2001. 

Contudo,  é  necessário  lembrar  que  há  limitações  de  ordem  metodológica  nessa 

comparação,  uma  vez  que  não  sabemos  qual  foi  a  metodologia  utilizada  pelos 

coordenadores do PlanoJF na sua pesquisa. 

Os bairros pesquisados apresentam diferentes características sociais, sendo este o 

principal critério para escolha dos mesmos. Na Zona Oeste, os bairros de Marilândia, São 

Clemente e Santos Dumont são compostos,  predominantemente,  por populações baixa 

renda. Em Nova Califórnia e Aeroporto há predomínio de moradores de classe média e 

alta. O bairro de São Mateus é basicamente formado pela classe média e o bairro Araújo 

pela classe baixa. 
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O  outro  fator  que  interferiu  na  determinação  dos  bairros  mencionados  foi  a 

localização geográfica.  Marilândia,  São Clemente,  Nova Califórnia,  Aeroporto  e Santos 

Dumont  pertencem à Zona Oeste da cidade;  São Mateus integra o Centro;  e o bairro 

Araújo faz parte da Zona Noroeste (conforme mapas 13, 14, 15 e 16 a seguir). Segundo a 

figura  3  (página  50),  essas  regiões  representam  alguns  dos  principais  vetores  de 

crescimento da cidade, por isso, são áreas importantes do ponto de vista do planejamento 

urbano e que deveriam receber especial atenção por parte do poder público.

Mapa 13. Regiões de 
Juiz de Fora – Área 

Urbana45

45 Fonte: http://www.acessa.com/jfmapas/regioes.php, disponível em dezembro de 2008.
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Sem escala

Mapa 14. Zona Oeste de Juiz de Fora46

46 Fonte: http://www.acessa.com/jfmapas/regioes.php, disponível em dezembro de 2008.
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Sem escala

Mapa 15. Zona Noroeste de Juiz de Fora47

47 Fonte: http://www.acessa.com/jfmapas/regioes.php, disponível em dezembro de 2008.
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Sem escala

Mapa 16. Centro de Juiz de Fora48

48 Fonte: http://www.acessa.com/jfmapas/regioes.php, disponível em dezembro de 2008.
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Sem escala

O texto do PlanoJF explicita que o mesmo se fundamenta na busca de consenso e 

na participação cidadã em todas as suas fases. Em continuação, esclarece também que 

não se trata de um plano de governo, mas da concepção de um modelo de cidade que 

seja melhor para seus habitantes. Da época de sua elaboração, a partir de 1997, até o ano 
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de  2004,  houve  uma  campanha  de  divulgação  do  Plano  veiculada  pela  mídia  local, 

tornando-o mais conhecido pela população do que o é atualmente. O que teria provocado 

o enfraquecimento do alcance popular do PlanoJF após esse período? 

Nas  entrevistas  com  os  líderes  comunitários  daquelas  associações  de  bairros, 

constatamos que, de acordo com suas percepções houve um arrefecimento do PlanoJF, 

notadamente no que diz respeito ao andamento de determinados projetos, que estariam 

estagnados.  Outra  fala  recorrente  foi  em relação  ao  enfraquecimento  da  participação 

popular no PlanoJF, que chegou a ser efetiva na fase de Diagnóstico, quando os Grupos 

de Trabalho receberam a colaboração das comunidades locais para o levantamento das 

principais  demandas  sociais  de  cada  bairro.  A  própria  adesão  social  teria  sido  maior 

durante os dois mandatos do Prefeito Tarcísio Delgado (1997-2000 e 2001-2004), quando 

teve início o processo de elaboração, divulgação e implantação do PlanoJF.

Mas quais seriam as expectativas populares em relação ao PlanoJF? Em quase 

todas as conversas que tivemos com os representantes comunitários daqueles bairros, 

percebemos que não há muita clareza sobre o que é o Plano Estratégico. As exceções 

ficaram por conta dos presidentes das SPMs dos bairros São Mateus e Araújo, devido ao 

seu envolvimento mais direto com o poder público. Entretanto, pode-se afirmar que, de 

maneira geral,  todos tiveram contato com o processo de elaboração do Plano, mesmo 

aqueles  que  à  época  ainda  não  ocupavam  o  referido  cargo,  até  porque  houve 

envolvimento da própria comunidade na fase de Diagnóstico.

Do  que  se  pôde  depreender  a  partir  desses  contatos,  é  que  as  expectativas 

populares estão mais voltadas a melhorias urbanísticas, como a ampliação do acesso aos 

serviços  de saneamento  básico,  iluminação pública,  coleta  de lixo,  transporte  coletivo, 

arruamento,  saúde pública e educação básica.  Quanto à geração de novos postos de 

trabalho  e  à  ampliação  da  renda,  assim  como  a  inserção  da  cidade  no  mercado 

globalizado,  estabelecendo  relações  de  causa  e  efeito  com  a  política  de  atração  de 

empresas  a  partir  de  sua  reestruturação  produtiva,  foram itens  pouco ou  nem sequer 

mencionados. A seguir, apresentamos os principais pontos levantados nessas entrevistas.

SPM dos Bairros Marilândia, São Clemente e Nova Califórnia
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Esta  SPM  integra  os  Bairros  de  Marilândia,  São  Clemente  e  Nova  Califórnia, 

localizados  na  Zona  Oeste  da  cidade.  Colaborou  nesta  pesquisa  o  Sr.  Eliel  Ribeiro 

Fagundes Almeida, que foi o fundador desta SPM e seu primeiro presidente, embora não 

ocupe  mais  o  cargo  atualmente.  Sua  participação  aqui  foi  relevante  porque  a  criação 

dessa SPM e seu tempo na presidência se deram justamente na época da elaboração do 

PlanoJF.

Segundo  Sr.  Eliel,  durante  a  elaboração  do  PlanoJF  houve  envolvimento  da 

comunidade desses bairros, sobretudo, na fase de Diagnóstico, cuja participação ocorreu 

através  do  levantamento  das  principais  necessidades  comunitárias.  Na  época,  havia 

reuniões periódicas com a presença de moradores locais e de representantes do poder 

público, os quais eram responsáveis pelo registro e encaminhamento das demandas dos 

bairros aos coordenadores dos Grupos de Diagnóstico do PlanoJF.

Embora o Bairro Nova Califórnia apresente boa infra-estrutura urbanística, o mesmo 

não  ocorre  nos  Bairros  de  São  Clemente  e  Marilândia.  Nestes,  as  necessidades  de 

melhorias eram e continuam sendo mais urgentes, pois de acordo com o ex-presidente da 

SPM, apenas parte do que fora reivindicado na época do levantamento diagnóstico do 

Plano  foi  atendido  pela  Prefeitura.   Segundo  ele,  há  ainda  muito  a  se  fazer  pelos 

moradores locais, que se ressentem da falta de áreas de lazer comunitárias, tendo em 

vista que nesses bairros não há sequer uma praça pública. Outra reclamação se refere ao 

serviço de transporte coletivo, que impõe aos usuários um número insuficiente de ônibus e 

um tempo longo de espera entre as viagens bairro-centro e vice-versa.

Ainda  de  acordo  com  o  ex-presidente  da  SPM  em  questão,  durante  os  dois 

mandatos consecutivos do Prefeito Tarcísio Delgado49 - PMDB, entre 1997-2000 e 2001-

2004,  cujo  governo  foi  responsável  pela  adoção  do  Plano  Estratégico,  houve  maior 

discussão do poder público com a comunidade em torno das necessidades básicas locais, 

49 “Tarcísio Delgado é natural de Juiz de Fora. Advogado. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal 
pelo PMDB por três mandatos e exerceu três mandatos como prefeito de Juiz de Fora (1983-88; 1997-2000; 
2001-2004). Em 2008, disputou novamente pelo cargo de prefeito nas eleições municipais, mas não chegou 
a ir para o segundo turno, que foi disputado entre Custódio Mattos (PSDB) e Margarida Salomão (PT), com 
vitória apertada do primeiro.” 
Fonte: http://www.pjf.mg.gov.br/cidade/prefeitos.php, disponível em dezembro de 2008.

109

http://www.pjf.mg.gov.br/cidade/prefeitos.php


em comparação com o governo que veio em seguida, do Prefeito Carlos Alberto Bejani50 

(PTB). Além disso, destaca também que parte das reivindicações populares, feitas durante 

a  fase  de  Diagnóstico  do  Plano,  foram atendidas,  lançando sobre  o mesmo um olhar 

positivo.

SPM do Bairro Santos Dumont

Também localizado na Zona Oeste da cidade, o Bairro Santos Dumont tem como 

líder comunitário o Sr. Sebastião Carlos Pereira Cantarino, presidente da SPM local pela 

terceira vez consecutiva. Em conversa com este senhor dedicado à vida comunitária há 

muitos anos, já que antes de ser presidente da SPM já se envolvia com os problemas do 

bairro, tiramos conclusões semelhantes àquelas já mencionadas na entrevista anterior.

O Sr. Cantarino, como é conhecido, relatou que na época da elaboração do PlanoJF 

houve intenso debate entre as lideranças populares e os coordenadores dos Grupos de 

Diagnóstico. Segundo ele, de 1997 até 2004, ano que culminou com a saída do prefeito 

Tarcísio Delgado para que o próximo prefeito assumisse o cargo, houve continuidade dos 

projetos desenvolvidos no interior do PlanoJF. 

Ainda  de  acordo  com o  Sr.  Cantarino,  que  de  maneira  geral  também faz  uma 

análise positiva do PlanoJF, alguns setores como os de limpeza urbana, saúde pública, 

arruamento, educação básica, esportes e atividades de grande alcance popular como as 

ações comunitárias avançaram. Na sua fala, destacou que o bairro foi beneficiado com o 

asfaltamento de ruas, a ampliação do número de salas de aula para a educação básica, a 

construção de uma quadra esportiva,  benesses que segundo ele chegaram também a 

outros  bairros  da  cidade.  Ressaltou  ainda  os  projetos  lançados  pela  Prefeitura  para 

melhorar o sistema de coleta e tratamento do lixo e de limpeza urbana.

SPM do Bairro São Mateus

50 “Carlos Alberto Bejani é natural de São Gonçalo, RJ. Atuou como radialista por mais de 27 anos (desde 
1976).  Deputado  Estadual  em  Minas  Gerais  por  duas  legislaturas  (1999-2003  e  2003-2007),  prefeito 
municipal de Juiz de Fora entre 1989-1992, foi eleito em outubro de 2004, para um segundo mandato (2005-
2008). Renunciou ao cargo de prefeito em junho de 2008.” 
Fonte: http://www.pjf.mg.gov.br/cidade/prefeitos.php, disponível em dezembro de 2008.
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O Bairro São Mateus integra a Unidade de Planejamento Centro de Juiz de Fora. 

