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• revistado legislativo
Publicação da Assembléia 1 cgislativa do Estado
de Minas Gerais. Conselho Editorial: Rarniro
Batista (Diretor de Comunicação Institucional),
Sabino José Fortes Flcury (Gerente-(;eral de
Consultoria 'RmEítica), Juscelino Luís Ribeiro
(Gcrcnte-(;eral de Projetos Institucionais),
Lúcio Pére (Gerente-(;eral de Imprensa e
Relações Públicas), Cristiane Pereira (Gerente
Ele Jornalismo), Joana Nascimento (Gerente de
Comunicação Visual). Editora Executiva:
Patrícia Duarte. Revisão: Izabela Moreira e
Margareth Magalhães. Projeto Gráfico: Maria
dc 1 ourdes Macedo RIbeIro. .\rre: Mauro 1 Cicio
LlC l'atIII.

levantamento do IBGE sobre a década de 90 revela um
Brasil com famílias menores, mais escolaridade, me
lhores resultados na taxa de mortalidade infantil e
transformações diversas no mercado de trabalho. Mas
o País termina o século marcado ainda pela

permanência da desigualdade e da elevada concentração de renda.
A construção de uma sociedade mais justa e igualitária é, portanto,
um desafio que se torna cada vez maior. Exige de todos uma
participação mais intensa para que esse projeto deixe de ser uma
utopia e se transforme em realidade.
Da sociedade, emergem novos atores para atuar nesse esforço: o
cidadão que se engaja em trabalhos voluntários, organizações da
sociedade civil que se voltam para uma atuação social e de
fortalecimento da cidadania e empresas socialmente mais
responsáveis. Aliados ao Estado, esses novos atores compartilham
o sonho de uma nova sociedade, construída sob o paradigma do
desenvolvimento humano.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sob a presidência do
deputado Antônio Júlio (PMDB), está sintonizada com esse
fenômeno e tem procurado atuar no sentido de fortalecer as ações
do chamado Terceiro Setor. Além da promoção de eventos para
discutir as formas de financiamento desse segmento e o potencial
e os limites da sua atuação, ela examina dois projetos importantes
para o Estado: o que regulamenta as ações das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips) e o que cria o Índice
Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS).
Esta edição da Revista do Legislativo traz ainda artigos que fazem
uma reflexão sobre a atuação do Estado, das organizações da
sociedade civil e das empresas socialmente responsáveis no cenário
de novas parcerias para a construção de um mundo novo. A matéria
de capa busca traçar um perfil do setor que enfrenta, entre outros
desafios, o de montar um sistema de informações confiáveis sobre
o seu desempenho e o resultado de suas ações.
Ainda nesta edição, a Revista do Legislativo traz uma primeira
análise dos números de Minas Gerais no Censo 2000, centrada nos
indicadores sobre população. O Estatuto da Cidade, aprovado pelo
Congresso Nacional no início deste ano, é tema de outro artigo
publicado e ressalta o importante papel dos municípios na
formulação das políticas de ordenamento territorial. A síntese do
Relatório Final de um trabalho realizado por técnicos da Fundação
João Pinheiro sobre a evolução das condições de saúde no Estado
e um ensaio sobre os caminhos da Estrada Real em Minas são os
temas dos outros dois trabalhos que encerram esta edição.
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O trabalho voluntário, as
ações de cidadania das

organizações da sociedade
civil e o compromisso das

empresas privadas com
projetos sociais são os novos

atores que, com a chegada do
novo milênio, entraram em
cena para responder a um

grande desafio: a construção
de uma nova sociedade, mais

justa e igualitária

Patrícia Duarte
Jornalista da Alemg

ano de 2001 foi proclamado
fpela Assembléia Geral das
1.	J Nações Unidas como o Ano

Internacional dos Voluntá-
rios. Durante os últimos 12

meses, 189 países organizaram uma agenda
diversificada de eventos com o objetivo de
reconhecer, promover e facilitar a atuação d
voluntariado. Com essa programação, bus-
caram também fomentar o intercâmbio de
conhecimentos e experiências entre os volun-
tários de todo o mundo. A mobilização da
sociedade civil cm torno de projetos e
gramas de natureza social é um movimcnt
que tem raízes ramificadas por todos os cn
nnentes e o grande mérito dessa iniciativa da
()NU é justamente o de agregar essas experi
éncias, unir a força desses movimentos, que
se caracterizam principalmente por interven-
ções locais, e dar a eles uma dimensão plane
tarla. Ao incluir esse tema na agenda política
dos governantes, a ONU reforça também o
ttacos de um fenômeno, sem dúvida, um dos
marcos que definirá o novo milênio.

Desde o final dos anos 70, a Assembléia
Geral das Nações Unidas tem buscado com
suas ações fortalecer os movimentos organi-
zados da sociedade e, em 1985, formalizou a
escolha do dia 5 de dezembro como data ofi-
cial para a celebração do trabalho voluntário
em todo o mundo. Desde então, centenas de
países celebram nesse dia o esforço voluntá-
rio e suas conquistas. 1-lá quatro anos, o Bra-
sil adotou-o também no seu calendário ofici-
al, homenageando aqueles que dedicam par-
te de seu tempo, trabalho e talento para cola-
borar com a melhoria do lugar em que vi-
vem. O valor dessas iniciativas está na carga
simbólica que elas carregam, sinalizando para
todas as sociedades a boa nova dos tempos
atuais, representada na possibilidade de se
concretizar novas parcerias, para enfrentar

Clh( >s problemas.
;\o lado de milhares de voluntários ano-

mm renunciam alguns momentos de
sua atribulada agencia para dedicá-los a urna
causa social, juntam-se as organizações da
sociedade civil que têm assumido o papel de
transformar essa vontade individual de parti-
cipar e atuar com a sua comunidade em ações
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coordenadas de intervenção no meio social.
E esses são dois dos atores que compõem hoje
o chamado Terceiro Setor, que, por sua vez,
aliado ao Estado e às empresas com ações de
responsabilidade social, estão transformando
a vida de muitas comunidades carentes no
mundo inteiro.

Mas o que é o Terceiro Setor? E uma ver-
são moderna do assistencialismo? É o filho
desprezado de um Estado tecnocrático que
agora, em crise, convoca-o a ajudá-lo a en-
frentar os grandes problemas da sociedade
contemporânea? Qual é, de fato, o potencial
transformador desse setor e quais os limites

da sua atuação? Ek
as mudanças que estão sendo clamadas pel.
comunidades mais pobres e de viabilizar
um desenvolvimento com eqüidade e o
surgimento de uma sociedade mais justa?
Qual é o papel que as empresas e grandes
corporações estão desempenhando perante
esse setor? As ações de responsabilidade soci-
al das organizações privadas Serão capazes de
mudar o conceito de empresa neste novo
milênio?

São muitas as perguntas que estão postas,
mas nao há respostas acabadas, pois esse é
um fenômeno recente e que carece de quase

No início de 2001, Um IOVC como ou-
tros tantos que vivem na periferia das gran-
des cidades foi encontrado morto dentro
do barraco onde morava, na Favela jK, em
Belo Horizonte. A notícia ocupou Um
CI UCDO espaeo nas páginas dos jornais e já
concluía, para encerrar o assunto, que o

vem estava envolvido corri o tráfico de
drogas.

Ernani era mais conhecido por [ofao
pelos amigos da Escola Popular de Circo
Spasso. Era mesmo um menino carente e
que já tinha se metido em algumas
encrencas, mas que tentava reagir às limi-
tações impostas pelas circunstâncias de sua
vida, buscando encontrar novos caminhos.

A Spasso, desde a sua criação, cm 199-:,
mantem um projeto que cumpre a sua pro-
posta social de atendimento a crianças e jo-

vens carentes e ali lofão encontrou uma
dessas oportunidades. Corri dedicação, tor-
nou-se um dos melhores palhaços da esco-
la e já comecava a atuar como monitor, pre-
parando-se para se tornar professor da
Spasso.

escola era uma referência para ele e,
por isso, a sua morte nos chocou muito e
provocou uma reação imediata nos alunos
(Ia escola, nos pais desses meninos e em ami-
gos que acompanham o nosso trabalho'',
explica Bernadete Serre Câmara, uma das

fundadoras da Escola Popular (lu (Ji-co.
Houve, então, uma mobilizacao dessas

pessoas na criação da Associação Pais e Ami-
gos da Spasso (Pas), CUjO ob j eti\ o é o de criar
propostas (1UC possam oferecer novas pers-
pectivas socioculturais para as crianças e os
adolescentes do Projeto Circadania, desenvol-
vendo atividades que preencham, de manei-
ra positiva e criativa, o tempo livre deles.

A Pa- já mobiliza, num trabalho volun-
moo, quase 5)) pessoas responsáveis por di-
versas ações de educação, saúde, lazer e dc
suporte à participação desses jovens no Pro-
jeto Circadania. "N-,-i<> temos uma história de
participação em movimentos sociais, mas
estamos buscando imprimir à nossa atuacão
um caráter menos assistencialista e mais de
formação de cidadania", explica a pediatra
Sônia Slan& uma das coordenadoras da cri-
tidade.

Circadania A Spas,,,o foi fundada com o
compromisso de desenvolver uni projeto so-
cial para atender jovens carentes e oferecer a
eles a oportunidade de desenvolver suas ha-
bilidades e de se integrar no meio social.
Projeto Circadania difere de outras experi-
ências por não discriminar seus publicos. As
turmas de alunos são formadas tanto pelas
crianças que têm condições de pagar a men-
salidade da escola quanto p ( r aquelas assisti-
das pelo Projeto Circadania.

O trabalho voluntário
está adquirindo hoje
o conotação de um
despertar para a
cidadania,
associando-se a um
tipo de solidariedade
mais consentânea
com conceitos de
justiça social
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tudo para permitir urna análise mais profun-
da da sua atuação, a começar por dados e in-
formações. Qual é, por exemplo, o tamanho
do Terceiro Setor? Nos Estados Unidos, es-
tudos indicam que esse segmento movimen-
tava USS 340 bilhões no início da década de
9), passando para LSS 621 bilhões em 1996 e
atingindo cerca de IJSS 1 trilhão em 1999.
Em países da Europa e nos Estados Unidos,
o setor empregou mais cie 12 milhões de pes-
soas diretamente e beneficiou, nos últimos
10 anos, mais de 250 milhões de pessoas.

