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No Projeto Guernrcr, adolescentes expressam seu talento e as
artes plásticas substituem a ameaça das ruas
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dimensão metropolitana

Numa sociedade ainda for-
temente marcada pela desigual-
dade, as políticas públicas
adquirem fundamental impor-
tância, já que representam o
mecanismo de maior eficácia para
a redução das disparidades do
processo de desenvolvimento re-
gional ou das distâncias que
separam os diferentes grupos
sociais. Porém, no Brasil, as
políticas desenvolvidas pelo
Estado têm privilegiado, histo-
ricamente, ações que resultaram
na concentração do desenvol-
vimento econômico e da renda,
ampliando os processos de
desigualdade espacial e mar-
ginalização social.

As conseqüências mais ní-
tidas desta opção do Estado, ao
longo de nossa trajetória histórica,
têm sido, no aspecto espacial, a
multiplicação de fluxos mi-
gratórios, o crescimento explosivo
das grandes áreas urbanas e a
decadência ou estagnação
econômica de antigos pólos de
desenvolvimento. No campo so-
cial, observa-se a manutenção de
condições precárias de trabalho.
a persistência de altos índices de
desemprego, a preservação ou
mesmo o agravamento da
pobreza, sobretudo nas periferias
metropolitanas, com efeitos
perversos sobre a qualidade de
vida das populações, em especial
dos mais pobres.

No entanto, na última década,
a ampliação do processo de

participação política e a eleição
de administrações locais do
campo democrático-popular,
possibilitaram o desenvolvimento
de políticas que procuram re-
verter este quadro de decadência
econômica e social. através da
priorização de investimentos em
ações voltadas para as populações
e territórios com maior índice de
vulnerabilidade social.

Em Belo Florizonte, de ma-
neira especial, foram desen-
volvidas inúmeras ações tanto no
campo das políticas sociais
quanto nas políticas urbanas,
orientadas pelo princípio da
inclusão social e da efetivação dos
direitos de cidadania para todos.
As experiências de participação
popular na discussão do orça-
mento municipal, o constante
aprimoramento do modelo de
atendimento universal de saúde
por meio do SUS, a construção de
uma política educacional fundada
na noção de direito, a estru-
turação de uma rede de serviços
de proteção social com ênfase no
núcleo familiar e o desen-
volvimento de políticas no campo
dos direitos humanos e de
cidadania, somaram-se a um
conjunto de intervenções urbanas
e ambientais que procuram
priorizar a melhoria da qualidade
de vida cio conjunto da população.

Uma questão fundamental a se
destacar na orientação destas
políticas públicas - aliada à
crescente consciência política de

Belo Horizonte - é o desenvol-
vimento de uma concepção mais
nítida acerca dos direitos, assim
como da noção de público e de
privado, buscando, dessa forma,
a construção de uma cidadania
moderna, pautada nos princípios
da igualdade e da justiça.

Contudo, é preciso avançar na
compreensão de que os direitos
sociais, em especial, são inter-
dependentes e indivisíveis. Nesse
sentido, a precarização ou o não
atendimento de alguns deles, leva
necessariamente a uma fragi-
lização da possibilidade real de
efetivação dos demais. Assim
sendo, deparamo-nos corri o
desafio contemporâneo de articu-
lar. em nível local e metro-
politano, os esforços do poder
público, dos movimentos sociais
e cia sociedade em geral em
direção a essas questões.

No que se refere aos modelos
de gestão pública, a experiência
das administrações locais tem
demonstrado a necessidade de
um compartilhamento na pro-
dução de diagnósticos, elaboração
de propostas e implementação de
programas que l)USqUem a solu-
ção dos inúmeros problemas que
afetam o conjunto da sociedade,
mas de forma especial os grupos
sociais mais vulneráveis. Isto
envolve, necessariamente, tanto
o conjunto das políticas de-
senvolvidas pelo poder público
local, quanto as diferentes esferas
cio Estado envolvidas no
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"...é preciso avançar na compreensão de que os
direitos sociais, em especial, são interdependentes e
indivisíveis. Nesse sentido, a precarização ou o não
atendimento de alguns deles, leva necessariamente a
uma fragilização da possibilidade real de efetivação
dos demais."

planejamento, financiamento e
eXeCUÇãO de políticas e pro-
gramas.

No caso específico das grandes
áreas metropolitanas, a exemplo
da RMI3H, a complexidade dos
problemas de natureza social e
urbana reforça a necessidade de
ações integradas, envolvendo o
conjunto dos municípios.
Problemas cotidianos cio espaço
metropolitano, como a atenção à
saúde, o desemprego, a exclusão
social, a falta de moradias, as
deficiências do transporte
público, a degradação ambiental.

a violência urbana, o trabalho
infantil e tantos outros não têm
como ser tratados isoladamente,
uma vez que a metrópole se
constitui, em sua essência, como
espaço de fluxos e de relações.
Vale dizer, ainda, cia força
gravitacional que a nossa Capital
ocupa, como pólo atrativo de
demandas de toda ordem e, por
outro lado, irradiador de soluções
criativas e eficientes que a
administração democrático-popu-
lar vem desenvolvendo ao longo
das últimas gestões.

Nesse sentido, é importante

registrar, a título de exemplo de
áreas temáticas que sugerem ou
necessitam de uma abordagem
metropolitana, alguns dos
inúmeros programas, projetos e
serviços existentes na PBH,
enfrentamento da pobreza,
atendimento às necessidades
sociais básicas, proteção à vida e
promoção da cidadania, funda-
mentados em práticas inovadoras
e arrojadas, tais como:

- o Miguilim e as Casas de
Passagem, para crianças com
trajetória de rua:

- o Liberdade Assistida, para
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adolescentes e jovens em
cumprimento de medida
socioeducat iva;

- o Centro cio Referência. para
a população de rua;

- o Benvinda e a Casa Abrigo
Sempre Viva, de atenção às
mulheres vítimas de violência;

- o Centro de Apoio às Vítimas
de Violência - CAVIV, com foco
na violência doméstica e
intrafamiliar;

- o Superar, programa de
esporte e lazer para pessoas com
deficiência;

- os programas de formação de
mulheres e jovens multipli-
cadores para prevenção às DST/
AM S;

- o Projeto Guernica;
- as ações afirmativas para

idosos, pessoas com deficiência
e afro-descendentes;

- as políticas de proteção e
defesa do consu m i ler:

- as políticas de abastecimento
e segurança alimentar e tantas
outras iniciativas.

Como se pode verificar, muitos
desses programas - reconhecidos
nacional e internacionalmente
como práticas exitosas, pre-
miados pela Organização das
Nações Unidas (ONU) abordam,
por meio de políticas con-
sistentes, graves problemas que
atingem indistintamente as
cidades do colar metropolitano,
com nítidas relações de cau-
salidade intermun icipal. Por
outro lado, certamente temos a
aprender com prúl icas igualmente
positivas desenvolvidas pelos
municípios da RMBIl.

Assim sendo, afirmamos a
importância de buscarmos o
desenvolvimento de um novo
modelo de gestão metropolitana,
que possibilite a efetiva troca de
experiências e a pactuaçflo de

(:001 p1orn j ssos entre Iodos os
municípios cia RMBH, com a
gestão compartilhada, na
dimensão da responsabilidade
política e da capacidade de cada
um, para o enfrentamento
consorciado de tantos e tão graves
problemas sociais.
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