Um dos bairros  mais  tradicionais  da cidade,  São Mateus é caracterizado pelo  intenso 

desenvolvimento  do  setor  terciário  e  pelo  predomínio  de  população  de  classe  média. 

Contribuiu  nesta  pesquisa  o  Sr.  José  Luiz  Britto  Bastos,  representante  do  Conselho 

Comunitário  de  Segurança  Pública  do  Bairro  São  Mateus  e  presidente  da  Comissão 

Municipal de Segurança e Educação no Trânsito (Conset). 

De  acordo  com  o  Sr.  José  Luiz,  embora  o  PlanoJF  tenha  sido  amplamente 

divulgado  na  época  de  sua  elaboração,  a  comunidade  do  bairro  São  Mateus  não  se 

envolveu muito neste processo. Segundo ele, o pequeno envolvimento da população do 

bairro com o PlanoJF poderia ser explicado pela presença de uma maioria de moradores 

de classe média e de uma parcela significativa de classe alta. Na sua visão, devido ao fato 

de que o bairro já tivesse uma boa infra-estrutura e oferecesse uma excelente qualidade 

de vida para a maioria de seus habitantes, havia menor interesse pelo Plano Estratégico. 

Opinando sobre  a situação atual  do  PlanoJF,  o  Sr.  José Luiz  ressalta  que houve um 

esfriamento  em  torno  dos  projetos  desenvolvidos,  assim  como  uma  interrupção  da 

divulgação  dos  resultados  alcançados  pelos  mesmos  após  o  término  do  mandato  do 

Prefeito Tarcísio Delgado, em 2004. 

Em continuidade, aponta a questão da não-efetivação das proposições do PDDU e 

dos projetos definidos como prioritários no Plano Estratégico. Na sua visão, responsabiliza 

a  classe  política  municipal  pelo  relativo  insucesso  destes  planos  e  pelo  crescimento 

desordenado da cidade, principalmente em relação ao trânsito e ao transporte coletivo. A 

desativação do Sistema Integrado de Transporte Troncalizado - SITT51, em sua opinião, 

51 “Os ônibus articulados do Sistema Integrado de Transporte Troncalizado (SITT) utilizavam o Terminal Dr. 
Romeu Vianna, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, próximo ao trevo em direção a Caxambu, no 
bairro Santa Lúcia. Ao todo, quinze veículos com capacidade de transportar até 130 pessoas circularam 
desde julho de 2005 atendendo aos bairros cujas linhas são da Viação São Francisco, com exceção das 
linhas Cidade do Sol, Jóquei Clube e Barbosa Lage, permitindo a integração de todos os bairros da Zona 
Norte com uma tarifa única. Entre as vantagens do Sistema de Transporte Troncalizado destacava-se a 
menor saturação das vias centrais, isso porque 25 ônibus (15 articulados e 10 normais) substituíram os 80 
ônibus que saíam da Zona Norte em direção ao Centro, proporcionando maior fluidez no tráfego. Com a 
diminuição do número de ônibus nas vias centrais houve mais facilidade para a circulação de veículos e 
menor emissão de poluentes. Nos horários de pico, entre 6h e 8h e entre 17h30m e 18h30m, a oferta era de 
três em três minutos. Fora destes horários, era de seis em seis minutos. Na época da inauguração, a Gettran 
(Agência de Gestão de Transporte e Trânsito) assegurava que o SITT iria tornar o transporte coletivo mais 
prático, mais econômico, mais moderno e mais seguro para toda a cidade, no entanto isto não ocorreu. 
Conforme divulgado na época da implantação pela Gettran, a situação com o SITT seria esta: frota de ônibus 
articulados:  15  veículos;  frota  de  ônibus  convencionais  da  Viação  São  Francisco:  cai  de  102  para  87; 
quilometragem por mês: cai de 1.012.000 km para 716.000; circulação de ônibus da Viação São Francisco 
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teria  sido  evitada  caso  fosse  mais  bem planejado.  Segundo  ele,  a  cidade  carece  de 

políticos com visão de médio e longo prazo e de uma classe empresarial mais arrojada. 

SPM do Bairro Araújo

Situa-se na Zona Noroeste da cidade, o Bairro Araújo integrava o Bairro Benfica, 

sendo depois desmembrado. Sua população é predominantemente de baixa renda. Em 

nossa pesquisa no Bairro Araújo houve a colaboração do Sr. Alexandre Valério da Silva, 

Presidente de Patrimônio do bairro, e do Sr. Wanderley Thomaz, Presidente da SPM local. 

Segundo o Sr. Alexandre V. da Silva, há mais de cinco anos envolvido com a vida 

comunitária, embora o PlanoJF tenha sido muito discutido e divulgado pela Prefeitura, na 

época de sua elaboração e implantação, não houve muito envolvimento da comunidade do 

Bairro  Araújo.  Contudo,  nas  reuniões  realizadas  para  o  levantamento  das  principais 

demandas do bairro, os moradores ansiavam por melhorias urbanísticas e ampliação da 

infra-estrutura na região de Benfica, principal bairro da chamada Zona Norte52. Ainda  de 

acordo com ele, entre os principais anseios populares em relação ao Plano Estratégico 

para  a  Zona  Norte  estavam  a  construção  de  um hospital  público;  a  criação  de  uma 

instituição de ensino superior;  a ampliação e melhoria da Unidade Básica de Saúde; a 

universalização e melhoria  dos serviços  de saneamento básico;  a  revitalização da Av. 

Presidente Juscelino Kubitschek (principal via de integração entre a Zona Norte e o centro 

da cidade); a melhoria do Acesso Norte, como a capina de suas margens e a abertura de 

uma ciclovia; a melhoria do transporte coletivo e da acessibilidade da Zona Norte; e, por 

fim, o controle do tráfico de drogas crescente na região.

na área central: cai de 102 para 42; índice de passageiros por quilômetro (IPK): sobe de 1,63 para 2,29; 
número de viagens da Viação São Francisco ao Centro: cai de 924 para 681; empregos diretos na Viação 
São Francisco: sobem de 609 para 644. O dia 24.09.2006 é o último dia de operação do Terminal, cujo 
terreno abrigará o futuro hospital da Zona Norte. A decisão da Prefeitura veio depois de muitas reclamações 
dos usuários, que cobravam uma atitude do Executivo. Os principais problemas citados pela população era o 
tamanho reduzido do Terminal, a falta de estrutura dos pontos na Avenida Getúlio Vargas e o fato de a 
Gettran não ter aumentado o número de linhas entre o Terminal e os bairros. Quando muitos pensavam que 
o Sistema sofreria modificações na tentativa de corrigir os erros, a Prefeitura surpreendeu a todos e decidiu 
pela extinção do SITT.” 
Fonte: http://br.geocities.com/sittjf/, disponível em dezembro de 2008.
52 Embora geograficamente integrem a Zona Noroeste, localmente os Bairros Araújo, Benfica e outros, por 
força da expressão, são considerados como da Zona Norte da cidade.
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Um  ponto  em  comum  com  os  entrevistados  anteriores  foi  a  citação  da 

desaceleração do PlanoJF com o fim do governo de Tarcísio Delgado, quando as reuniões 

dos moradores com os Grupos de Trabalho do Plano foram interrompidas e os projetos 

paralisados. A principal queixa deste cidadão ativo e envolvido com os problemas do bairro 

concentrou-se  na  permanência  dos  problemas  que  afligiam  e  continuam  a  afligir  a 

população do Bairro Araújo e de toda a Zona Norte, uma vez que seus principais anseios 

ainda não foram atendidos pelo poder público.

Em conversa com o Sr. Wanderley Thomaz, atual  Presidente da SPM do Bairro 

Araújo, ex-vereador do Município de Juiz de Fora, percebemos o mesmo sentimento de 

desaceleração dos projetos desenvolvidos no bojo do PlanoJF, que segundo ele deveria 

ser reformulado para atender às atuais necessidades da população da cidade. Sua visão é 

a de que houve sim participação das comunidades dos bairros na elaboração do Plano 

Estratégico, sobretudo na fase de Diagnóstico, que foi significativa para a determinação 

das prioridades da população municipal. Até porque a Prefeitura de Juiz de Fora realizou 

um  amplo  trabalho  de  divulgação  do  Plano.  Entretanto,  mais  uma  vez  aparece  a 

reclamação de que na troca de governo, entre os prefeitos Tarcísio Delgado (1997-2000; 

2001-2004)  e  Carlos  Alberto  Bejani  (2005-2008),  houve a estagnação dos projetos  do 

PlanoJF. 

Um dos principais aspectos positivos do PlanoJF destacados pelo Sr. Wanderley 

Thomaz foi a Reforma Administrativa da Prefeitura de Juiz de Fora (em curso a partir de 

2001),  “que  colocou como uma de  suas  prioridades  a  descentralização  administrativa, 

possibilitando o desenvolvimento  de novas centralidades e a implantação dos Centros 

Regionais” (PDL, 2004, pp. 4-5). No âmbito desta política de descentralização que integra 

o  Plano  Estratégico,  foram  criados  os  Planos  de  Desenvolvimento  Local  –  PDL, 

elaborados por representantes das comunidades locais para cada região da cidade. De 

acordo com o texto divulgado pela Coordenação do PlanoJF, os objetivos do PDL são:

  
Melhorar a infra-estrutura, as condições sociais,  habitacionais e a qualidade de 
vida das regiões administrativas; possibilitar uma nova dinâmica na geração de 
emprego  e  renda;  gerar  instrumentos  que  possibilitem  maior  cobertura  dos 
serviços  públicos,  promovendo  o  apoio  necessário  ao  desenvolvimento 
comunitário em termos organizacionais; gerar canais institucionais ágeis e flexíveis 
entre  as  demandas  das  comunidades  e  a  administração  pública;  desenvolver 
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novos  instrumentos  de  gestão  e  execução  participativa  de  planos  de 
desenvolvimento local. (PDL, 2004, p. 5). 

Os Planos de Desenvolvimento  Local  foram desenvolvidos em quatro  etapas:  a 

elaboração do Pré-Diagnóstico,  seguida pela discussão e aprovação do Diagnóstico,  a 

fase de Elaboração e Sistematização das propostas e, por fim, a etapa de Impulsão e 

acompanhamento do Plano.