Essa é uma série histórica, de países que
tém como prática o levantamento de infor-

mações económicas e sociais já incorporadas
às suas contas, diferentemente da maioria res-
tante dos outros países, onde o Terceiro Se-
tor já tem uma atuação importante, mas não
contabilizada, como observa Luiz Carlos
'\lerege, coordenador do curso de Adminis-
tração para Organizações do Terceiro Setor
e cio Centro de Estudos do Terceiro Setor
(Cets) da Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo. No Brasil, só recentemente, esses da-
dos começaram a ser coletados e consolida-
dos, mas refletem ainda realidades muito
pontuais. Numa pesquisa comparativa do
Instituto de Estudos Religiosos (Iser) realiza-

— Com essa clinárnica, promovemos um
aprendizado de m ã

o dupla. O intercâmbio
entre mundos tão distintos ta/, com que cada
jovem aprenda a importancia dc respeitar as
diferenças, tornando-se adultos mais toleran-
tes, que sabem tirar proveito da diversidade
cultural e sociocconomica cm que vivem'',
rcsalta l3ernadete Sette Câmara.

\o início, o Projeto Circadania contou
com o apoio da Secretaria Municipal de De-
,,;envolvimento Social e chegou a ter 20 cri-
anças freqüentes, de várias regiões da cidade,
como as da 1 avcla J K, na Serra da Barragem

Lúcia;Santa da 1 favela do São Pedr e mes-
mo ele cidades \ ivinh:.i' i belo Hori/onre,
Colho Ibinte.

Hoje. o Pi'o j c to ( .ircod.inia sc minrem,
C111 parte, co im a mensalidade paga pelos 150
alunos que freqüentam a Escola Popular de
Circo e por meio do patrocínio ele algumas
empresas. ";\ Companhia Santanense de Te-
ciclos tem sido uma grande aliada nossa (.lês
d primeiro m o mrn to, fornecendo-nos  te-
ciclos para montagem de cenários e roupas

circo, mas precisamos ele mais e ainda te-
rnos dificuldades para sen'ahilizar o cropre-
SIS ' , confessa Bcrnadctc.

Minha casa - Diogo tem 14 atios e moro na

	

Favela elo Acaba Mundo. Com dois meses,	=
6 o deixado na casa de d. Vera, que cria ou
rias cinco crianças, além dos seus sete filhos.

Há três anos, ele freqüenta a Escola P pu-
lar elo Circo. "'entes eu ficava na rua bri-
gando e criando confusão, a - Ora eu venho
para cá e estou ficando fera na arte do cir-
co'', conta o menino. Sua irmã, Roniza, fi-
lha de Vera, e o amigo Carlos Henrique
também não faltam mais às atividades do
circo e retomaram seus estudos com mais
disposição, juntamente com as outras 17
crianças atendidas pelo projeto. Juntos, os
trés formam uma das grandes arracões da
Spasso: o trio monociclo, um número de
equilibrismo sobre rodas que requer muita
concentração e celLiilílhrl( ele corpo.

Ro,oiza, Diogo e
Carlos Henroquo

receberam
recentemente, convite

para participar do
programa Caldeirão

do Huk, da Rede
Globo
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da em 1999, chegou-se a um numero de 250
mil entidades ligadas ao Terceiro Setor uru-
ando no País. Elas empregam mais ou menos
2 milhões de pessoas e movimentaram, em
1998, recursos cm torno de 1,2/ do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro, o que repre-
senta aproximadamente RS 12 bilhões. Esse
setor favoreceu, no mesmo ano, mais de 9
milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente
6 o da população total do País.

Existem outras pesquisas recentes que
apontam dados igualmente interessantes, mas,
como adotam metodologias diferentes, nem
sempre fornecem resultados comparáveis.
Outra dificuldade é a de dimensionar o nú-
mero de brasileiros mobilizados em trabalhos
voluntários. A presidente do Comitê Brasi-
leiro pelo Ano Internacional do Volun-
tariado, a empresária Milú Vileila, estima que
estão engajados cm projetos comunitários
perto de 20 milhões de pessoas. E ela acredi-

ta que, até o fiiiii	ii	.	IIIIII1L1,0

derá dobrar, pois neste ano a mobihzaçao cii

torno do trabalho voluntário deverá se es-
tender até o próximo, quando o Brasil irá
sediar a Conferência Mundial de Voluntá-
rios, promovida pela Points of Light, uma
entidade norte-americana com atuação em
todo o mundo.

Essa população, maior do que a de Minas
Gerais, está distribuída entre os Estados bra-
sileiros de forma bastante desequilibrada. O
mapa está consolidado na IJO//le pago,

www.voluntiirios.com.br , que atua como um
portal do voluntariado brasileiro. São Paulo
detém o maior percentual de voluntários atu-
ando em projetos comunitários, o que
corresponde a 56,9",(- daqueles 20 milhões de
voluntários citados por Nlilú \Tilella. O Rio
de janeiro vem bem atrás, com 112,48`%,  e
Minas, mais distante e bem próxima do Rio
Grande do Sul, do Paraná e da Bahia, com

O presidente da
Alemg, deputado
Antônio Júlio (PMDB),
participa da abertura
do Fórum
"Alternativas para o
Desenvolvimento
Social", promovido
pela Assembléia
Legislativa de Minas
Gerais

À Assembléia Legislativa de Minas (;e-
tais desenvolveu neste ano uma série de
ações voltadas para o fortalecimento do
Terceiro Setor. Com a presença de 1.2100
pessoas, ela promoveu, em maio, o Fórum
— Alternativas para o Desenvolvimento So-
cial", que tratou do tema "captação de re-
cursos". () evento foi parte dc um amplo

trabalho do l.egislarivo mineiro na busca de
soluções para os problemas sociais d( 1 Esta-
do. Na abertura (lesse encontro entre insti-
tuições sociais, empresas privadas e órgãos de
fomento do Estado, deputados, prefeitos,
vereadores e empresários debateram e apre-
sentaram experiências que (leram certo, su-
gestões, alternativas e fontes de recursos exis-
tentes para financiar esses programas.

À esse primeiro evento se seguiram a pu-
blicação de uma cartilha 'sobre Desenvolvi-
mento Social, Estrutura e Financiamento de
Pro j etos e uma 'série de audiência ,; públicas
ia Capital e no interior, debatendo temas
i ihreaaruaçao do Terceiro Setor e o desen-

volvimento regional. A Escola do Legislativo
também se engajou nesse esforço, promoven-
do cursos de capacitacão dirigidos às organi-
açoes do Terceiro Setor. No final do ano,

de 3 a 5 de dezembro, foi realizado o Seminá-
rio Legislativo sobre Voluntariado, reunin-
do técnicos, pohticos e representantes de en-
tidades da sociedade civil para discutir os ca-
minhos ch voluntariado no Estado.

18 1 REVISTA i)O Li-GIsi ATIVO]



5 1/. Nos demais Estados, esse perccntual está
cm torno de 20 o a 0,5", (,, Com alguns, como
Tocantins, Roraima, Acre e Amapá, não che-
gando a mobilizar nem P' , (, do grupo de vo-
luntários brasileiros.

Esses dados dão urna idéia da grandeza do
Terceiro Setor no Brasil e do seu potencial
de crescimento, mas ainda não retratam os
movimentos (IUC ocorrem no seu interior e
que ainda são intensos, já que o setor está cm
fase de consolidação. A presidente do Con-
selho do Programa Comunidade Solidária, a
primeira-dama do País, Ruth Cardoso, cita
dados de pesquisadores e de centros de Vo-

luntários do País para diagnosticar a alta
rotatividade do voluntariado brasileiro. Du-
rante o 10 Congresso Brasileiro do Volun-
tariado, promovido pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC/SP), em
ulho, Ruth Cardoso arriscou em 56 o

percentual de pessoas que ab,inch nam as ati-

Proposições - .\ Assembléia de Minas está
discutindo também dois projetos importan
tes para o Terceiro Setor. O primeiro, de
autoria do deputado Sávio Souza Cru?
P\IDB), dispõe sobre a qualificação de pes-

soas jurídicas de direito privado, sem fins lu-
crativos, como as ( )rgaili?ações da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscips). O Proje

de Lei n" 1.449/21)1)1 institui e disciplina
ainda o Termo de Parceria, instrumento que
irá regular as parcerias do setor público com
essas organizações. () projeto está tramitan-
do em 10 turno e aguarda parecer da Cornis-
sã> do Trabalho, da Previdência e da Acào
( )ciaj para ser discutido em Plenário.

A Assembléia Legislativa está analisan
também o Projeto de Lei ri '' 1.478/21101

do deputado Ambrósio Pinto (PTB), que
cria o ]Índice Mineiro de Responsabilidade

>cial (IMRS). () indicador vai consolidar,
em números, a atuação dos municípios mi-
neiros quanto as condições de vida da sua
p> pulação. ( ) projeto já foi aprovado pelo
Plenário cm 1" turno.

vidades voluntárias depois de um curto es-
paço de tempo de atuação, ou seja, em cada
100 voluntários que iniciam um trabalho,
apenas 44 permanecem. Mas ela disse que
esse trabalho não é um modismo. "É uma
nova idéia ck ci IbI.kl
veio para tc.i

A construção ue um nuvo
co nce to

Filantropia OU cidadania, eis a questão. .\
Folha de S. Paulo, na sua edição de 1° de abril
de 2001, fez essa pergunta às principais lide-
ranças do Terceiro Setor no Brasil e, à sua
maneira, cada um dos entrevistados concor-
dou que não importa muito se o que motiva
um cidadão a atuar em programas sociais é o
seu espírito filantrópico ou assistencialista.
O fato é que, ao se engajar nessa açào, ele
está assumindo a sua cidadania e ajudando
ocitros brasileiros a alcançar este sta9is tão
desejado, o de cidadão.

O diretor regional da Fundação Kellogg
para a América Latina e o Caribe, Francisco
Tancredi, afirmou que "se anteriormente 1)

voluntariado tinha um caráter assistencialista,
hoje vai adquirindo com rapidez a conotação
de um despertar para a cidadania. A ação
voluntária atual está associada a um tipo de
solidariedade mais conscntánea com concei-
tos de justiça social e responsabilidade cida-
dã. Anteriormente, a típica ação voluntária
aparecia associada a movimentos que refor-
çavam as diferenças entre classes".

O diretor presidente do Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade Social, Oded
Graje\v, observou que "o voluntariado que
se restringe a prestar serviços de atendimen-
to a pessoas necessitadas é uma forma con-
temporânea de assistencialismo, mas essa ação
não deve ser encarada de forma negativa. Dar
comida a quem tem fome, tratar unia pessoa
doente ajuda a salvar vidas e dar dignidade a
muita gente. O voluntariado que busca des-
pertar a consciência, mobilizar grupos soci-
ais, influenciar políticas públicas representa
ações no campo da cidadania e faz parte da
transição da democracia representativa para
a democracia participativa".

RE\isi\ 1) Licasi .vnvji1
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O presidente da Centralização de Servi-
ços Bancários (Serasa), Elcio Anibal de Lucca,
em artigo publicado na imprensa paulista
sobre a atuação voluntária das empresas, ob-
servou ainda que a figura institucionalizada
do voluntário surgiu a partir do contexto de
escassez de recursos oficiais para OS progra-
mas sociais, do aumento da miséria e, por-
tanto, do crescimento da marginalidade, tra-
zendo um grau de risco maior para a socieda-
de. "O voluntariado é a pura expressão do
espírito cívico no exercício da solidariedade,
da qualidade de vida e do desenvolvimento",
afirmou.

Mas quem atua no Terceiro Setor não tem
a expectativa de que o trabalho voluntário
vá resolver todos os problemas sociais do País.
"Nossa desigualdade é uma herança pesada
que não será eliminada em curto prazo nem
por qualquer tipo de ação isolada", ponde-
rou presidente do Comunidade Solidária,
Ruth Cardoso, lembrando, ainda, que o tra-
balho voluntário não se restringe a açoes no
campo social, mas se volta também para as
áreas cultural e da educação. Na sua partici-
pação no 1° Congresso Brasileiro do
Voluntariado, ela afirmou ainda que o traba-
lho voluntário não pode nem deve substituir
o poder público e que o Estado tem obriga
coes JC que nau fl ( )dc abrir ma(, como suá

de, educação, trabalho e direitos humanos,
mas as organ.izaçoes da sociedade mostram o
que não funciona e apresentam opções para
solucionar os problemas.

Para Francisco Tancredi, da Fundação
Kcllogg, "ao envolver um número crescente
de pessoas, o voluntariado pode ajudar a cons-
truir novos paradigmas de participação cida-
dã, solidariedade e justiça social. Esses valo-
res tanto contribuem numa ação voluntária
direta - por exemplo, um empresário que
participa de um programa de formação de
valores com jovens - como em ações não di-
retamente relacionadas com o trabalho vo-
luntário de cada um - o empresário passará a
ter uma percepção diferente da sua responsa-
bilidade social, da sua relação com os empre-
gados e consumidores".

O empresário Odcd Grajew concorda que
"à medida que o voluntariado ajuda a
conscientizar a sociedade da necessidade de
promover mudanças sociais estruturais, a
apoiar a organização das pessoas para que
lutem para melhorar suas condições de vida,
a promover ações que resultem em políticas
públicas que priorizem a justiça social e o
aprofundamento da democracia, essa forma
de voluntariado acaba superando limites so-
ciais e contnHuirJ ' ' rio (Ilminuir i
rIade dc rcn

Nosso desigualdade
é uma herança
pesada que não será
eliminada em curto
prazo nem por
qualquer tipo de
ação isolado. O
trabalho voluntário
também não pode
nem deve substituir o
poder público, pois o
Estado tem
obrigações de que
não pode abrir mão



Mesmo reconhecendo os limites de atua-
ção do voluntariado, é inegável a crescente
importância que esse trabalho vem ganhan-
do no mundo inteiro, consolidando novas
parcerias que resultam cm s oluções criativas
para problemas até então insolúveis. A pró-
pria ONU já está trabalhando com projetos
experimentais de censo do voluntariado para
incluir essa variável no Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) dos países, que é O

indicador que mede a qualidade de vida e de-
senvolvimento de um país, combinando atu-
almente indicadores de analfabetismo, núme-
ro médio de anos de estudo, renda per capita
e esperança de vida.

O coordenador do Programa da ()NC de
Voluntariado para América Latina, Caribe e
Países Árabes, o economista brasileiro
Douglas Evangelista, explicou que, cm par-
ceria com universidades americanas e alemãs,
.i ONTJ está pesquisando uma metodologia
para aferir o trabalho e os resultados do
voluntariado cm um país. "Hoje só temos
estimativas, praticamente nenhum país sabe
exatamente quantas entidades existem,
quantas pessoas são voluntárias e como é o
trabalho", disse. Além da porcentagem da
população voluntária, a ONL T quer definir
\ariáveis que meçam a eficiência dos projetos,
as horas dedicadas, o lura ovo' do setor e a
movimentação do PIB, cIcie, se aplicadas ade-
quadamente, vão constituir um índice bastan-
te confiável sobre a per/érma/uce desse setor.

mpresos assumem uma
nova responsabilidade

Se ainda é difícil revelar uma radiografia
precisa do universo de empresas privadas bra-
sileiras que atuam no campo social, é bem
fácil encontrar exemplos da disposição dos
empresários de incorporar as ações de respon-
sabilidade social na sua estratégia de perma-
néncia no mercado. Em Brasília, um açou-
cueiro de bairro tornou-se o principal perso-
nagem dessa história, citado por todos aque-
les que querem sensibilizar outras organiza-
coes para a importância dessa atuação.

( ) diretor executivo cio Instituto Telemig
( cl ular c mcmhr( ) d() ( )ncll1() de Cidada-

nia Empresarial da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg, Francis-
co Assis Azevedo, relata a experiência do
microempresário brasiliense. Poucos ainda
lembram seu nome, mas não esquecem sua
história. Ele só conseguiu estudar depois de
adulto e ficou tão feliz com o seu aprendiza-
do que quis compartilhar essa experiência
com outras pessoas. Aproveitando um espa-
ço vazio do seu açougue, montou uma bi-
blioteca comunitária. Em pouco tempo, o
novo espaço ganhou mesa, cadeiras e novos
livros e virou o ponto de encontro do bair-
ro. () trabalho do açougueiro foi revalorizado
e a sua microcmprcs acdh( )U c )ncJlIi stind

novos clientes.
Outra história, em ternO )ti( ) mincir(

ilustra mais uma vez como o poder davonta-
de é fundamental para fazer as coisas aconte-
cerem e, quando elas acontecem, seus efeitos
se estendem a todos os que estão envolvidos
na ação, inclusive a empresa. Na cidade de
Timóteo, situada no Vale do Aço, a Valemix,
uma empresa de médio porte do setor da cons-
trução civil, que emprega 360 funcionários,
é um exemplo do potencial de transforma-
çào das ações dc responsabilidade social das
empresas privadas.

Movida pela vontade de seu presidente,
Célio Azevedo, que é um entusiasta do traba-
lho voluntário e da açao) social das empresas, a
Valemix implantou o Projeto Profissionalização
de jovens, que tem aberto novas oportunida-
des para os jovens da região. Os monitores iden-
tificam as demandas que estão surgindo no
mercado da região e montam os cursos de cur-
ta duração para capacitação dos jovens. São
cursos de conteúdo bem pratico, mas que aten-
dem à expectativa da comunidade e têm contri-
buído para melhorar a qualidade de vida do
jovcns da rccião.

O conceito de responsabilidade social,
ainda bem próximo da filantropia, nos dois
exemplos citados, vem contagiando o meio
empresarial e ganhando maior complexida-
de. Da ação localizada, junto à comunidade
que está sob sua área de influência, algumas
empresas já estão abraçando uma causa, que
se transforma na bandeira de todas as ações
da empresa nesse campo, e estendendo o cnn-
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ceiro de cidadania corporativa para sua polí -
tica de recursos humanos, modificando a sua
relação com os funcionários c, para suas es-
tratégias de permanência no mercado, influ-
indo nas políticas de relacionamento com
fornecedores e clientes.

A revista Exame, uma publicação da Edi-
tora Abril voltada para o mundo executivo,
lançou, em novembro, a segunda edição do
seu Guia de Boa Cidadania Corporativa, des-
tacando 245 organizações que desenvolvem,
financiam OU apóiam de diversas maneiras mais
de mil projetos sociais voltados para a comu-
nidade, representando investimentos da ordem
de R$ 550 milhões. À empresa de destaque
neste ano foi a Natura, que mostrou, no seu
balanço social, além de informações sobre os
investimentos que fez na área social, indica-
dores que permitem urna avaliação da empre-
sa como um todo nas suas relações internas e
externas, agregando novos valores no concei-
to de empresa socialmente responsável.

Das 11 empresas-modelo destacadas pela
revista, quatro são mineiras. A Algar, com
atuação no Município de Uberaba, investe
na melhoria da educação pública e apóia 12
escolas públicas da região. A Belgo Mineira,

As ações de responsabilidade social das
empresas privadas, um fenômeno que, até
o final da década de 80, tinha pouca visibi-
lidade no Brasil, j á estão sendo objeto dc
vários estudos nas universidades do País e,
recentemente, o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), vinculado ao Mi-
nistério do Planejamento, ()rcamento e
(;estão, realizou urna ampla pesquisa so-
bre a ação social das empresas nas diversas
regiões do País. Dos resultados já consoli-
dados, a região Sul é a que tem a melhor
PHio imd1/c, com 3M/o das suas empresas
assumindo alguma ação nesse campo; a se-
guir, vem a região Sudeste, corri 36/; e,
depois, o Nordeste, corri 1 5

Na região Sudeste, foram pesquisadas
quase 450 mil empresas nos Fsrados de Mi-
nas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de

que controla um dos maiores grupos siderúr-
gicos do País, aplicou, em 2000, R$ 8 milhões
em ações sociais nos municípios que abrigam
suas unidades. À Usiminas, localizada a 220
quilômetros de Belo Horizonte, no Município
de 1panga, é a mantenedora da Fundação São
Francisco Xavier. Entre outras ações, a Funda-
ção controla o Centro Integrado de Odontolo-
gia, que deu ao município uma posição de des-
taque no anuário estatístico da Organização
Mundial da Saúde: é o município que apresen-
ta os menores índices de denrL caniad s, perdi-
dos ou obturados do mundo.

A pequena ATE Estruturas Metálicas,
uma empresa também localizada flC) Vale do
Aço, na cidade de Timóteo, é a quarta em-
presa mineira de destaque do Guia da Exa-
me. Com um faturarnento anual de pouco
mais de R$ 1 milhão no ano passado, a em-
presa tem usado a criatividade para inspirar
suas ações de responsabilidade social na co-
munidade, estendendo esse conceito para
dentro da própria organização e garantindo
um bom relacu )narnento com seus 101 fun-
cionários.

Mais de 20 outras empresas mineiras sa
citadas no Guia da Exame, incluindo a Accsit,i

Janeiro e de São Paulo. Do total das empre-
sas ouvidas, apenas 1 6° não praticaram
ações sociais cm 1998, ou seja, 70 mil. As
grandes empresas, com receita bruta anual
superior a R$ 33 milhões, foram as que tive-
ram urna atuacao mais intensa: 93'/0desse
grupo afirmou desenvolver acões sociais. A
participação das empresas médias, com re-
ceita variando entre R$ 6,1 milhões e RS 35
milhões, ficou em 73°. Entre as empresas
de pequeno porte, com receita entre RS 700
mil e RS 6,1 milhões, o percentual é de 6¼,
e das 150 mil microempresas existentes na
região, corri faturamento anual de até R$ 700
mil, 61 executaram atividades sociais no
ano passado.