Outras  questões  levantadas  pelo  Sr.  Wanderley  Thomaz  em  relação  ao  Plano 

Estratégico  são  a  necessidade  da  ampliação  das  parcerias  público-privadas  para  a 

continuidade de seus projetos,  e de uma visão de médio e longo prazo por parte dos 

administradores municipais quanto ao desenvolvimento de políticas públicas que visem ao 

desenvolvimento da cidade e à melhoria da qualidade de vida da população. Quanto à 

percepção dos moradores do bairro em relação ao Plano Estratégico,  em sua opinião 

havia um sentimento de que este deveria tratar, sobretudo, do uso e ocupação do solo 

urbano, e não do desenvolvimento econômico e social da cidade através da ampliação de 

sua competitividade no mercado global.  

SPM do Bairro Aeroporto

Nesta SPM colaborou conosco o Sr.  Manoel  Brandão do Nascimento,  seu atual 

Presidente.  O Bairro Aeroporto se localiza na Zona Oeste da cidade e apresenta uma 

significativa parcela de moradores de classe média e classe alta. Ainda assim, segundo o 

Sr. Brandão, o bairro carece de infra-estrutura básica em certas ruas, como asfaltamento, 

saneamento básico, iluminação pública e o transporte coletivo é deficitário.

De acordo com o Sr. Brandão, houve certo envolvimento da comunidade do Bairro 

Aeroporto no levantamento dos problemas locais na fase de elaboração do Diagnóstico, 

entretanto, com o esfriamento do Plano Estratégico a partir do fim do mandato do Prefeito 

Tarcísio  Delgado,  cresceu  o  desinteresse  dos  moradores  pelo  tema.  Em  seu  relato, 

afirmou que houve algumas melhorias empreendidas pela Prefeitura no bairro,  como o 

asfaltamento de várias ruas e a ampliação do serviço de saneamento básico, mas que 

ainda há muito por se fazer. 
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Algumas considerações a respeito das expectativas das SPMs

O Plano Estratégico tem sido apresentado como uma metodologia de gestão urbana 

inovadora e necessária à cidade do século XXI, sobretudo em relação à competitividade 

que dela é exigida frente à economia globalizada. Entretanto, em nossa pesquisa junto às 

SPMs notamos que as expectativas populares  sobre o tema voltam-se, sobremaneira, 

para as necessidades de infra-estrutura e serviços básicos da cidade. Portanto, a projeção 

da  cidade  no  mercado,  seja  nacional  ou  mundial,  parece  não  ser  a  tônica  entre  os 

moradores dos bairros consultados, mais preocupados com questões mais imediatas, do 

cotidiano, como acesso aos serviços públicos, mobilidade interna e infra-estrutura urbana. 

Assim, poderíamos supor que os moradores dos bairros tenham sobre o PlanoJF a 

percepção de que a realização de melhorias urbanísticas está entre suas prioridades. A 

esse respeito, fazendo uma leitura do processo desenvolvido na cidade de Barcelona, que 

serviu não só de inspiração para o PlanoJF, como também forneceu assessores para o 

desenvolvimento local desta metodologia, Oliveira (2004) observa que:

Muito embora os catalães envolvidos na concepção, elaboração e implantação do 
Plano  Estratégico  de  Barcelona  divulguem  o  seu  projeto  de  cidade  como 
consensual entre os habitantes da cidade, [...],  mesmo em Barcelona a escolha 
inicial  dos  atores  locais  privilegiava  as  associações  empresariais  e  instituições 
econômicas,  públicas  e  privadas,  incluindo  apenas  posteriormente  centrais 
sindicais. De fato, ao condicionar o Plano à viabilidade de execução (eficácia) e ao 
amarrar as ações a compromissos quanto ao seu financiamento e execução, a 
definição  dos  objetivos  e  das  ações  na  vertente  catalã  passa  a  depender 
diretamente dos interesses dos agentes com capacidade de realização (leia-se 
investimento). (OLIVEIRA, 2004, p. 47).

De  acordo  com  essa  visão,  ao  serem  privilegiados  pelo  Plano  Estratégico, 

determinados segmentos sociais acabam por apurar melhor seu significado, seus objetivos 

e as estratégias desenvolvidas. Ora, isso equivale a dizer que apenas uma parcela da 

sociedade tem sobre o PlanoJF uma visão mais completa,  ficando a maioria restrita a 

determinados  aspectos.   Por  outro  lado,  segundo  Oliveira  (2005),  comparando-se  o 

PlanoJF  aos  de  outras  cidades  como  Rio  de  Janeiro,  Fortaleza  e  Nova  Iguaçu,  as 

questões  de  cunho  social  ganharam  aqui  maior  representatividade  junto  às  linhas 

estratégicas com suas ações e projetos anunciados. Diante disso, as perguntas que nos 

fazemos são: 
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- Por que passados alguns anos do início de sua implantação, o PlanoJF carece de uma 

maior adesão da sociedade local, considerando-se os segmentos populares?

 

- A resposta para a questão anterior estaria relacionada à percepção geral de estagnação 

do Plano após a troca de governo municipal entre 2004 e 2005? 

Caso a resposta da segunda pergunta seja positiva, poderíamos afirmar que a falta 

de vontade política contribuiu para o enfraquecimento da participação e do envolvimento 

dos  cidadãos  no  PlanoJF.  De  acordo  com  a  fala  dos  representantes  do  movimento 

popular,  os  moradores  dos  bairros  teriam se ressentido  tanto  da  descontinuidade  dos 

projetos iniciados na gestão anterior, quanto da falta de divulgação dos resultados obtidos. 

É  como  se  houvesse  uma  espécie  de  ruptura  do  PlanoJF  entre  dois  momentos: 

inicialmente divulgado pela Prefeitura, o PlanoJF encontrou adesão da sociedade, ainda 

que não de forma plena, do ponto de vista da compreensão de seu significado e de seus 

objetivos;  num  segundo  momento,  após  a  sucessão  do  governo  do  Prefeito  Tarcísio 

Delgado (PMDB, 1997-2000/2001-2004), pelo Prefeito Carlos Alberto Bejani (PTB, 2005-

2008)53, teria havido uma estagnação dos projetos e das notícias relacionadas ao PlanoJF 

e, consequentemente, uma redução da adesão popular ao mesmo.

Em suma, em nossa opinião, a formação de um projeto de cidade consensual teria 

se enfraquecido com a falta de visão de médio e longo prazo do poder público municipal, 

incapaz de dar sustentação e continuidade aos trabalhos e à divulgação de resultados no 

bojo do Plano Estratégico. O impacto da falta de iniciativa política em relação ao PlanoJF, 

no mandato do prefeito que sucedeu àquele que deu início ao projeto, teria sido definitivo 

para a falta de adesão social que atualmente o caracteriza, contrariando sua orientação 

teórica, que tem na formação do consenso social uma de suas bases.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE CIDADES

O questionamento da transformação da cidade em mercadoria se dilui no momento 
em que ela ressurge travestida de empresa; e a crítica a esta analogia perde sentido 

53 Carlos Alberto Bejani não concluiu seu mandato, renunciando em junho de 2008.
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quando é a cidade-pátria que emerge, oferecendo a paz, a estabilidade e a garantia 
de líderes capazes de encarnarem, graças a seu carisma, a totalidade dos citadinos.  
Esta permanente flexibilidade e fluidez conceitual opera como poderoso instrumento 
ideológico, fornecendo múltiplas e combinadas, mesmo se contraditórias, imagens e 

representações, que podem ser usadas conforme a ocasião e a necessidade.
(VAINER, 2000, p.100)

O tom crítico nos levou a escolher as palavras acima para abrir este capítulo. Não 

apenas pelo exercício da crítica, mas para trazer à tona o fato de que não há consenso em 

torno  do  planejamento  estratégico  de  cidades.  Pelo  contrário,  esta  metodologia  tem 

encontrado forte oposição no meio acadêmico, como nos deixa claro a citação de Carlos 

Vainer. As principais críticas ao planejamento estratégico sustentam que este não é um 

modelo de planejamento igualitário, mas que prioriza os interesses do grande capital, em 

detrimento  das  camadas  populares.  Além  disso,  afirmam  que  o  empresariamento  da 

cidade  não  deveria  ser  apontado  como um caminho único,  e  que  a  transposição  das 

estratégias empresariais para o meio urbano seguem uma lógica meramente capitalista, 

pouco comprometida com os interesses da sociedade como um todo. 

Os pensadores do planejamento estratégico, por sua vez, alegam a necessidade 

imperativa  de  tornar  a  cidade  competitiva  frente  aos  novos  desafios  impostos  pela 

globalização da economia. De acordo com sua visão, o planejamento estratégico reveste-

se de possibilidades que viabilizam o êxito das municipalidades ao ressaltar seus pontos 

fortes e minimizar seus pontos fracos.  Os gestores municipais deveriam potencializar as 

tendências locais favoráveis ao crescimento econômico de suas cidades num ambiente 

global cada vez mais concorrido. 

A seguir, buscando expandir a discussão ora ensejada, apresentaremos algumas 

idéias que versam sobre o ordenamento urbano, a origem do planejamento estratégico de 

cidades, e ainda opiniões divergentes de autores renomados em relação a este tema. 

De antemão, lançamos aqui a seguinte questão: É possível o planejamento urbano 

democrático no Brasil? Não obstante às críticas ao modelo de planejamento estratégico, 

há  imensas  dificuldades  de  reverter  o  dramático  rumo  que  tomou  o  processo  de 

urbanização em nosso país. Segundo Maricato (2001), há uma impossibilidade de se fazer 

um planejamento urbano democrático e igualitário no Brasil, que seria inerente à seguinte 
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conjuntura:  “planejamento urbano é competência  do Estado e este é a expressão das 

classes  dominantes,  daí  a  impossibilidade  do  planejamento  democrático  e  igualitário”. 

Além disso, a mesma autora ressalta a dificuldade que tem o urbanista que se propõe a 

ser  um  ativista  do  interesse  público,  o  qual  depende  de  um  bom  diagnóstico  para 

apresentar uma proposta alternativa para que o debate social seja estabelecido. 

Há fortes pendências de primeira ordem a serem resolvidas nas cidades brasileiras, 

como o déficit habitacional; a precariedade das habitações das camadas populares; a falta 

de engajamento social para a resolução de problemas que extrapolem as reivindicações 

pontuais; o mercado imobiliário altamente especulativo e excludente; o desencontro entre 

as formas de uso e ocupação do solo urbano e o respeito às condições ambientais; os 

problemas  de  circulação  viária  e  de  pedestres;  a  degradação  das  áreas  públicas;  o 

funcionamento de serviços públicos como a coleta de lixo, o saneamento básico, a saúde 

e a educação básica, entre outros.