O Sudeste é a região do Brasil que aplica
mais recursos tanto em valor quanto em
percentual do P113 regional. Em 1998, as em-

O voluntariado que
busca despertar a
consciência
representa ações no
campo da cidadania
e faz parte da
transição da
democracia
representativa para a
democracia
pa rtici pat iva

;
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Siderúrgica, que, por meio da sua Fundação,
desenvolve quase 3() projetos no Vale do Aço,
cm três principais áreas de atuação: ação co-
munitária, cultura, educação e meu) ambien-
te. O Projeto Vale Cidadania, por exemplo,
que a empresa desenvolve cm parceria com o
BNDES e com a Fundação Interamericana,
visa ao fortalecimento dc 42 organizações
não-governamentais de 15 municípios da re-
gião, multiplicando, dessa forma, sua acão de
responsabilidade social.

À Fundação Telcmig Celular, criada no
final de 2000, está também se destacando nesse
setor com o Pró-Conselho, um projeto ino-
vador de fortalecimento dos Conselhos Tu-
telares e dos Conselhos Municipais da Cri-
anca e do Adolescente. A partir de urna pes-
quisa patrocinada pela Fundação, foi elabo-
rado um diagnóstico da atuação dos conse-
lhos em Minas, o que servirá de referência,
nos próximos anos, para a aplicação de um
Índice de Desenvolvimento dos Conselhos
(IDC) proposto pela Fundação.

Também com essa pesquisa, a Fundação
Telemig Celular criou três principais proje-
tos que irão concentrar os recursos da em-
prco,i: \hiii	1	l	no ( noolh	. cai parc

presas aplicaram RS 3,3 bilhões em projetos
sociais, o que corresponde a 0,6 o do P113 te-
Llonal no mesmo ano. Os recursos investi-
rios no Sudeste representam, aproximadamen-
re, 30 do gasto social federal na região, ex-
cluídos os gastos com a pre idcncia social.
Fui geral, os incentivos fiscais não estimu-
lam as empresas a promover atividades na área

)eial Se, no Sudeste, os resultados aponta-
ram que a utilização é pouco significativa

no Nordeste e no Sul, ela é ainda me-
nor, não chegando a 1

A classificação de ação social adotada pelo
1 pea é, no entanto, bastante ampla. Qualquer
projeto ou doação de recursos Pata pessoas e
Lntidadcs públicas ou sem fins lucrativos foi
considerado atividade social. Uma outra pes-
quisa, realizada pela empresa de consultoria
kanitz & Associados, com atuação no Ter-

ria com o Ministério Público e a Fundação
Abrinq, que irá promover a criação desses
órgàos nos W/o dos municípios mineiros que
ainda não implantaram o seu conselho; o
Projeto Celular Amigo, em parceria com a
rede credenciada da empresa, que irá forne-
cer telefones celulares para que os membros
dos conselhos tutelares recebam denúncias de
maus tratos de crianças; e o Pró-Fundo da
Infância e da Adolescência (FIA), que irá di-
vulgar na sociedade a possibilidade que ela
tem de destinar parte do seu Imposto de Ren-
da para alimentar esse fundo.

Agregando novos vcilores.
As ações de filantropia e o assistencialismo

não podem ser considerados propriamente
uma novidade no universo das empresas pri-
vadas. Mas a década de 90 está trazendo uma
mudança significativa nessa atuação. O dire-
tor executivo do Instituto Telemig Celular,
Francisco Assis Azevedo, observa que antes
as empresas agiam por um sentimento reli-
gioso, humanitário, sem urna visão de respon-
sabilidade social. "Agiam de forma paterna-
hora e nin Oc prc ()cr]fli\ am cnni	rcsulrid

ceiro Setor, revela que, das 500 maiores eni-
presas brasileiras, somente 10)) são Consi-
deradas parceiras do Terceiro Setor. Das
250 multinacionais que tCfl) negócios no
Brasil, somente 2)) são admiradas por sua
atuação no campo social. À maioria das
empresas consideradas parceiras são peque-
nas e médias e relativamente desconheci-

pelo grande público.
A pesquisa do lpea revela, no entanto,

a grande disposição dos empresários de am-
pliar seus investimentos cm acocs de res-
ponsabilidade social. No Sudeste, mais de
um terço dos empresários declaram ter pia-
nos de expansão e essa intenção aumenta
de acordo com o tamanho da empresa. ()
Nordeste é a região onde se verifica o mai-
or grau dessa intenção, COITi o apoio de
do empresarirido regional.
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Francisco Assis
Azevedo:

Os empresários estão
percebendo que só

vamos nos tornar
uma sociedade

economicamente
forte se ela for

também
socialmente justa

das suas ações'', afirma o executi o, que é tam-
bém membro do Conselho de Cidadania
Empresarial da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Ficmg.

Hoje as empresas estão fazendo um in-
vestimento social estratégico, que contribui
para melhorar a qualidade de vida das comu-
nidades e agrega valor à marca da empresa.
Para Francisco Assis Azevedo, a crescente
conscientização da sociedade sobre o papel
das empresas, cobrando delas uma postura
social mais responsável, tem contribuído para
o aprimoramento dessas ações e motivado
outras empresas a atuarem nesse campo, tor-
nando-se, para elas, um diferencial competi-
tivo no mercado consumidor.

"Os empresários estão percebendo ain-
da que só vamos nos tornar uma sociedade
economicamente forte se ela for também so-
cialmente justa. E isso não depende só do go-
verno. Depende de todas as forças da socie-
dade e, principalmente, do setor privado, que
tem recursos financeiros, competência de
gestão e capacidade para planejar, definir
metas e medir resultados, conhecimentos que
estão sendo agora agregados aos projetos so-
ciais do Terceiro Setor", observa Francisco
\ssis Azevedo. O executivo ressalta ainda

que, ao incorporar ações de responsabilidade
social, o ambiente interno da organização
também melhora, pois os funcionários ten-

dem a ter uma afinidade maior com as em-
presas que são socialmente responsáveis.

\o analisar a pesquisa do lpea e uma ou-
tra elaborada pela Fiemg no final do ano pas-
sado, Francisco Assis Azevedo observa que a
atuação dos empresários brasileiros e minei-
ros em particular tem um perfil ainda muito
tradicional, com traços paternalista e
assistencialista, e desfocada dos problemas
sociais considerados prioritários pelos própri-
os empresários. "Por isso, acredito que, nes-
te momento, a principal ação não é a de
sensibilização do empresário, que já está cons-
ciente da importância da sua atuação nessa
área, mas a de qualificação das suas ações so-
ciais", completa o executivo.

() representante do Conselho de Cidada-
nia Empresarial da Fiemg destaca ainda que
este momento está sendo muito importante
para o amadurecimento da nova parceria en-
tre as empresas e as organizações da socieda-
de civil. Nesse processo, as fundações, que
São O braço de algumas empresas no Tercei-
ro Setor, estão desempenhando um papel re-
levante, de ponte entre os dois parceiros,
quebrando paradigmas que existiam anteri-
ormente e impediam a construção de uma
relação mais afinada. "Às entidades não que-
riam aproximacào com as empresas, temen-
do a sua intervenção nos projetos que execu
tavam, e as empresas resistiam a um contato
com as organizações, que não estariam pre-
paradas para administrar seus recursos em
projetos sociais", explica o diretor da 1 unda-
cão Telemig Celular.

O sentimento que existe ho j e entre os
empresários mineiros é o de quem está des-
cobrindo um novo caminho a ser trilhado.
São novas possibilidades para o crescimen-
to da empresa, a sua inserção no meio onde
atua e a formação de novas parcerias que
virão dar um novo sentido ao conceito de
empresa. "E uma nova parceria só se forta-
lece a partir da convivência. E um processo
de conquista, que não se obtém com uma
simples assinatura no papel. Por isso, acre
ditamos que estamos no inicio de uma his-
tória e que essa parceria entre o Estado, a
empresas e a s )cicdadc civil vai fazer sutwr
um mundo no\

Responsabilidade
social não é
filantropia.
E condição para
permanência da
empresa no mercado
e deve inspirar todos
as ações estratégicas
da organização
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podem viabilizar
uma agenda de
eqüidade social

Para que economia e justiça social não sejam tratadas como
duas irmãs inimigas, os países precisam ser capazes de promo-
ver uma política de transformação produtiva com eqüidade
social, com base numa ética de co-responsabilidade entre os
três grandes setores da vida social: o Estado, as empresas e as
organizações da sociedade civil

Viviane Senna
Presidente da Fundação Ayrton Senna

10 mais de cinco ) SCCUI() S dc C\( )lUcao hiSt( rica. de IJIT1 11)( )do Lcr:il, ()s países

da América Latina não foram capazes de conciliar transformação produtiva
com eqüidade social. Visualizando a sucessão dos ciclos económicos, desde
o mais remoto passado colonial até os dias de hoje, podemos constatar que
os dinamismos econômicos não são capazes de gerar por si mesmos efeitos
redistributivos em termos de recursos, que possibilitem às pessoas o acesso
a condições adequadas de bem-estar e dignidade.

O grande desafio que a história nos coloca, neste início de século e de
milênio, é, portanto, o de construir um caminho de desenvolvimento que
seja capaz de produzir, de forma concomitante, transformação produtiva e
eqüidade social. A história de nossa Região tem sido marcada pela alternância
trágica dc políticas economicas, desenhadas e implementadas de costas para
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as necessidades da população, com políticas
sociais de corte populista desvinculadas de
qualquer preocupação com a sua
sustentabilidade em termos econômicos. Esse
é o quadro que Estado e sociedade são cha-
mados a superar com base cm três pilares: o
compromisso ético, a vontade política e a
competência técnica.

Corno estamos hoje em relação a esse de-
safio? Se olhamos o panorama político, eco-
nómico e social da América Latina de nossos
dias com uma visão crítica, o que vemos é,
mais uma vez, a história correndo o risco de
se repetir. Existe uma agenda, uma política
de conjunto para a área econômica, visando
ao ajuste estrutural das economias nacionais
de modo a propiciar uma pretensa inserção
competitiva de cada um de nossos países
numa economia internacional em acelerado
e irreversível processo dc globalização. Por
outro lado, constatamos que, no âmbito das
políticas sociais, tal agenda, tal política de
conjunto, não chega efetivamente a existir.
Resumindo: ternos urna agenda da transfor-
mação produtiva e não temos, de um modo
geral, nos países cia Região, uma agenda clara
de eqüidade social.

() que é e como se constitui a agenda da
transformação produtiva, que vem servindo

de balizador do chamado ajuste estrutural de
nossas economias Todos nós temos presenci-
ado, nos últimos anos, uma crescente
reafirmação dos chamados ajustes estruturais
como ingrediente essencial à inserção - parti-
cularmente dos países em desenvolvimento -
numa nova ordem económica internacional.

Identificada ao processo de globalização,
essa nova ordem econômica tem sido usual-
mente caracterizada por dois aspectos:

a) redução OU eliminação completa de
barreiras comerciais entre os Estados

h) liberalização dos mercados de capitais,
assegurando o livre trânsito de fluxos finan-
ceiros segunc( ) uma lógica dc timizac'i d s
rendimentos.5.