Em continuidade com o pensamento de Maricato (2001, p. 50), “durante o período 

ditatorial  as dificuldades da gestão democrática eram maiores e houve,  até mesmo,  o 

aborto  das  iniciativas  que  caminhavam  nesse  sentido”.  Após  esse  período,  governos 

municipais  com boas  intenções  ganham vida,  como atestam propostas  setoriais  bem-

sucedidas de orçamento participativo e projetos de renda mínima. Na visão desta autora, o 

novo cenário permite-nos pensar que “existem condições para um planejamento urbano 

democrático,  mas os constrangimentos  a essa prática  ainda são muitos”  (MARICATO, 

idem, p. 50).

De acordo com Villaça (1999), o planejamento no Brasil seria inviável graças à falta 

de condições da elite de conquistar uma posição hegemônica com suas propostas para a 

cidade. Voltando a Maricato (2001), seriam várias as limitações às propostas alternativas 

de planejamento urbano no Brasil, que sejam democráticas e igualitárias.

A primeira dessas limitações seriam as imensas desigualdades existentes em nossa 

sociedade, as quais obviamente levam nossas cidades a terem essas características. O 

ambiente construído reflete as relações sociais, bem como participa ativamente de sua 

reprodução,  sendo  influenciado  por  essas  relações  tanto  quanto  as  influencia.  Isso 

significa que diante do planejamento urbano as condições de desigualdade social acabam 
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por  se  manter,  dificultando  a  universalização  do  acesso  à  renda,  à  qualificação 

profissional, ao mercado imobiliário, aos serviços públicos, ao lazer e à cultura etc.

Outro  fator  limitante  seria  a  dificuldade  em  lidar  com  a  máquina  pública 

administrativa,  não apenas no que diz respeito às limitações impostas pela burocracia, 

mas em relação a nossa tradição livresca e retórica, guardando mais proximidade com a 

Europa e com os Estados Unidos do que com a realidade que nos cerca. Aponta-se aqui 

para duas questões: a primeira é a distância entre o discurso e a prática e a outra é a 

origem externa de inspiração, ou seja, o distanciamento de nossa realidade que é dado 

pelo olhar emprestado à produção intelectual estrangeira.

Uma terceira  limitação  seria  a  manutenção,  por  parte  do  poder  público,  de  um 

número  elevado  de  funcionários  nos  gabinetes  aos  quais  corresponde  um  número 

insuficiente de funcionários operacionais. Isso seria herança de nosso passado colonial e 

escravagista,  que  impunha  o  trabalho  como  algo  maldito  e  degradante.  Como 

conseqüência, muitos planos de legislação urbanística e ambiental, bem-intencionados e 

rigorosos  são  aprovados  nos  legislativos,  mas  a  implantação  dos  projetos  a  eles 

vinculados fica prejudicada pela rarefação de pessoal com capacidade operacional, pelos 

salários  degradantes,  pela  baixa  escolaridade  e  pela  própria  corrupção  existente  na 

administração pública.

Por fim, o clientelismo da máquina pública, absorvedora de mão-de-obra ociosa, de 

classe média,  funcionaria  também como fator de limitação ao planejamento urbano no 

Brasil. Além disso, os freqüentes escândalos que cercam as câmaras municipais de várias 

cidades no país e sua simbiose com o poder executivo revelam a permanência de relações 

políticas arcaicas em pleno século XXI.

Diante do exposto, qualquer proposta alternativa de planejamento urbano no Brasil 

exige grande esforço, fazendo-se uma ligação entre o pensamento crítico e a intervenção. 

Devido às imensas contradições que marcam nossa sociedade e aos problemas de ordem 

política, o engajamento dos planejadores e dos gestores municipais é imprescindível para 

que seu trabalho seja capaz de promover uma ruptura verdadeira dos modelos vigentes. O 

desafio é encontrar este caminho.
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3.1. ORDEM E DESORDEM COMO MATRIZES DO PENSAMENTO URBANO

Com  a  apropriação  da  cidade  antiga  pelo  capitalismo  industrial,  houve  a 

deterioração de seu espaço,  que passou a ser  visto  como desordenado e incapaz de 

atender  às  necessidades  do  capital.  Pode-se  dizer  que,  em  diferentes  momentos  do 

capitalismo, a cidade se refez de formas diversas segundo os atores em cada contexto 

histórico e social.  Muito mais pelas necessidades do capital do que, simplesmente, por 

uma  necessidade  de  ampliar  seu  espaço,  a  cidade  capitalista  cresceu  de  forma 

desmedida, adquirindo proporções gigantescas que não poderiam sequer ser imaginadas 

até o século XIX. 

E não foi sem problemas que esse crescimento exagerado das cidades capitalistas 

aconteceu e continua a acontecer, tanto aqueles ligados ao cotidiano urbano e que dizem 

respeito à vida de seus habitantes,  quanto aos conflitos de interesses que surgem da 

própria dinâmica de reprodução do capital. Daí as críticas que são feitas, não só à falta de 

solução para os problemas urbanos, como à dificuldade dos urbanistas em resolvê-los. 

Leia-se a esse respeito o fragmento a seguir:

A  sociedade  industrial  é  urbana.  A  cidade  é  o  seu  horizonte.  Ela  produz  as 
metrópoles, conurbações, cidades industriais, grandes conjuntos habitacionais. No 
entanto,  fracassa  na  ordenação  desses  locais.  A  sociedade  industrial  tem 
especialistas em planejamento urbano. No entanto, as criações do urbanismo são, 
em toda parte, assim que aparecem contestadas, questionadas. 
(CHOAY, 2003, p. 1)

Dialogando com Choay, pode-se dizer que houve a perda da vida comunitária nas 

grandes  cidades  e  as  tentativas  ou  tendências  de  modelação  das  cidades  ou  seu 

ordenamento segundo a lógica capitalista. Assim, as cidades tendem, de maneira geral, a 

reproduzir modelos semelhantes de localização das classes trabalhadoras, médias e altas, 

bem como das indústrias e das áreas comerciais, de serviços, de lazer e de cultura. Esta 

última transformada, também, em negócio lucrativo, o chamado “culturalismo de mercado” 

(ARANTES, 2000, p. 16).

Ao tomar a cidade, o capital fez da forma urbana sua materialização, e seu ganho 

assenta-se  nas  estratégias  de  diferenciações  espaciais,  criando  o/no  espaço. 
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Aparentemente, formas urbanas mais ou menos ordenadas, a partir desse pensamento, 

servem à reprodução do capital, cada qual à sua maneira e a seu tempo. 

Para Choay (op. cit.), numa adaptação da cidade à sociedade que nela habita, a 

partir da era industrial, uma nova ordem foi criada nas antigas cidades européias, como a 

que resultou das interferências de Haussmann em Paris na segunda metade do século 

XIX,  adaptando-a às exigências sócio-econômicas da época.  Trazendo para um plano 

mais próximo, podemos dizer que, a exemplo das reformas empreendidas por Haussmann 

em Paris, as intervenções de Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, no início do 

século XX, não por acaso apelidado de o Bota-Abaixo, tiveram o mesmo fim de “ordenar” o 

espaço urbano. A abertura de grandes avenidas e a retirada dos pobres da área central, 

entre outras intervenções, demonstrou a preocupação em tornar a cidade “ordenada” para 

o crescimento.  Havia o entendimento de ordem como algo que pudesse garantir  boas 

condições de segurança, de fluidez, de higiene e de beleza. Assim, pode-se depreender 

que, se esses preceitos não vigorassem na cidade, ela seria considerada “desordenada”. 

O que não se levou em conta pelos (pré) urbanistas da época, porém, é que o surgimento 

da  desordem  nos  moldes  propostos  à  época  do  administrador  francês  Georges 

Haussmann e do prefeito do Rio, Pereira Passos, é tão somente o estabelecimento de 

uma nova ordem. De acordo com Moreira (2006):

A palavra ordenamento é um derivativo da ordem, E sempre se refere ao que a 
ordem  pretenda  vir  como  ordem.  Diz-se,  então,  que  a  sociedade  está 
territorialmente ordenada no sentido de uma certa ordem de direção, querendo-se 
dizer com isto que as relações da sociedade arrumam-se na forma de um arranjo 
do  espaço  que  leve  a  que  seus  movimentos  convirjam  para  uma  finalidade 
predeterminada, esse arranjo organizando e orientando o rumo da sociedade no 
sentido dessa finalidade. (MOREIRA, 2006, p. 75)

Se a desordem, ou o que é sua expressão, evoca sua antítese, a ordem, inúmeras 

propostas  de  ordenamento  das  cidades,  seguindo  diferentes  modelos  de  urbanismo, 

surgem a partir do século XIX. Passando pelos modelos progressista e culturalista, ainda 

no  período  do  pré-urbanismo  (obra  de  generalistas),  e  pelas  suas  respectivas 

reformulações a partir do urbanismo, geralmente discutido por especialistas, quase sempre 

arquitetos, o planejamento urbano adquire cada vez mais importância. Porém, de acordo 

com Choay (2003, p. 50), não sem dúvidas e dificuldades, uma vez que, “[...] construído no 

imaginário, o modelo dá forçosamente acesso ao arbitrário.”  Aliás, como veremos mais 
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adiante, essa observação de Choay vem bem a calhar, pois perpassa pelo planejamento 

estratégico  de  cidades,  expressão  mais  recente  do  receituário  de  gestores  municipais 

empenhados  na  promoção  de  suas  municipalidades.  Ao  construí-las  ideologicamente 

como  verdadeiros  modelos,  “coisa  ou  objeto  reprodutível”,  extraem-nas  de  sua 

“temporalidade concreta” tornando-as utópicas, de “lugar nenhum” (CHOAY, 2003).

Ora, como a cidade está para além das sensações mais imediatas, e por ser aquilo 

que pensamos e projetamos sobre ela, ou seja, a mediação entre a cidade que temos e a 

cidade que queremos, faz-se hoje (como no passado) um discurso que tenta legitimar a 

necessidade de ordenar aquilo que, supostamente, está fora de ordem, desordenado. Na 

acepção  niilista  de  cidade  caótica,  desordenada,  busca-se  desenvolver  modelos  de 

ordenamento baseados em planejamentos estratégicos paras as cidades, especialmente 

para aquelas de médio e de grande porte. 