Como resultado (1()s crcsccnte avanc
nos meios de transporte e de verdadeiras re-
voluções nas tecnologias de informação,
automaçao, comunicação, produção e difu-
são de padrões de consumo, os processos pro-
dutivos passam a responder, de forma cada
vez mais ponderavcl, a uma lógica cuja inte-
gridade nào mCii uhinc te .i fr tcira
nacionais.

	

A pri l ttc.io	CLI l.ifiliCIl tC (1c Hcii
industriais - passa a ser estruturada numa es
cala transnacional e a liberalização do comér-
cio converte-se, cada vez menos, numa ques-
tão de gosto OU preferência política.

De fato, são hoje raros os governos que
recusam essa lógica. Assim, sob o aspecto da
mobilização política, essas questões revesti-
ram-se de uma objetividade suficientemente
forte para produzir consensos em torno das
chamadas agendas de ajuste estrutural, corno
passaporte para a economia globalizada.

No Brasil, por exemplo, essa agenda de
transformação produtiva vem ocupando um
papel de destaque no contexto dos grandes
temas nacionais, tendo como paradigma o
chamado "Custo Brasil". Sob essa expressão
um tanto genérica, aglutinam-se objetivos a
serem perseguidos, ou se quisermos, de "ine-
ficiências" a serem superadas, mediante:

a) a conclusão do processo de privatização
da infra-estrutura básica, como energia elé-
trica e estradas;

b) a extinção de subsídios e barreiras pro-
tecionistas a setores considerados ineficientes;

O grande desafio que
a história nos coloca,
neste início de
século, é o de
construir um
caminho de
desenvolvimento
que sela capaz de
produzir, de forma
concomitante,
transformação
produtiva e
eqüidade social
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c) a desoneração dos custos da mão-de-
obra mediante a redução dos chamados
cargos sociais e previdenciários";

(l) a Reforma Fiscal, de forma a desonerar
o custo das exportações c a redimensionar o
Estado em face de um novo elenco de tare-
fas, etc.

Para nós, o fato verdadeiramente relevan-
te é que essa agenda de transformação produ-
tiva, a despeito de sua enorme complexidade
política, vem sendo implementada e perse-
guida com firmeza e regularidade de propó-
sitos poucas vezes testemunhadas em nossa
história recente.

A. construção de uma agenda
)e eqüidade socia

Se, ao lado dessa agenda de transfori-na-
ção quisermos construir urna agen-
da efetiva de eqüidade social, o que devemos
levar cm contar

Na minha opinião, o primeiro fator que
devemos levar em conta é que existe na co-
munidade internacional um conjunto de pro-
posições ético-políticas respaldado em solido
suporte técnico, que, se levado em conta,
poderia, ao lado da globalização unilateral dos
mercados, instaurar também um processo de
globalização do esforço solidário de supera-
cão da exclusão social, convocando os gover-
nos, OS organismos internacionais, as organi -

zações sociais com ou sem fins lucrativos e
os indivíduos a se empenharem num objeti-
vo nobre, superior e comum, que é a cons-
trução de urna vida digna para todos.

Trata-se da agenda de mcgaeventos, que,
nos anos 90, ficou conhecida como o Ciclo
de Conferências Sociais das Nações Unidas,
a saber:

A Cúpula Mundial da Infância, realizada
em setembro de 1990, em Nova York. Foi
aprovado um plano de ação destinado a asse-
gurar a crianças e adolescentes do mundo os
direitos à sobrevivência (vida, saúde, alimen-
tação), ao desenvolvimento pessoal e social
(educação, cultura, lazer e profissionalização)
e à integridade física, psicológica e moral (li-
berdade, respeito, dignidade e convivência
familiar e comunitária), além da proteção

contra toda forma de negligência, crueldade
e opressão.

A Conferência Mundial sobre Educação
para Todos, realizada em jomtien, na
Tailândia, também em 1990, pelos PNUD,
Banco Mundial, Unicef e Unesco. Propõe um
esforço planetário de mobilização social pela
educação, visando satisfazer as necessidades
básicas de aprendizagem de toda a população
da Terra, sob o lema: Educação para Todos
(objetivo) - Todos pela Educação (estratégia
para alcançá-lo).

A Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, reali-
zada no Rio de Janeiro, cm 1992. A Declara-
ção do Rio de Janeiro proclama que os seres
humanos devem estar no centro das preocu-
pações quanto ao desenvolvimento sustentá-
vel e têm direito a urna vida saudável, produ-
tiva e em harmonia com a natureza, desta-
cando que é preciso satisfazer eqüitativamente
as necessidades relativas ao meio ambiente e
ao desenvolvimento humano das atuais e fu-
turas gerações.

O Congresso Mundial sobre Direitos
Humanos, realizado em Viena, em 1993.
Legitima, de forma definitiva, a noção de
indivisibilidade dos direitos humanos corno
preceitos que se aplicam tanto aos direitos
civis e políticos corno aos direitos econômi-
cos, sociais, culturais e ambientais.

Em 1994, dois mcgaevcntos marcam a
evolução do ciclo de conferências sociais: a
celebração do Ano Internacional da Família
e a Conferência sobre População e Desen-
volvimento, realizada no Cairo. O Ano In-
ternacional da Família enfatizou a família
como o locus privilegiado cio desenvolvimen-
to humano, ressaltando a necessidade de pro-
mover e defender a criação de condições que
favoreçam a sua estabilidade e o seu desen-
volvimento. A Conferência do Cairo reafir-
mou as pessoas como o recurso mais valioso
do planeta e colocou o respeito aos seus di -

reitos individuais e sociais como eixo
orientador das políticas de população a se-
rem implementadas por todos os Estac10
membros das Nações Unidas.

Em 1995, a Cúpula Mundial de Dcsn
volvimento Social de Copenhague. \
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marco dos Relatórios de Desenvolvimento
Humano do PNUD, foram desenvolvidas
metas e estratégias para erradicar a pobre-
za absoluta e reduzir os impactos das polí-
ticas de ajustes sobre mulheres e crianças,
propondo ainda urna maior articulação
entre a Organização das Nações tinidas e
o Sistema de Bretton \Xoods no que diz
respeito à formulação e ao fomento de pro-
gramas sociais.

Também em 1995, é realizada, em Pe-
quim, a 4' Conferência sobre a Mulher, o
Desenvolvimento e a Paz. Reafirma os direi-
tos da mulher como direitos humanos e, no
campo da saúde, proclama o reconhecimen-
to dos direitos reprodutivos e sexuais, dando
ênfase à necessidade de políticas ativas para a
promoção da igualdade de oportunidades
entre os gêneros.

A Conferência Mundial sobre os Assen-
tamentos Humanos, cm Istambul, em 1996.
Os direitos à moradia e à terra são discuti-
dos, Com O reconhecimento da necessidade
de a família repensar os modelos vigentes de

1. A vida é o mais básico e universal dos
valores.
Respeitá-la acima de tudo é o caminho
para a justiça, a solidariedade e a paz.

1 Nenhuma vida humana vale mais do que
a outra.
Todo ser humano tem direito ao aces-
so a certas condições básicas de bem-
estar e dignidade.

3. Toda pessoa nasce com um potencial e
tem o direito de desenvolvê-lo.
Toda condição impeditiva de que isso
ocorra é, em si mesma, uma violência.

4. Para desenvolver o seu potencial, as pes-
soas precisam de oportunidades.
As oportunidades educativas são as que
verdadeiramente desenvolvem o poten-
cial humano. As demais criam condi-
ções para isso.

5. O que urna pessoa se torna ao longo da
vida depende das oportunidades que tc e
e das escolhas que fez.

ocupação do solo urbano e de envolver ati-
vamente as pessoas e os grupos sociais orga-
nizados na busca criativa de soluções para os
impasses e dificuldades nessa área, buscando
conciliar as exigências do desenvolvimento
humano com aquelas relativas ao respeito ao
meio ambiente.

A Conferência Mundial sobre a Fome,
organizada pela Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), em Roma, em 1997. Conclui que a
fome no mundo, mais do que um problema
técnico ou económico, é hoje uma questão
fundamentalmente ético-política.

Em seu conjunto, essa cadeia de even-
tos fornece o conteúdo para a criação de
uma agenda planetária de eqüidade social,
cujos resultados poderiam ser medidos pelo
Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), criado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
em 1990.

Ao contrário do chamado Consenso de
Washington, os temas dessa jornada por urna

Não adianta ter oportunidades e não sa-
ber fazer escolhas. Tampouco, adianta
saber fazer escolhas e não ter oportuni-
dades.

6. Além de ter oportunidades, as pessoás r°-
cisam estar preparada ,, para fazer escolhas.
As escolhas são feitas com base nas cren-
ças, nos valores, pontos de vista e inte-
resses das pessoas.

7. Cada geração deve legar para as eraçôes vin-
douras um meio ambiente igual ou melhor
do que o recebido das gerações anteriores.
Fazer isso é respeitar o direito à vida dos
que ainda não nasceram.

5. As pessoas, as organizações, as comunida-
des e as sociedades devem ser dotadas de
poder para participar das decisões que
aferem.
Só o poder participativo dos cidadãos
poderá mudar os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.

9. A promoção e a defesa dos direitos hurn--

O investimento social
privado, quando feito
no marco de uma
visão ético-política
coerente com o
paradigma do
desenvolvimento
humano, além de
efeitos econômicos
redistributivos, tem
efeitos sociais e
políticos
emancipadores sobre
as pessoas, os grupos
e as comunidades
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vida digna para todos ainda flao mereceram
da parte dos países mais ricos e industrializa-
dos do mundo, os países hegemónicos, a ne-
cessária atenção. Por que essas proposições
não são levadas cm conta pela Comunidade
Internacional? A resposta é obvia: porque em
torno delas a humanidade ainda não foi ca-
paz de construir Lima solida base de consen-
so ético e político. Assim, neste momento,
parece-me oportuno discorrer sobre os temas
da ética e da política.

Noberto Bobbio, o grande filósofo italia-
no do Direito, afirmou certa vez que "tudo é
política, mas a política não é tudo". Acima
da política deve haver urna força maior, que
coloque limites à luta legítima dos homens
para conquistar, manter e expandir o poder
político, económico e social. O nome dessa
força é ética.

Que ética poderia hoje servir de base
consensual para a elaboração de uma agenda
que concretizasse urna política de conjunto
para a construção da eqüidade social? Essa
ética, a meu ver, não poderia ter outro fun-

tios é ü carninl-io para a CoflStrLlCaO de uma
viola digna para todos.
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos é um projeto de humanidade
a ser construído por todos e por cada um
dos povos ao longo da história.

10. ( ) exercício consciente da cidadania é a
melhor forma de fazer com que os direi-
tos humam n transitem LIJ intenção à rea-
lidade.
Cidadania entendida como direito de
ter direitos e dever de ter deveres.

11. A política de desenvolvimento deve ba-
sear-se cm quatro pilares: liberdades de-
mocráticas, transformação produtiva,
eqüidade social e sustentabilidade
ambiental.
Sem eles, corno disse Tancredo Neves,
"toda prosperidade será falsa".