 A  imagem da  cidade  desordenada  vem assumindo  um papel  significativo  na 
condução  de  práticas  sociais  de  intervenção  e  gestão  das  cidades,  cujas 
conseqüências mais imediatas já começam a se evidenciar como a produção de 
novas formas de hegemonia social através da requalificação do espaço urbano. 
(BARBOSA, 2006, p. 126)

De acordo com Barbosa (op.  cit.),  os apelos feitos especialmente pelas classes 

médias urbanas por lei,  ordem e segurança, configuram uma ideologia legitimadora de 

intervenções  que  só  fazem  aumentar  nas  cidades  as  práticas  de  segregação  sócio-

espacial como algo natural  e necessário frente à situação de anomia em que estariam 

mergulhadas.  Esquecem,  porém,  quase  sempre,  que as  medidas  tomadas  pelo  poder 

público nesse sentido visam, acima de tudo, a ampliar o domínio do capital sobre o espaço 

urbano, como tem sido feito nos projetos de restauração e de revitalização das cidades. 

Assim, ampliando-se a discussão, de acordo com Cardoso:

Se  durante  largo  período  o  debate  acerca  da  questão  urbana  remetia,  entre 
outros, a temas como crescimento desordenado, reprodução da força de trabalho, 
equipamentos de consumo coletivo, movimentos sociais urbanos, racionalização 
do  uso  do  solo,  a  nova  questão  urbana  teria,  agora,  como  nexo  central  a 
problemática da competitividade urbana. (CARDOSO54)

54 Reginaldo Luiz Cardoso. As cidades brasileiras e o pensamento neoliberal – (submissão ao pensamento  
único: única alternativa para as cidades?). Disponível em maio de 2007 no site: <www.iuperj.br>.
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Emergem sobre as cidades novos olhares,  especialmente a partir  da década de 

1980, na tentativa de incorporá-las à realidade econômica que se coloca frente ao retorno 

do  liberalismo  clássico  em sua  nova  versão,  o  neoliberalismo.  O  que  se  espera  das 

cidades?  Para  quem  são  as  cidades?  Essas  questões  não  podem  ser  respondidas 

facilmente e sem objeções. Um dos caminhos que tem sido proposto para os gestores 

municipais  é  o  da  incorporação  de  práticas  de  gestão  antes  restritas  ao  ambiente 

empresarial. 

Diante disso, se na era da globalização, sob a ótica das forças hegemônicas, o que 

se quer é a cidade-empresa, ao mesmo tempo em que se apresentam novos desafios e se 

avolumam as insuficiências e os problemas urbanos, a solução dessa equação parece 

estar longe de ser encontrada, principalmente nos países de industrialização tardia. 

3.2. SOBRE A ORIGEM DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE CIDADES

Na América Latina, o planejamento estratégico de cidades começou a ser difundido 

na década de 1990, basicamente uma década após principiar no setor público com ênfase 

no planejamento de cidades nos Estados Unidos e na Europa. 

Embora sua aplicação na gestão de cidades seja relativamente recente, a estratégia 

como disciplina  provém dos  tempos antigos,  mais  especificamente  dos  gregos,  que  a 

definiam como “um conjunto de manobras, ou um esquema utilizado para obter vantagens 

sobre um inimigo em combate” (LOPES, 1998, p. 75). Esse conhecimento revela que sua 

origem está ligada a práticas militares em tempos de guerra. De acordo com esse autor, foi 

a partir da Segunda Guerra que o planejamento estratégico passou a ser utilizado também 

no ambiente empresarial. Mais especificamente a partir da década de 1960, as empresas 

começaram a utilizar procedimentos estratégicos como um instrumento de conquista de 

mercados.

Migrando do uso militar para as empresas e mais tarde para as cidades, foi a partir 

da década de 1980 que o planejamento estratégico passou a ser intensamente utilizado 

pelo poder público na gestão de importantes centros urbanos. E foi a partir da Harvard 

Business School (que desde a década de 1920 incluía ações estratégicas no seu curso de 
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política de negócios) que se formulou a base da maioria dos planejamentos estratégicos 

empregados  atualmente.  De  acordo  com  o  modelo  de  Harvard,  procura-se  definir  as 

fortalezas e as fraquezas de uma organização, nesse caso, de uma cidade, diante das 

ameaças e das oportunidades externas. O objetivo disso é aproveitar as oportunidades 

para  refrear  as  ameaças  que  poderiam  levar  ao  insucesso  os  empreendimentos  ou 

estratégias  definidas  como  prioritárias.  Anteriormente,  vimos  como  isso  se  refletiu  na 

definição  de  pontos  fortes  e  pontos  fracos  pelos  grupos  que  realizaram  os  estudos 

diagnósticos do PlanoJF, em sua fase inicial.

No  contexto  macroeconômico,  com a  crise  econômica  e  fiscal  que  assolou  os 

países capitalistas a partir da década de 1970, e a aniquilação do receituário keynesiano, 

cujas  bases  instituíram  as  políticas  do  Estado  Providência,  alterou-se  o  perfil  de 

intervenção  estatal  e  das  políticas  públicas  de  intervenção  urbana.  No  contexto 

internacional, segundo Maricato (2001, p. 58), o Consenso de Washington, cuja fórmula 

resultou de reunião realizada na capital norte-americana, em 1989, assinalou o tempo da 

“subordinação das consciências” às novas idéias, ou seja, aos ideais do neoliberalismo. 

A agenda elaborada na ocasião não distinguia diferenças entre os países da Ásia 
ou da América Latina. Para todos a receita era uma só e se referia aos seguintes 
tópicos: 1) disciplina fiscal; 2) priorização (‘ou racionalização’) dos gastos públicos; 
3) reforma tributária; 4) liberalização financeira; 5) regime cambial; 6) liberalização 
comercial;  7)  investimento  direto  estrangeiro;  8)  privatização;  9) 
desregulamentação; e 10) propriedade intelectual. (MARICATO, 2001, p. 58)

Em  continuidade  com  o  pensamento  dessa  autora,  o  papel  de  “desregular, 

privatizar, fragmentar e dar ao mercado um espaço absoluto” (MARICATO, idem, p. 59), 

em nível local, teria sido cumprido pelo planejamento estratégico. Desde então, na disputa 

com os demais  centros em busca de investimentos,  cada cidade deveria  se preparar, 

dotando-se  de  determinados  serviços  e  equipamentos  fundamentais,  em  especial  as 

cidades globais, situadas no topo da hierarquia urbana mundial.  Passou-se, portanto, a 

considerar as cidades como verdadeiros empreendimentos, as chamadas “máquinas de 

produzir riquezas” (ARANTES, 2000, p. 21). 

Inicialmente nos países de capitalismo avançado, os governos das municipalidades 

aderiram ao novo modelo de planejamento, passando “de um regime fordista-keynesiano 

de acumulação capitalista para um regime de ‘acumulação flexível’ [...]”, conforme destaca 
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Harvey (2006, p.  168-9).  De acordo com esse autor, “[...]  nos Estados Unidos, o novo 

empreendedorismo urbano assumiu o centro do palco na formulação da política urbana e 

nas estratégias de desenvolvimento urbano [...]”  (HARVEY, idem, p. 168). O renomado 

autor destaca que a mudança do “administrativismo urbano” para o “empreendedorismo 

urbano” tem a ver com “as dificuldades enfrentadas pelas economias capitalistas a partir 

da recessão de 1973” (HARVEY, ibidem, p. 168).  A esse respeito, leia-se o fragmento 

abaixo, da obra desse mesmo autor:

A desindustrialização, o desemprego disseminado e aparentemente ‘estrutural’, a 
austeridade fiscal aos níveis tanto nacional quanto local, tudo isso ligado a uma 
tendência  ascendente  do  neoconservadorismo  e  a  um apelo  muito  mais  forte 
(ainda que, frequentemente, mais na teoria do que na prática) à racionalidade do 
mercado e à privatização, representam o pano de fundo para entender por que 
tantos governos urbanos, muitas vezes de crenças políticas diversas e dotados de 
poderes  legais  e  políticos muito  diferentes,  adotaram todos uma direção muito 
parecida.  A  maior  ênfase  na  ação  local  para  enfrentar  esses  males  também 
parece ter algo a ver com a capacidade declinante do Estado-Nação de controlar 
os fluxos financeiros das empresas multinacionais, de modo que o investimento 
assume  cada  vez  mais  a  forma  de  negociação  entre  o  capital  financeiro 
internacional  e  os  poderes  locais  (que  fazem  o  possível  para  maximizar  a 
atratividade  do  local  como  chamariz  para  o  desenvolvimento  capitalista). 
(HARVEY, 2006, p. 168)

Algumas  das  práticas  adotadas  pelos  governos  municipais  que  aderiram  ao 

planejamento estratégico estão teoricamente fundamentadas por autores de vulto como o 

norte-americano David Harvey. Segundo ele, há quatro estratégias alternativas para os 

governos  das  municipalidades  que  desejam  enveredar  no  empreendedorismo  urbano, 

deixando claro que são opções para o “mundo capitalista avançado”. A seguir, destacamos 

alguns aspectos centrais dessas vertentes (HARVEY, op. cit., p. 174-77):

a)  “[...]  a competição dentro da divisão internacional  do trabalho significa a criação da 

exploração de vantagens específicas para a produção de bens e serviços”. De acordo com 

ele, além da base de recursos próprios de cada sítio, ou da sua localização, determinadas 

vantagens podem ser criadas através de “[...] investimentos públicos e privados nas infra-

estruturas  físicas  e  sociais  que  fortalecem a  base  econômica  da  região  metropolitana 

como exportadora de bens e serviços.”;

b)  “[...]  a  região  urbana  também  pode  buscar  melhorar  sua  posição  competitiva  com 

respeito à divisão espacial de consumo”. Neste ponto, Harvey afirma que “[...] a cidade tem 
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de parecer um lugar inovador, estimulante, criativo e seguro para se viver ou visitar, para 

divertir-se e consumir”;

c) “Numa rede mundial de comunicações, a eficiência e a centralidade são essenciais em 

setores onde se requerem interações pessoais de tomadores de decisões importantes”. O 

autor  destaca  que  isso  requer  volumosos  investimentos  nos  setores  de  transportes  e 

comunicações,  e  na  oferta  de  infra-estrutura  que reduza  “os  tempos e os  custos  das 

transações”.

d)  a  quarta  opção  está  associada  à  “[...]  vantagem  competitiva  com  respeito  à 

redistribuição de superávits através dos governos centrais [...]”, ou seja, à competição pela 

distribuição de recursos das outras esferas de governo.

Analisando essas proposições, podemos inferir  que delas decorre boa parte das 

transformações impostas às principais cidades diante das novas exigências do capitalismo 

financeiro.  Apesar  de  terem sido  expostas  por  Harvey  como  alternativas  para  países 

desenvolvidos, essas diretrizes parecem ter sido incorporadas, em maior ou menor grau, 

pelos governos municipais de países de capitalismo tardio, visando ao empresariamento 

de suas cidades. Mais adiante, tentaremos demonstrar como algumas dessas idéias foram 

mais ou menos adotadas na cidade de Juiz de Fora como estratégias para sua inserção na 

rede mundial de cidades estratégicas. 

Para Peter Hall, as cidades “[...] eram máquinas de produzir riquezas; o primeiro e 

principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. O planejador foi-se 

confundindo  cada  vez  mais  com seu  tradicional  adversário,  o  empreendedor;”  (HALL, 

1995, p. 407). De acordo com esse autor, o crescimento urbano deixou de ser controlado e 

passou  a  ser  estimulado  pelo  novo  planejamento.  De  certa  forma,  conforme  adverte 

Harvey (2006, p. 169), esse novo olhar “faz parecer como se as ‘cidades’ pudessem ser 

agentes ativos quando são simples coisas”. Em conformidade com essas idéias, é como 

se as cidades passassem, de fato, a competir entre si por investimentos que se afunilam 

num mundo globalizado e altamente competitivo. De acordo com Oliveira (2005, p. 29), “o 

planejamento estratégico é visto como uma exigência do contexto que impõe às cidades a 
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necessidade  de  se  estruturar  para  tornarem-se  competitivas  na  atração  de 

empreendimentos”. 

Um  Plano  Estratégico  é  a  definição  de  um  projeto  de  cidade  que  unifica 
diagnósticos, concretiza atuações públicas e privadas, estabelecendo um marco 
coerente de mobilização e de cooperação dos atores sociais urbanos. (BORJA E 
CASTELLS, 1996, p. 123)

Para Borja e Castells, autores que alardeiam o sucesso do plano estratégico da 

cidade de Barcelona,  as cidades têm o desafio  de reagirem aos espaços econômicos 

globalizados  tornando-se  competitivas.  Para  isso,  defendem o envolvimento  de  atores 

públicos e privados em torno de ações concretas que possibilitem a realização de um 

projeto de cidade consensual e ofereça caminhos para sua emancipação. 

3.3. DIFERENTES VISÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE CIDADES

O city marketing e os planos estratégicos de cidades aparecem como importantes 
instrumentos do chamado “novo planejamento urbano”, que busca recuperar sua 
legitimidade quanto à intervenção pública na perspectiva de “colocar as cidades 

no novo mapa do mundo”. 
(SÁNCHEZ, 2003, p. 25)

A tentativa de tornar a cidade do Rio de Janeiro mais compatível com os ideais de 

progresso e modernização no início do século passado, materializou-se na adoção de um 

modelo burguês através da reforma urbana de Pereira Passos, de 1902 a 1906. Visando 

ao embelezamento e a fluidez da cidade, foram feitas profundas intervenções espaciais 

que buscavam a valorização do solo urbano. 

Como tem sido apontado pela recente historiografia sobre o assunto, a reforma 
urbana realizada no Rio de Janeiro no início do século XX fez parte de um amplo 
projeto  político  do  Governo  Rodrigues  Alves  visando  angariar  credibilidade, 
investimentos e mão-de-obra para o Brasil,  ampliando assim a participação no 
capitalismo internacional. [...] Aliado às classes mais dinâmicas na época, tanto 
locais quanto estrangeiras, esse Estado atua diretamente sobre a valorização do 
solo urbano e concretiza uma crescente estratificação social no espaço da cidade. 
(PEREIRA, 1992, p. 205)

Era  o  pré-urbanismo  progressista  de  Haussmann  na  Paris  do  século  XIX  o 

paradigma dominante da reforma de Pereira Passos no Rio de Janeiro do início do século 

vindouro. “A  idéia-chave  que  subtende  o  urbanismo  progressista  é  a  idéia  de 

modernidade” (CHOEY, 2003, p. 20). O órgão máximo de difusão do modelo progressista 

127



foi o grupo dos CIAMs (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna), cuja primeira 

fase  (1928-33)  foi  “mais  comprometida  com as  questões  sociais,  contribuindo  para  a 

solução dos ‘problemas urbanos’ nos países capitalistas centrais, em especial o problema 

da habitação”. (MARICATO, 2000, p. 127). Segundo esta autora:

O  planejamento  modernista,  que  deve  suas  raízes  ao  iluminismo,  ganhou 
especificidade durante os anos do welfare state - 1945 a 1975 -, período que é 
chamado por alguns autores de ‘trinta gloriosos’  [...]  ou ‘anos dourados’  [...].  O 
período foi marcado por um grande crescimento econômico acompanhado, de um 
lado,  por  uma  significativa  distribuição  de  renda  e  de  outro  por  um  maciço 
investimento em políticas sociais55. (MARICATO, Op. cit., p. 125)

A  autora  ressalta  o  papel  de  “portador  da  racionalidade”  atribuído  ao  Estado, 

encarregado de assegurar o “equilíbrio econômico e social, e um mercado de massas”. 

Devido  à  forte  influência  keynesiana  e  fordista,  principalmente  nos  países  capitalistas 

centrais, havia maior comprometimento do planejamento urbano com as questões sociais. 

Até mesmo em países da América  Latina  essa matriz  teórica “embasou o ensino  e a 

prática  do  planejamento  urbano  e  regional”.  Porém,  Ermínia  Maricato  alerta  que:  “A 

importação dos padrões do chamado ‘primeiro mundo’, aplicados a uma parte da cidade 

(ou  da  sociedade)  contribuiu  para  que  a  cidade  brasileira  fosse  marcada  pela 

modernização incompleta ou excludente” (MARICATO, op. cit., p. 123).

Contudo,  a  partir  das  últimas  décadas  do  século  XX,  o  Estado  interventor, 

responsável pelas políticas de bem-estar-social que estruturavam o planejamento urbano 

nos países centrais, e em menor escala nos países periféricos, ruiu. Ante os efeitos da 

globalização e da cartilha neoliberal, as forças do mercado passaram a imperar. Desde 

então,  o  planejamento  estratégico de cidades tem sido encarado,  por  muitos  gestores 

municipais,  como o recurso pronto e acabado,  incontestável  até,  capaz de resolver  os 

problemas  impostos  às  cidades,  muitas  vezes  usados  como panos  de fundo,  e  ainda 

garantir sua inserção econômica num ambiente cada vez mais competitivo mundialmente.

De  acordo  com  Oliveira56 (2006,  p.  22),  a  crise  que  abala  a  cidade  pode  ser 

observada a partir de quatro eixos: a exigência de alterações nas dinâmicas produtivas 

devido  à  concorrência  mundializada;  a  perda  de  postos  de  trabalho  formal  não 

55 A autora está se referindo aos países capitalistas centrais.
56 Oliveira,  Miriam  Monteiro.  Plano  estratégico  e  diretor  de  Juiz  de  Fora:  modelos  contraditórios  ou 
complementares? Miriam Monteiro Oliveira, 2006. p. 22.
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acompanhada pela geração de novos empregos na mesma proporção; a submissão da 

cidade a uma nova lógica econômica em que os investimentos não condizem com as reais 

necessidades de geração de trabalho e renda;  e a  crise  fundada no novo modelo  de 

gestão urbana centrada na concorrência global. 

Assim, está formado o arcabouço estrutural do discurso que envolve a crise urbana 

e legitima a implantação de modelos de gestão empresarial nas cidades, que passam a 

ser  vistas  como  instrumentos  de  competitividade  e  de  acumulação  de  riqueza, 

acreditando-se  cada  vez  mais  no  potencial  de  determinadas  estratégias  definidas  por 

governantes, burocratas e urbanistas ligados ao poder hegemônico local.  Pode-se afirmar 

que,  na  atual  fase  do  capitalismo,  há  uma  disputa  global  entre  cidades  para  atrair 

investimentos e capitais transnacionais, como ressalta Amendola (2002):

[...] pensar e intervir estrategicamente nas cidades é criar um ambiente competitivo 
a  partir  dos  grandes  empreendimentos  susceptíveis  aos  grandes  negócios,  às 
grandes  transações  econômicas  e  aos  grandes  eventos  culturais.  Portanto,  o 
Planejamento Estratégico das Cidades é uma adaptação da gestão empresarial, 
que  toma  decisões  considerando  o  ambiente  externo  regido  pelos  princípios 
mercadológicos. (AMENDOLA, 2002)

A questão central aí colocada é a visão empresarial da cidade, já que ela se torna, 

de  forma  crescente,  refém  dos  gigantescos  investimentos,  os  quais,  por  sua  vez, 

dependem dos acordos estabelecidos entre o poder público e a iniciativa privada. Faz-se 

uma espécie de pacto em que a cidade é, ao mesmo tempo, oferecida e consumida como 

mercadoria. Em texto crítico ao modelo de “gerenciamento” urbano difundido “de um lado e 

do outro do oceano”, Otília Arantes adverte que parece existir:

 
[...] uma espécie de teorema-padrão: que as cidades só se tornarão protagonistas 
privilegiadas, como a Idade da Informação lhes promete, se, e somente se, forem 
devidamente  dotadas  de  um  Plano  Estratégico  capaz  de  gerar  respostas 
competitivas  aos  desafios  da  globalização  (sempre  na  língua  geral  dos 
prospectos),  e  isto  a  cada  oportunidade  (ainda  na  língua  dos  negócios)  de 
renovação  urbana  que  porventura  se  apresente  na  forma  de  uma  possível 
vantagem comparativa a ser criada. (ARANTES, 2000, p. 13)

Entendido, portanto, como um projeto de cidade no qual há convergência de ações 

públicas  e  privadas  em  função  de  projetos  ditos  prioritários,  definidos  a  partir  de 

diagnósticos  que  possibilitam  identificar  as  potencialidades  e  as  fraquezas  locais,  o 

planejamento  estratégico  foi  posto  em  prática,  inicialmente,  na  década  de  1980,  em 
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importantes  centros  como São  Francisco,  Roterdã  e  Barcelona.  A  partir  de  então,  foi 

implantado em cidades de várias partes do mundo.

 
A prática do planejamento estratégico de cidades difundiu-se rapidamente.  Nos 
Estados Unidos, Kemp (1995) cita 116 cidades que já o realizam. [...] No Canadá, 
podemos  citar  cidades  como  Montreal  e  Toronto,  entre  outras.  Na  Europa,  o 
processo está implantado em cidades como Birmingham, Frankfurt, Paris, Lyon, 
Madrid, Bilbao, Valença, Malaga, Barcelona e Lisboa, entre inúmeras outras. O 
plano estratégico de Barcelona, pelos extraordinários sucessos alcançados e pela 
metodologia empregada, tornou-se um modelo para a sua implantação na América 
Latina, onde a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira a fazê-lo. Outras cidades 
como Rosário, Mendonza e Buenos Aires, na Argentina; Bogotá, Medellín, Calle e 
Cartagena, na Colômbia; Monterrey e Guadalajara, no México; Fortaleza, Campos, 
Juiz  de  Fora*,  Belo  Horizonte  e  Recife,  para  citar  algumas,  estão  em  fases 
diversas  de  planejamento  estratégico.  Na  Austrália,  podemos  citar  Sidney  e 
Melbourne. (LOPES, 1998, p. 85) *Grifo nosso.