12. \ ética necessária para pôr em prática o
Paradigma do Desenvolvimento Huma-
no é a ética da co-responsabilidade.

damento que não o projeto de humanidade
expresso na Declaração Universal dos Direi-
tos 1-lurnanos, que, segundo nosso amigo
colombiano Jose Bernardo Toro, "é a maior
invenção do século XX", a que fará esse sé-
culo ser lembrado daqui a mil anos. De fato,
que outro invento científico ou tecnológico
de hoje será capaz de ser mais relevante do
que esse para as gerações futuras no
longuíssimo prazo?

Que pensamento político será necessário
sornar-se a essa ética para concretizá-la no
duro solo da realidade dos fatos? No atual
estágio do nosso pensamento político-social,
nada exprime melhor esse projeto que os prin-
cípios do chamado Paradigma do Desenvol-
vimento Humano, formulado e brilhante-
mente defendido por Amartva Sen, econo-
mista indiano, professor em Oxford e ganha-
dor do Prêmio Nobel de 1998.

Em ocasiões como essa, para efeito de
comunicação, tenho trabalhado com uma
versão resumida dos princípios básicos desse
paradigma (veja quadro abaixo).

Co-responsabilidade entre as políti-
cas públicas (Primeiro Setor), mun-
do empresarial (Segundo Setor) e or-
ganizações sociais sem fins lucrativos
(Terceiro Setor).
Para que economia e justiça social não
sejam tratadas como duas irmãs inimigas,
estamos confrontados com a necessidade
de responder propositivamcntc ao desa-
fio impostcrgávcl que a história nos co-
loca neste início do: SCCUIO e de milênio:

)mover uma política de transformação
produtiva com equidade social baseada
numa ética de co-responsabilidade entre
os três grandes setores cia vida social:

• o Primeiro Setor, o Estado, o setor públi-
co com fins públicos;

• o Segundo Setor, o mundo empresarial,
O setor privado com fins privados;

• o Terceiro Setor, as organizações sociais
sem fins lucrativos, o setor privado coo)
fins públicos.
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esponsabiíidade social das
presas

A empresa, sem dúvida alguma, é a gran-
de organização vitoriosa deste inicio de sécu-
lo e de milênio. O Estado, quando se auto-
reforma, na busca da adequação dos seus
meios à consecução dos seus fins universais,
tem-se mirado no que se passa no mundo
empresarial. Fenômeno idêntico ocorre com
as organizações sem fins de lucro, que têm
buscado inspirar-se nas práticas empresariais,
para otimizar a aplicação de seus recursos e
energias na promoção e defesa das causas que
abraçam.

Em razão disso, costumo afirmar que as
fundações e os institutos sociais ligados a or-
ganizações empresariais têm a capacidade de
reunir em si o melhor de três mundos: a pos-
sibilidade de contribuir construtiva, criativa
e solidariamente para a consecução dos fins
universais do Estado; a capacidade de pautar-
se na lógica dos meios com a competência,
eficácia e efetividade que caracterizam as ações
empresariais; e a possibilidade de beber na
fonte da sensibilidade e cio espírito de luta
das ONG's.

Tudo isso somado leva a urna
resignificação do protagonismo do mundo
empresarial em face do conjunto da sociccla-

de e não mais apenas do mundo dos negó-
cios. Resignificação em que sentido? A
filantropia empresarial não constitui por cer-
to urna novidade essencial na paisagem do
capitalismo moderno. Ações de benemerên-
cia empresarial são registradas pelo menos
desde meados cio século passado. Em que
medida, portanto, seria legítimo falarmos cm
rcsignificaçào do protagonismo empresarial?
Na medida em que se verifica por parte das
empresas uma nova consciência que as leva a
se ocuparem de questões que vão além do
mercado. Dessa nova consciência, emergem:

a) uma nova percepção (de si mesma como
empresa cidadã)

b) um novo entendimento (resignificacão
ético-política cio seu papel);

e) uma nova ação, um novo protagon1m()
(empresas corno interlocutoras e parceiras do
Estado e das organizações do Terceiro Setor em
questões que dizem respeito ao bem comum).

Essa noção de empresa cidadã é, sem dú-
vida, abrangente, mas suficientemente
delincada para podermos incluir:

a) empresas que reservam urna parte de
suas energias para a participação voluntária
cm ações que objetivem o bem comum;

b) empresas que destinam uma parte do
seu excedente cconomico pata o chamado In-
vestiniento Social Privado

Para que economia e
justiça social não
selam trotadas como
duas irmãs inimigas,
estamos
confrontados com a
necessidade de
responder
propositivamente ao
desafio de promover
uma política de
transformação
produtiva com
eqüidade social
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c) empresas socialmente responsavcls, que
pautam suas ações por um relacionamento
ético com a comunidade em que estão
inseridas;

d) empresas que abraçam causas relativas
às transformações sociais num sentido mais
amplo.

Esse novo papel social é o que a \Vorld
Business Academv denomina "o negócio dos
negócios", que é efetivamente o exercício ati-
vo da co-responsabilidade pelo todo.

Quanto aos benefícios econômicos para
os países advindos das ações de responsabi-
lidade social das empresas, eles são muito
maiores do que os recursos financeiros efeti-
vamente despendidos para esse fim pelos lí-
deres empresariais mais lúcidos e decididos.
Por que isso ocorre? Essa é uma questão so-
bre a qual gostaria de tecer uma rápida e últi-
rmi consideração.

Márcio Schiavo, brasileiro dedicado ao
tema da responsabilidade social das empre-
sas, afirmou certa vez que a dívida social não
pode ser paga apenas com capital financeiro.
() pagamento deve ser feito também com
capital social.

() investimento social privado, quando
fcitu no inarco de uma \ iao ético-politica

coerente com o paradigma do dcscnvolvimcn
to humano, além de efeitos económicos
redistributivos, tem efeitos sociais e políticos
autopromotores, isto é, efeitos emancipadores
sobre as pessoas, os grupos e as comunidades.

O capital social, segundo James Coleman,
é a capacidade de um grupo social estabele-
cer objetivos de médio e longo prazos, gerar
coesão social em torno desses objetivos e
manter constância de propósito na sua con-
secução. Ao contrário do capital financeiro,
quanto mais se gasta, quanto mais se investe
cm capital social, mais aumenta o saldo dis-
ponível do investidor.

Assim, considero o investimento em ca-
pital financeiro muito importante, porém sua
importância se multiplica quando usado
como vetor para introduzir nas bases da so-
ciedade as doses de capital social que ela re-
quer para emancipar-se econômica, social, po-
lítica e culturalmente. Contribuir de manei-
ra crítica, criativa, solidária e construtiva para
que isso ocorra é, a meu ver, a grande tarefa
da ação socialmente responsável do mundo
empresarial nos dias de hoje. Antes de per-
guntarmos quanto custa fazer isso, devería -
mos nos indagar seriamente: Quanto custa
não fazer i

d

,
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o compromisso

JDH
para o novo milênio

As empresas, sozinhas, não vão equacionar
problemas que, por décadas, têm desafiado
os Estados. Estes, por sua vez, também não
estarão dispensados de cumprir seus fins
universais. O que estamos presenciando é o
desenvolvimento de novas equações de co-
responsabilidade entre o Estado, as empresas
e as organizações da sociedade civil

Antônio Carlos Gomes da Costa e Cláudio Nunes Duarte da Silva
Diretores da Modus Faciendi - Agência de Responsabilidade Social
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temi da responsabilidade
social das empresas é algo
que vem ocupando a atcn-
Ção das grandes corporações
já há algum tempo e hoje

m hiliza, de forma crescente, não apenas o
mundo empresarial, mas também a socieda-
de num sentido mais amplo. Vem amplian-
do sua presença na imprensa, nas entidades
de classe, nos debates parlamentares, ocupan-
do inclusive um lugar importante nas cha-
madas organizações cia sociedade civil.

E não é um fenômeno circunscrito aos
países desenvolvidos. Ao contrário, c) alcan-
ce desse debate é mundial.

O que faz, entretanto, com que tantas
empresas dos mais variados setores e dos mais
diversos países de origem incorporem, cada
ez mais, funções que até alguns anos atrás

poderiam parecer desfocadas em relação aos
ob j etivos que tradicionalmente compunham
ua nauta de assuntos cstratégicos

'Na origem dessa mudança de paradigma,
estão os mesmos processos e fenômenos que
tem, ao longo das últimas três décadas, repre-
entado transformações tão dramáticas na vida

das organizações. Nas formas como elas pro-
(luzem, cooperam, associam-se, competem e,
principalmente, na maneira como passam a
reproduzir esses novos padrões numa escala
ílobal. Essas mudanças afetam de forma tão
profunda OS fundamentos de nossa sociedade,
que os próprios papéis tradicionalmente de-
sempenhados pelas empresas e pelo Estado
vao, gradualmente, Sendo redesenhados.

As empresas passam, por meio desses pro-
cessos, a exercer um novo elenco de funções
relacionadas com o grande desafio do nosso
tempo, que é o de conferir uma feição huma-
na ao processo de modernização. Fazer com
que a travessia em direção a uma integraçào
ecoflomica competitiva se faça acompanhar
das condições mínimas necessárias ao desen-

lvimento humano. () ob j etivo primordial
das ações de responsabilidade social, nesse
sentido, é o de assegurar às gerações presen-
tes e futuras condições necessárias para que
tenham oportunidades, possam exercer esco-
lhas, expandir suas capacidades e desenvol-
\ er seus potenciais.

As dimensões desse desafio são dadas pelo
fato de que os mesmos processos de ajuste
estrutural que colocam hoje pressões adicio-
nais sobre as políticas sociais determinam, ao
mesmo tempo, um estreitamento da capaci-
dade de resposta por parte dos Estados.

De um lado, as reformas administrativas,
os processos de privatização, as políticas de
reestruturação colocadas em prática pelas
empresas, o desenvolvimento de novas rela-
ções de trabalho, a introdução de novas
tecnologias, tudo isso conspira contra as for-
mas até então predominantes de acesso ao
trabalho e á renda para a grande maioria da
população, gerando pressões adicionais sobre
as políticas públicas, sob a forma de serviços
básicos e de seguridade social.

Por outro lado, são colocadas importan-
tes limitações aos mecanismos de financia-
mento dos Estados, restringindo enormemen-
te sua capacidade de resposta frente àquelas
demandas. A recorrência ao déficit está
indissoluvelmente associada a uma maior
percepção de risco para os investimentos ex-
ternos. Já o caminho da tributação esbarra
cm outro tipo de problema, que é o de
inviabilizar a produção local num contexto
de mercados absolutamente integrados.

Embora cm formas e graus diferentes,
essas são questões que hoje desafiam quase
todos os países, mesmo aqueles que cumpri-
ram, ao longo cio século XX, e com algum
êxito, suas tarefas históricas de inclusão so-
cial.