 

 Em geral, o objetivo central dos planos estratégicos é internacionalizar a cidade, 

tornando-a atrativa aos voláteis fluxos globais, criando-se vantagens comparativas, como 

infra-estruturas locacionais e viárias, grandes projetos arquitetônicos e culturais, elevada 

qualidade de vida e sensação de segurança e prosperidade, entre outros, numa disputa 

acirrada  pelos  benefícios  supostamente  gerados  com  a  entrada  desses  recursos.  De 

acordo  com  Arantes  (2000,  p.  26),  embora  “as  cidades  modernas  sempre  estiveram 

associadas à divisão social do trabalho e à acumulação capitalista”, o que há de novo na 

atual fase do capitalismo é a transfiguração das cidades em “máquinas-de-crescimento”. 

Entretanto, essa internacionalização depende do poder de inserção de cada cidade, pois 

há diferenças que devem ser consideradas entre cidades de grande porte como o Rio de 

Janeiro  e  cidades  médias  como  Juiz  de  Fora,  cuja  área  de  influência  e  poder  de 

penetração na economia mundial é indiscutivelmente inferior ao da metrópole.

Contudo,  no  contexto  do  empresariamento  da  cidade,  as  complexas  relações  e 

disputas sociais marcadas pelas divergências de interesses entre os habitantes comuns e 

aqueles  preocupados  tão  somente  com  a  extração  e  a  acumulação  de  renda  são 

mediadas  pelo  Estado,  agente  encarregado  de  implantar  infra-estrutura  e  legitimar 

estratégias  que  favorecem  aos  grupos  hegemônicos.  São  esses  os  verdadeiros 

beneficiados pelas táticas desenvolvidas em parceria com o poder político local. Tudo isso, 

porém,  encontra  apoio  político  e  institucional  diante  da  inevitável  concorrência  entre 

cidades  no  mercado  mundial.  Aos  habitantes  da  cidade,  cabe  a  adesão  ao  discurso 

reinante em torno da iminente geração de empregos, especialmente diante do quadro em 
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que os cidadãos são reféns de uma economia estagnada. Ainda de acordo com Arantes 

(op.  cit.),  há  “uma  fábrica  por  excelência  de  ideologias,  portanto:  do  território,  da 

comunidade, do civismo etc”.  Forma-se um consenso em torno do qual:

    
Na cidade  tornada  empresa,  um conjunto  de  agentes  político-econômicos,  em 
coalizões pró-crescimento,  dão sustentação aos projetos de renovação urbana, 
com vistas à produção do espaço adequado à atual dinâmica econômica, inserido 
nos circuitos de valorização capitalista. Nessas coalizões, os governos de cidades 
têm papel  fundamental  quanto  à  regulação  das  condições  dessa  produção  do 
espaço, tanto no sentido prático-estratégico, logístico, ideológico, com a venda das 
cidades no mercado mundial. (SÁNCHEZ, 2003, p. 364).

De fato, o que houve foi  o crescimento da lógica do mercado em detrimento da 

lógica do cidadão. Decisões locais passam, cada vez mais, a ser tomadas pelos gestores 

municipais segundo essa nova lógica, e o espaço urbano passa a ser pensado e planejado 

com vistas à sua inserção na economia globalizada.  Destarte, à medida que os cidadãos 

se tornam, acima de tudo, meros consumidores desse espaço, a vida urbana ganha novo 

sentido, infelizmente, mais pobre e despojado de criatividade. A cidade espontânea perde 

sua força e dá lugar àquela pensada e construída “estrategicamente”. Para Vainer (2000, 

p.  91),  “a instauração da cidade-empresa constitui,  em tudo e por  tudo,  uma negação 

radical  da cidade enquanto espaço político  – enquanto  polis.  [...]  Na empresa reina o 

pragmatismo, o realismo, o sentido prático; e a produtivização é a única lei”. 

Não estaria a cidade, a partir desse pensamento, deixando morrer a inventividade e 

perdendo sua identidade cultural? Cada vez mais se tem a impressão de que os grandes 

centros urbanos no mundo estão se homogeneizando, especialmente no que concerne à 

difusão dos padrões de consumo da sociedade capitalista moldada pelos países centrais. 

Ora,  se terminou o tempo das cidades acidentais,  e  o mundo de hoje exige a cidade 

intencional,  planejada,  há  outros  caminhos  para  aquelas  cujos  gestores  optem  pela 

espontaneidade?

É inegável que a fase atual da globalização impõe às cidades uma nova situação, 

definindo-as como palcos do espetáculo produzido pelas forças de mercado, cujo público-

alvo é a sociedade de consumo. As possibilidades abertas à acumulação de riqueza, não à 

sua distribuição, numa época em que as empresas adquirem mobilidade crescente, e os 

fluxos de capitais,  informações e tecnologias  circulam pelo planeta,  dão aos governos 
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municipais a sensação de que é preciso definir a posição de suas cidades no mercado 

global. A esse respeito, vejamos a contribuição de Sánchez:

A julgar  pelo  cenário  apresentado pelas políticas tornadas dominantes,  não há 
outra saída possível para as cidades a não ser a inserção numa rede global, sob 
uma dinâmica de relações voltada à competição pelos investimentos de capital e 
tecnologia,  competição  na  atração  de  indústrias  e  negócios,  competição  na 
atração de força de trabalho qualificada e competitividade na oferta de serviços de 
qualidade. No receituário para o atendimento à condição competitiva das cidades, 
predominam  as  recomendações  de  investimentos  em  avançados  sistemas  de 
informação e comunicação, modernização da infra-estrutura, grandes operações 
urbanísticas,  junto  ao  fortalecimento  do  setor  de  serviços  às  empresas, 
supostamente capazes de promover o renascimento das cidades e a reconversão 
de  áreas  urbanas  “degradadas”,  inseridas  nos  novos  fluxos  de  um  mercado 
mundial como áreas homogêneas. (SÁNCHEZ, 2003, p. 365).

Portanto, em todo o mundo, a colocação em prática de planos estratégicos reflete 

esse  momento  histórico,  quando  a  urbe  adquire  características  inerentes  a  grandes 

corporações. “Há, assim, por parte das administrações municipais, um deslocamento das 

formas de pensar e agir sobre o urbano, em direção a concepções e práticas identificadas 

com o empresariamento das cidades”. (Idem, p. 366).

Esse empresariamento da cidade tem promovido a adoção de políticas públicas, 

muitas através de parcerias com o setor privado, destinadas a potencializar a capacidade 

de competição de determinado centro urbano em relação a outros. “Nos últimos anos tem 

se  tornado  cada  vez  mais  freqüente  ouvir  prefeitos,  gestores  municipais  e  técnicos 

planejadores expressarem suas inquietações acerca dos atrativos e competitividade de 

suas cidades frente a outras”. (Ibidem, pp. 374-5). 

Contudo, a inserção da cidade nos fluxos globalizados tem um alto custo social, 

pois, qualquer movimento no sentido de atrair empresas e investimentos estrangeiros tem 

se revelado socialmente segregador. Ao destinar recursos de grande vulto para atender às 

grandes  corporações,  deixando-se  de  lado  os  déficits  sociais  que  se  acumulam  há 

décadas, paradoxalmente, impõe-se à sociedade a permanência de uma situação de crise 

em que há ausência ou escassez de investimentos. Nesse contexto, um dos desafios dos 

atuais  gestores  municipais  é  tornar  acolhedor  o  ambiente  urbano,  onde  normalmente 

ocorre o aumento das disparidades sociais e econômicas. Como destacamos no capítulo 

anterior,  na  cidade  de  Juiz  de  Fora  essa  segregação  pode  ser  exemplificada  pela 
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existência das áreas de ocupação subnormal. Estas, de acordo com a definição do próprio 

poder  público,  são  definidas  pelas  condições  de  anormalidade  em  relação  aos  seus 

entornos,  ou  seja,  por  apresentarem  condições  precárias  de  habitabilidade  e 

sobrevivência.

Nesta discussão, coloca-se uma questão importante: quando a cidade passa a ser 

vendida  como  mercadoria,  quem  são  os  verdadeiros  compradores?  A  resposta  não 

contempla a todos os cidadãos, mas apenas àqueles que podem pagar por ela, conforme 

lembra Cardoso:

Entretanto  surge-nos  uma  segunda  questão:  a  quem  deverá  ser  vendida  a 
mercadoria  cidade?  A  todos  os  cidadãos?  A  todos  os  seus  habitantes?  Não! 
Somente aos “viajantes e habitantes solventes”, àqueles indivíduos que pagam ou 
podem  pagar  pelo  produto.  Condição  única  da  implantação  do  Planejamento 
Estratégico Urbano é o esgotamento dos investimentos sociais, ou investimentos 
que  atinjam diretamente  os  chamados  “segmentos  de  baixo  valor  estratégico”. 
Problemas? Aparentemente nenhum. Aliás, uma das características desse tipo de 
planejamento é o otimismo: não mencionar os problemas e, se for possível ignorá-
los, destacar o lado positivo, já que constituem sempre oportunidades de mudar o 
jogo. (CARDOSO, 2007)

De acordo  com o  autor  acima,  no  momento  em que  as  cidades  passam a ser 

apresentadas como mercadorias,  e a ser gestadas como empresas, “tudo e todos são 

reduzidos a termos puramente produtivos”.  Em continuidade, esse mesmo autor afirma 

que “[...] esta lógica proclama a existência de espaços despolitizados”. Ora, isso significa 

dizer que, se a lógica do mercado é a dominante, os investimentos sociais, considerados 

não como tal, mas como despesas por parte do poder público, ficam em último plano. São 

considerados onerosos e, sob esta ótica, dão pouco ou nenhum retorno econômico, sendo 

pouco estratégicos  diante  do  pensamento  único,  termo utilizado  pela  primeira  vez em 

1995, no  Le Monde Diplomatique,  pelo jornalista Ignácio Ramonet,  que alertava para o 

domínio absoluto da economia e do mercado sobre a política, a sociedade e a cultura.

Mesmo diante das críticas colocadas neste capítulo,  é importante lembrar que o 

PlanoJF, em seus enunciados, dá importância a determinados aspectos da vida social da 

cidade. Em seu texto, determinadas ações contemplam projetos de cunho social, voltados 

à melhoria da qualidade de vida de seus moradores. Estão presentes projetos de inserção 

social,  qualificação  profissional,  melhoria  dos  serviços  públicos  de  educação  e  saúde, 

apoio a pequenos empreendedores, entre outros.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

De  acordo  com  os  pensadores  do  planejamento  estratégico  urbano,  diante  da 

economia global as cidades devem buscar a mobilização e a cooperação dos diversos 

agentes sociais em torno de objetivos comuns. Argumentam a favor das parcerias entre os 

setores público e privado que convirjam para um projeto comum de cidade. Sem isso, não 

haveria viabilidade dos objetivos, estratégias, ações e projetos definidos como prioritários 
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para a construção da cidade do século XXI: moderna, competitiva e eficiente diante da 

concorrência mundial. 

As  idéias  acima  têm  embasado  as  administrações  municipais  que  aderiram  à 

metodologia do planejamento estratégico, concebido como um projeto de cidade melhor 

para se viver e se trabalhar, reunindo interesses maiores da sociedade. De acordo com os 

especialistas no assunto, os planos estratégicos exigem tanto uma eficiente estratégia de 

comunicação,  cuja  necessidade  se  justifica  pela  divulgação  do  próprio  plano  e  da 

promoção interna e externa da cidade, quanto uma articulação dos agentes urbanos em 

torno do projeto  de cidade que se pretende erigir.  A construção ideológica da cidade-

empresa,  cujo  arcabouço  teórico-metodológico  foi  inspirado  em  modelos  externos, 

basicamente  cidades norte-americanas  e européias,  encontrou  nos  países  da América 

Latina ambiente pouco acolhedor, no quais as desigualdades sociais são alarmantes, e 

onde se tenta, ainda assim, imprimir aos habitantes a sensação de fazerem parte de um 

mesmo projeto de cidade. 

A inserção das municipalidades na economia global, via competitividade econômica, 

parece condizer com as estratégias de uma empresa. É inegável que a partir das duas 

últimas  décadas  do  século  XX,  descortinaram-se  diante  das  urbes  novos  desafios  e 

demandas que advêm do aumento da volatilidade do grande capital. Entretanto, esse novo 

cenário tanto mais desafiador será quanto maiores forem as desigualdades sociais que 

caracterizam as cidades dos países de industrialização tardia. Diante dessa realidade, a 

nós ficou clara a dificuldade em se fazer planejamento urbano no Brasil. Nesse sentido, 

destacamos como maiores desafios a permanência das imensas desigualdades sociais, as 

dificuldades em lidar com a máquina pública administrativa e a necessidade de romper 

com o clientelismo que a caracteriza, a falta de condições de nossa elite de propor saídas 

alternativas  para  as  cidades,  bem  como  a  constante  inspiração  exógena  de  nossa 

produção intelectual.  

Voltando  para  a  realidade  local,  apresentamos  as  principais  características  da 

cidade de Juiz de Fora, que conta com uma população atual de 513.348 habitantes (IBGE, 

2007). Situada entre as três maiores metrópoles do país, Juiz de Fora é a cidade mais 

importante  da Zona da Mata Mineira.  No geral,  goza de uma excelente infra-estrutura 
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urbana e de uma boa qualidade de vida. Sua importância econômica regional reflete-se na 

consolidação  de  seu  papel  de  cidade-pólo  da  Zona  da  Mata,  cuja  área  de  influência 

abrange uma população de mais de 2 milhões de habitantes. 

O Plano Estratégico de Juiz de Fora começou a ser elaborado em 1997, quando a 

cidade recebia novos investimentos que se pretendiam capazes de impulsionar uma nova 

fase de crescimento de sua economia. Nesse contexto, esperava-se que o PlanoJF se 

firmasse como um projeto  consensual  de cidade,  para o que seria  necessário  que os 

diversos segmentos sociais o abraçassem, tornando viáveis seus objetivos e estratégias.

De maneira geral, os principais objetivos explicitados pelo PlanoJF são a elevação 

da cidade a novos padrões de referência em diversas áreas (saúde, educação, comércio, 

serviços, cultura, lazer, qualidade de vida, tecnologia, mobilidade e acessibilidade interna, 

entre  outras);  sua  consolidação  como  centro  regional;  e  seu  desenvolvimento  com 

equilíbrio do espaço urbano, respeito à coisa pública e ao meio ambiente. Para alcançá-

los, determina que este modelo de cidade seja desejado, possível e consensual. 

Partindo dos pressupostos acima,  pouco mais de uma década após o início  da 

implantação do Plano Estratégico de Juiz de Fora, procuramos descobrir qual é à adesão 

da sociedade local ao projeto, mais especificamente das camadas populares da cidade. 

Também  buscamos  compreender  se  as  expectativas  populares  correspondem  aos 

principais  objetivos  e  estratégias  do  PlanoJF.  Essas  questões  motivaram  o 

desenvolvimento  desta  pesquisa,  para  as  quais  procuramos  respostas  junto  a 

determinadas SPMs. 

Nas  entrevistas  com  os  representantes  comunitários  dos  bairros  selecionados, 

percebemos que no geral há limitações em relação à compreensão do significado do Plano 

Estratégico,  o  que  supomos  seja  comum  à  maioria  dos  moradores.  E  por  que  essa 

generalização? Ora, de acordo com os presidentes das SPMs, mesmo na época em que 

havia  grande  divulgação  do  PlanoJF  na  cidade,  o  envolvimento  dos  populares  nas 

discussões em torno das prioridades sociais foi relativamente pequeno. Onze anos após o 

início de sua implantação, a inconsistência do marketing interno e a falta de divulgação de 

seus resultados contribuíram para seu pouco alcance junto a esse segmento social. 
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Quanto às expectativas populares em relação ao PlanoJF, para nós ficou claro que 

desde a época de sua elaboração, de acordo com as lideranças do movimento popular, as 

questões que mais importavam diziam respeito à ampliação do acesso aos serviços de 

saneamento  básico,  iluminação pública,  coleta  de lixo,  transporte  coletivo,  arruamento, 

saúde pública e educação básica. Enfim, aquelas que versavam sobre a qualidade de vida 

de seus habitantes. 

A  geração  de  novos  empregos  e  a  ampliação  da  renda  local  foram  itens 

praticamente ignorados nas falas dos presidentes das SPMs. Além disso, a inserção de 

Juiz de Fora na economia globalizada, estabelecendo relações de causa e efeito com a 

atual política de atração de empresas, foi outro item não mencionado nas entrevistas. A 

reestruturação  produtiva  da  cidade,  materializada  pelos  investimentos  nas  redes  de 

informação,  na  infra-estrutura  para  atendimento  à  atividade  industrial,  no  setor  de 

prestação de serviços e no comércio também foi basicamente esquecida.   

A partir do que foi visto a respeito do crescimento das desigualdades sociais em 

Juiz de Fora, que entre outras coisas reflete o aumento das áreas de ocupação subnormal, 

poderíamos supor que isso teria influenciado a visão que a população local tem sobre o 

PlanoJF.  Outro  fator  de  influência  seria  a  percepção  de  que  as  estratégias  do  poder 

público  e  da  classe  empresarial,  no  sentido  de  impulsionar  a  economia  local,  não 

obtiveram os resultados esperados desde a década de 1990, sobretudo no que se refere à 

geração de novos postos de trabalho e à ampliação da renda na cidade. 

No  primeiro  caso,  a  permanência  de  grandes  desigualdades  sociais,  aliada  à 

precariedade de infra-estrutura  dos  bairros  de  classe  baixa  e  das  áreas  de  ocupação 

subnormal,  interfere naquilo que seus moradores esperam do poder público municipal. 

Assim, parece haver certa confusão entre o Plano de Governo, comum a todo prefeito, e o 

Plano Estratégico, que se coloca como um projeto de cidade. Por exemplo, quando os 

moradores se queixam sobre a falta de capina das margens de determinada via pública, 

parece-nos mais correto dizer que isso é um problema que toda e qualquer Prefeitura 

Municipal tenha que resolver, tendo ela adotado ou não o Plano Estratégico. Esse é um 

serviço básico de limpeza urbana. 
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Em  segundo  lugar,  diante  dos  parcos  resultados  das  políticas  públicas  e  dos 

empreendimentos privados no tocante ao desenvolvimento da cidade, além da falta de 

veiculação  dos  possíveis  resultados  obtidos  pelo  Plano  Estratégico,  teria  havido  uma 

espécie de descrédito dos juizforanos em relação ao mesmo. 

Com base naquilo que pudemos depreender em nossa pesquisa empírica, o atual 

desinteresse e mesmo o desconhecimento dos populares em relação ao PlanoJF seriam 

resultantes da falta de vontade política. A mudança de governo entre os prefeitos Tarcísio 

Delgado (1997-2000; 2001-2004) e Carlos Alberto Bejani (2005-2008) teria sido um dos 

fatores que levaram à estagnação das ações e projetos definidos no interior das linhas 

estratégicas do PlanoJF. Além disso, teria representado um duro golpe na participação 

cidadã, uma vez que houve falta de compromisso público em dar continuidade ao PlanoJF, 

bem como em fazer a divulgação do andamento das ações e projetos a ele vinculados. 

Outra constatação nossa, é a de que os atores sociais privilegiados são aqueles 

que detêm um conhecimento mais apurado do Plano Estratégico. Em grande parte, isso 

decorre  do  condicionamento  do  Plano  à  viabilidade  de  execução,  ou  seja,  as  linhas 

estratégicas e ações desenvolvidas estão relacionadas a compromissos quanto ao seu 

financiamento e execução. Por isso, para que o projeto tenha sucesso, a própria definição 

dos  objetivos  do  Plano  passa  a  depender  dos  interesses  dos  agentes  sociais  com 

capacidade  de  realização.  Com  a  gestão  empresarial  que  se  faz  da  cidade 

estrategicamente planejada, a maior detenção de conhecimento e de poder nas mãos de 

determinados agentes é justificada pela necessidade de aumentar a rapidez na resposta à 

competição e à evolução dos ambientes interno e externo à cidade. 

Por fim, no que tange à participação cidadã, entendemos que as distorções dos 

olhares das camadas populares sobre o significado, os objetivos e as estratégias definidos 

no  interior  do  Plano  Estratégico  sejam  naturais.  Contudo,  não  desejáveis  por  seus 

coordenadores, uma vez que a formação do consenso em torno do projeto comum de 

cidade estaria comprometido. 
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