Onde se conseguiu fazer avançar de for-
ma importante os modelos de bem-estar so-
cial, além das questões relativas à erosão fis-
cal, pesa também unia grande diferenciação
ocupacional, própria das economias pós-in-
dustriais, que dá lugar a demandas sociais
extremamente heterogêneas e, portanto, cada
vez mais complexas e difíceis de serem aten-
clidas pelo Estado, ao mesmo tempo em que
os mecanismos de negociação e formação de
consenso em torno de cortes e flexibilizacão
de benefícios perdem sua eficácia.

Nos países onde o peso das dívidas soci-
ais permanece elevado, essas questões assu
mcm, obviamente, um outro sentido de ur-

iCncia e de prioridade, pois fl.t() se trata aqui
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1
de ajustes marginais no conteúdo de bencfí-
aos ou nas regras para sua flexibilização, mas,
para a grande maioria das pessoas, das enor-
mes distâncias a serem ainda percorridas en-
tre a subcidadania e uma cidadania plena.

A nova dimensão das ações
sociais

É, portanto, da natureza desses desafios,
inteiramente novos, que procede todo o de-
bate sobre o sentido da responsabilidade so-
cial das empresas, como também toda a
especificidade das ações de responsabilidade
social em relação às ações de filantropia, típi-
cas dos séculos XIX e XX. Ignorar essas dife-
renças seria certamente ignorar dimensões
novas e fundamentais do que se passa hoje.

Enquanto no passado aquelas ações tra-
(luziam prerrogativas de seus instituidores,
hoje as empresas são convocadas a desempe-
nhar novas e Importantes funções na vida
s ()cia 1.

E, para isso, contribuem outros fatores
igualmente importantes, traduzidos, por
exemplo, no crescente papel desempenhado
pelas organizações da sociedade civil (ONGs)
na formulação de propostas alternativas de
desenvolvimento e no monitoramento de

governos, mas também, e principalmente, de
empresas. E exponencial o crescimento do
número dessas organizações nas últimas de
cadas, como também exponencial tem sido o
crescimento do alcance de suas ações, as quais
estendem-se hoje às mais diversas áreas, co-
brindo desde questões ambientais e de desen-
volvimento sustentável até o monitoramenro
da presença de trabalho infantil na cadeia
produtiva de empresas.

Sua importância é atestada pela presença
de várias dessas organizações como instân-
cias consultivas cm vários e importantes or-
ganismos das Nações Unidas, os quais tam-
bém se fortalecem, nessa relação, pela
representatividade e autoridade moral que
elas traduzem.

Esse crescimento das ONGs e sua arti-
culação com os organismos das Nações
Unidas tem significado, desde meados da
década de 70, uma verdadeira irrupção da
pessoa humana na esfera do direito interna-
cional, tendo SCU início em 1975, com o pri-
meiro ano internacional da mulher, segui-
do por várias outras conferências, que se
estendem até ho j e e abordam os temas mais
diversos, como os direitos da infância e da
adolescência, do idoso, das minorias étnicas,
dos deficientes físicos, buscando, de fato,

O paradigma do
desenvolvimento
humano enfotiza a
indivisibilidade dos
direitos civis,
políticos, sociais e
ambientais,
assumindo que todos
eles são igualmente
importantes e
necessários à
construção de uma
vida digna
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construir as bases de um projeto de huma-
nidade para este novo milênio.

No curso dessa construção é gestado o
paradigma do desenvolvimento humano, sig-
nificando, em última análise, uma tradução
dos direitos humanos no plano do desenvol-
vimento. Esse conceito enfatiza a
indivisibilidade dos direitos civis, políticos,
sociais e ambientais, assumindo que todos
eles são igualmente importantes e necessári-
os à construção de uma vida digna, buscan-
do desalojar das concepções tradicionais de
desenvolvimento o fetiche do crescimento
econômico como variável exclusiva de con-
trole e monitoramento no desempenho de
países. Tal conceito tem sua expressão quan-
titativa no Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (1DH), que já incorpora, além do ní-
vel de renda per Capita, variáveis como ex-
pectativa de vida e nível de escolaridade das
populações.

Portanto, além de fatores tangíveis, ou-
tros, de natureza mais subjetiva - como o
forte discurso em favor dos direitos huma-
nos, numa concepção mais ampla -, são igual-
mente importantes no avanço do conceito de
responsabilidade social das empresas, ao pro-
duzirem novos valores que gradativamente
se instalam na consciência ético-politica de
nosso tempo.

Os discursos em favor da indivisibilidade
dos direitos e do paradigma do desenvolvi-
mento humano ganham contundência quan-
do colocados ao lado de dados que demons-
tram, por exemplo, que, durante esse mes-
mo período, ou seja, desde o inicio da década
de 70, a relação entre a renda dos 20 mais
pobres da população mundial e a dos 20°/
mais ricos saltou de 1:30 para 1:61, segundo
dados do Instituto de Pesquisas para o De-
senvolvimento Social das Nações Unidas
l nrisd).

São dados que não corroboram a noção
de que, agindo apenas na busca de seus inte-
resses particulares, as empresas consigam rea-
lizar o bem comum. É frágil essa assertiva,
principalmente por se tratar de um período
durante o qual as liberdades de mercado nun-
ca foram tão dilatadas e a governança sobre a
vicIa produtiva dos países tão plenamente

exercida pelas empresas, principalmente pe-
las grandes corporações, que tiveram suas
dimensões agigantadas nos últimos anos, com
um numero imenso de fusões caquisiçoWS.

Empresas incorporam novos
objetivos

Começa a produzir-se assim um consen-
so em torno da noção de que, se aspectos tão
importantes da realidade dentro da qual
estamos todos inseridos São, em última aná-
lise, construídos ou modificados pelas empre-
sas - aspectos tão objetivos da realidade quan-
to o meio ambiente que com elas comparti-
lhamos ou não tão objetivos assim, como,
por exemplo, os valores criados e difundidos
pela publicidade e pela mídia -, não deveri-
am elas, da mesma maneira que os governos,
serem administradas a partir de objetivos so-
ciais mais amplos?

Para um grande número de empresas,
várias delas brasileiras, a resposta a essa per-
gunta é positiva. E suas práticas vêm ates-
tando isso. Na verdade, para muitas, o que
se discute hoje não é mais se as empresas
devem ou não ter outros objetivos além da
busca de resultados econornicos, mas como
melhorar o seu desempenho na busca des-
ses outros objetivos ou encontrar a melhor
forma de reportar sua performance nesse
novo campo.

É o que ocorre com várias empresas e fun-
dações vinculadas a empresas, que hoje pa-
trocinam, juntamente com a Fundação das
Nações Unidas, o Global Reporting
Initiative, que é um esforço multilateral com
o objetivo de elevar o balanço social das em-
presas ao mesmo patamar de importância e
padronização que os balanços patrimoniais e
financeiros.

Para um grande número de empresas,
existe, portanto, uma consciencia muito cla-
ra no sentido de que as ações de responsabili-
dade social constituem um aspecto novo,
porém definitivamente incorporado ao con-
junto de funções que elas deverão exercer
doravante. Compreendem que, enquanto
organizações que emergem vitoriosas das ex-
periências históricas do século XX e que,
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neste início de século, vêem ampliada sua
capacidade de governança sobre vários aspec-
tos da vida dos países, cabe a elas um papel
importante ao lado do Estado e da sociedade
civil, na busca de alternativas de desenvolvi-
mento mais inclusivas, como também um
papel crucial - enquanto espaço fundamen-
tal de socialização, que são as empresas - na
conformação de atitudes éticas frente aos
grandes desafios existentes.

É dentro dessa perspectiva que as fun-
ções relacionadas com a responsabilidade
social das empresas passam a compor uma
dimensão estratégica de seu planejamento.
Tanto por tratar de questões relativas ao ma-
croambiente, dentro do qual elas estarão
operando nos próximos anos, quanto pelo
fato de que o elenco de expectativas de cli-
entes, de parceiros estratégicos, de colabo-
radores e da própria sociedade passa a in-
corporar, de maneira crescente, o exercício
dessas funções.

Assim, quando uma organização decide-
se por uma ação de responsabilidade social,
ela está, num certo sentido, sinalizando não
apenas ao mercado, mas também á socieda-
de, a sua capacidade de incorporar, no plane-
jamento e nas ações estratégicas, questões re-
lativas à sua perenidade, OU seja, à sua capaci-
dade de interagir e dialogar com o futuro.

Caracterizadas no passado pelos bens e ser-
viços que produziam, as organizações tendem,
cm razão do ritmo das mudanças e da necessi-
dade de constantes reposicionamentos, a ser
percebidas, cada vez mais, como uma marca,
uma "imagem" que traduz um sentido de
qualidade, confiabilidade e perenidade.

Essa é também uma motivação impor-
tante em relação às ações de responsabili-
dade social e explica o fato de que as em-
presas, ao se decidirem por essas ações, bus-
quem desempenhá-las não apenas de acor-
do com elevados padrões éticos, mas tam-
bém de acordo com os mais elevados pa-
drões de qualidade, pois estarão relacionan-
do suas proposições e ações com a sua mar-
ca, lado a lado.

\lém dessas dimensões, relacionadas com
plano ético-político e com a imagem da

niarca, há ainda uma outra dimensão estraté-

gica nos conceitos e práticas da responsabili-
dade social, na medida cm que os mesmos
interagem, de maneira muito forte, com o
"intangível" das organizações, promovendo
o desenvolvimento institucional por meio da
concretização dos valores da cultura
organizacional e do enriquecimento de seu
conteúdo.

Em seu clássico livro "Feitas para Durar",
Coilins e Portas analisam os hábitos de em-
presas de grande sucesso e mostram que em
todas elas são elevados os níveis de resiliência
e de adesão aos valores básicos da organiza-
ção, os quais desempenham um papel primor-
dial como força propulsora.

Num mundo que se t( )tfla cada dia mais
complexo e mais dinâmico, as empresas que
alcançarão o sucesso serão aquelas que con-
seguirem descobrir formas novas de promo-
ver o aprendizado e o comprometimento em
todos os níveis da organização. E as organi-
zações dotadas com maior capacidade de
automotivação e de aprendizagem são, como
observa Arie De Geus, exatamente aquelas
capazes de absorver e reagir aos estímulos
externos de forma mais evolutiva.

Ao desenvolver ações de responsabilida-
de social, as empresas não apenas projetam
no plano social o lado mais luminoso de seu
universo valórico, mas, cio ponto de vista da
cultura organizacional, também adicionam
vida a esses valores.

Finalmente, é importante enfatizar o fato
de que não se pretende imaginar que as em-
presas, sozinhas, sejam capazes de equacionar
questões que, por décadas, têm desafiado os
Estados, ou muito menos se imaginar que os
Estados fiquem dispensados de cumprir seus
fins universais. O que se imagina é que
estamos presenciando o desenvolvimento de
novas equações de co-responsabilidade entre
o Estado, as empresas e as organizações da
sociedade civil, que possivelmente deverão
demonstrar maior capacidade de resposta
frente aos novos desafios. Um novo arranjo
que possa talvez reunir o melhor dos três
mundos: os fins universais do Estado, a lógi
ca dos meios (própria das empresas) e a sensi-
bilidade e o espírito de lura das organizações
da sociedade civil.

Quando uma
organização decide-
se por uma ação de
responsabilidade
social, elo está
sinalizando paro a
sociedade sua
capacidade de
incorporar, no
pIa nela mento
estratégico, questões
relativas à sua
perenidade, ou seja,
à sua capacidade de
interagir e dialogar
com o futuro
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A institucionalização de mecanismos de interlocução com a
sociedade civil, por si só, não garante o envolvimento da
comunidade no processo legislativo. E preciso que haja

disposição política dos dirigentes, assim como o entendimento da
importância dessa participação

Eliana Teixeira Dias
Advogada e coordenadora legislativa do
Gabinete do deputado Edson Rezende

'p5

Istado Democrático pressu
põe um governo em €UC 05

interesses individuais OU CO-

letivos sejam preservados e
em que o respeito aos direi-

tos e deveres seja perseguido por todos, se-
jam governantes ou governados.

A fragilidade do processo democrático
brasileiro, dado o curto período de
redemocratizacão do Pais, principalmente se
considerarmos que apenas há pouco tempo
desfrutamos do direito de escolher nossos re-
presentantes por eleições diretas, os vícios de
ordem política e economica oriundos da Re-
pública Velha, as carências econômicas e so-
ciais do povo brasileiro, aliados à má distri-
buição de renda que nos coloca em posição
desconfortável diante da comunidade inter-
nacional, além dos ainda altos índices de anal-
fabetismo, mostram que é preciso buscar
meios que fortaleçam a democracia e apri-
morem a participação da sociedade civil na
gestão e definição de políticas públicas.

Muitos avanços têm sido percebidos. A pre-
servação de direitos fundamentais e a garantia
de direitos sociais, expressos na Constituição
Federal de 1988, demonstram que o País vem
procurando fortalecer a relação entre Estado,
instituições e cidadàos. A institucionalização de
instrumentos de participação popular no texto
constitucional em vigor, acompanhada de tex-

tos legais estaduais e municipais e regimentos
internos de algumas casas legislativas, está avan-
çando nesse tipo de proposta e, sem dúvida,
muitos heneficios já foram alcançados.

Abordar a questão da participação popu-
lar como instrumento de fortalecimento da
democracia é deixar de considerá-la, como
salienta Dailari (1995), "ideal utópico para se
converter na expressão concreta de uma or-
dem social justa".

Democracia e participação
popular

Com relação ao tema Democracia, é im-
portante considerar que nos Estados Demo-
cráticos a preservação da vontade popular e
das liberdades e a luta pela igualdade de direi-
tos têm sido, ao longo do tempo, alvo de inú-
meros estudos e verdadeiros desafios para
governantes nas mais diversas sociedades e
nos diferentes níveis de organização do Esta-

do. Nesse ponto, observamos que a afirma-
ção e preservação de valores fundamentais J,
pessoa humana são indispensáveis ao estab
lecimento de objetivos do Estado otemp
ráneo, sendo a busca da participação popu-
lar, seja na definição de políticas públicas ou
na fiscalização da gestão da res publica, uma
forma importante para fazer com que o Es-
tado seja verdadeiramente democrático.

'o

1 REVISTA DO LEGISLATIVO í 35 1



1-1 preciso considerar, por outro lado, que,
quando se busca um Estado em que os anseios
e necessidades populares sejam alcancados,
pelo menos em tese, a representação clássica
dos interesses públicos - vota-se em determi-
nado candidato e outorga-lhe o direito dc
decidir sozinho sobre todas as atividades que
envolvem a coletividade, durante todo o pe-
ríodo de exercício cio mandato - é temerária
C, comumente, facilita ao eleito tornar-se re-
fém das burocracias ou de grupos fortemen-
te organizados, normalmente de grande p0-

der econômico OU político que quase sempre
se instalam no poder para usá-lo cm benefí-
cio próprio ou de pessoas ou grupos de seu
interesse pessoal. Percebe-se c 1 uc a ausência
de participação popular, tanto no processo
de escolha dos programas quanto na sua im-
plantação, compromete a democracia e au-
menta consideravelmente os riscos de sua fa-
libilidade.

Entendo ser importante fazer alusão à
feliz manifestação literária de Sartori (1987)
quando ressalta que, "enquanto processos
decisórios, é possível perceber que, nas de-
mocracias, considerando o aspecto do pro-
cesso eleitoral, quanto mais as necessidades
populares forem satisfeitas, isto é, quanto
maiores forem os resultados satisfatórios e
menores forem os resultados danosos, mais
estaremos diminuindo os riscos políticos,
'principalmente os riscos dc opressào', mas
também ( ... ) riscos decorrentes da incompc-
téncia, estupidez ou interesses sinistros".

Poder-se-ia concluir, entao, que quanto
maior poder estiver concentrado nas mãos
do povo, mais um Estado poderia conside-
rar-se democrático Para Sartori (1987), a res-
posta está não no problema do poder, mas
na capacidade de realização das necessidades
populares. Para ele, "o que pode ser signifi-
cativamente elaborado não é o problema cio
poder - mais poder para o povo -, mas seu
produto final: mais benefícios iguais ou me-
nos privações desiguais para o povo ( ... ). Para
o público em geral, o poder popular não sig-
nifica que o (lemos deve realmente tomar o
poder nas próprias mãos, e sim a satisfação
das necessidades populares".

Institucionalização dci
partïdpcição popular

No Brasil, assim como em outros Estados
nacionais, há uma grande necessidade de se
constituírem governantes responsáveis e capa-
zes de promover os interesses coletivos com
maior resolutividade e impessoalidade. Reco-
nhece-se, porém, que isso tem sido dificulta-
do devido a vários fatores. Entre eles, destaca-
se a precariedade dos instrumentos de consti-
tuição de governos democráticos que nossa
legislação abarca, como o instrumento das elei-
ções, tendo cm vista principalmente a dificul-
dade de sua operação durante os interstícios
dos processos eleitorais, quando os eleitores
exercem a sua cidadania de forma "cartorial",
muitas vezes sem análise cuidadosa dos pro-
gramas ou projetos que o candidato defende
ou, pior ainda, quando o parâmetro para efe-
tivar a escolha se baseia exclusivamente em
interesses pessoais.

Pensando em ampliar a participação nos
processos decisórios e cm um maior controle
social do poder, mesmo que em alguns ca-
sos isso favoreça a legitimação das ações dos
governantes, o legislador constituinte de
1988, no caso do Brasil, possibilitou o
surgimento de instrumentos que permitem
a manifestação direta dos cidadãos (Plebis-
cito, Àçào Popular). Existem ainda os gru-
pos de pressão não institucionalizados (as
ONGs), os quais, de alguma forma, partici-
pam da vicia política e, não raro, inserem

A participação
popular no
Parlamento pode
contribuir para que
as leis produzidas
com a participação
dos cidadãos
exprimam com mais
fidelidade a
realidade social,
possibilitando sua
maior observância e
mais fácil
aplicabilidade
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temas importantes de interesse coletivo na
agenda política nacional. Entretanto, lamen-
tavelmente, OS movimentos sociais no Bra-
sil, que congregam a participação popular
nas decisões políticas, enquanto instrumen-
tos capazes de determinar OU orientar ações
governamentais que satisfaçam OS interesses
da coletividade, durante muito tempo e até
hoje, vêm tendo uma "participação restrita
ou instrumental", urna vez que sua atuação,
determinada pela satisfação imediata das ca-
rências sociais, processa "demandas de cur-
to prazo provenientes da população de bai-
xa renda", como afirmam Azevedo e Prates
(1991). Poucos são aqueles que demonstram
uma "participação ampliada", já que as ra-
zões políticas de ordem conjuntural - de-
semprego, flexibilização de direitos - têm
dificultado ou até mesmo impedido a inde-
pendência em relação aos poderes econômi-
Cos e políticos constituídos e à mobilização,
características fundamentais desse tipo de
participação.

Além da participação da sociedade civil
por meio de suas organizações, há que se res-
saltar a importante exigência constitucional
de inserir a participação popular na gestão
da coisa pública, com a Instituição dos Con-
selhos Populares. Embora pouco organiza-
dos e com poderes de decisão ainda restritos,
a institucionalização desses conselhos signi-
ficou, sem dúvida, um avanço para a demo-
cracia, sendo considerados, na opinião de
Santos, M.R.M., citado por Azevedo e
Anastasia, "instrumentos que propiciam sig-
nificativo avanço democrático, tanto no que
se refere aos procedimentos de escolha de seus
membros quanto no CIUC diz respeito ao 'po-
der de agenda' conferido aos diferentes ato-
res envolvidos."

1-lá que se reconhecer a importância dos
Conselhos Populares, porém mio há como
negar que sua capacidade de formulação de
políticas públicas ou seu "poder de agenda"
esbarram no fato de que "vários deles foram
criados por exigência dos órgãos federais OU

estaduais, corno condição para a liberação de
verbas para o setor, e não por iniciativa dos
próprios cidadãos", conforme entendem
Azevedo e Anastasia. Esse fato demonstra a

necessária responsabilidade dos governanrc
em reconhecer a importância dos conselhos
e contribuir para que eles sejam realmente
paritários. A sociedade civil cumpre a tarefa
de escolher conselheiros sérios, compromc
tidos com os interesses coletivos e aç prefe-
rências da população que representa.

A participação popular no
processo egistativc•

Tradicionalmente, ao Parlamento incum-
be a tarefa de ouvir a sociedade e propor
medidas que satisfaçam as necessidades dos
representados. Nesse sentido, o parlamentar,
na democracia representativa, tem a tarefa de
regular a convivência em sociedade, adequan-
do as normas a partir da vocalização das pre-
ferências, a fim de que reflitam a verdadeira
expressão da vontade popular. Em nossa de-
mocracia, essas preferências muitas vezes tra-
duzem interesses dc fortes grupos políticos
ou econômicos, refletidos quase sempre na
produção legislativa ou nos temas inseridos
na agenda política do Parlamento. Reflexo
disso é a edição de leis casuísticas ou mesmo
a ausência de necessária revisão de algumas
normas que ficam longos anos tramitando nas
casas legislativas.

É evidente, porém, que mesmo que o Par-
lamento seja uma representação capaz de atin-
gir o nível mais elevado possível de interesses
sociais e coletivos, os seus membros não con-
seguiriam, por si sós e durante o maior perío-
do de tempo possível, captar os anseios gerais
da população e a constante mutação de suas
relações sociais, promovendo as modificações
necessárias. Daí a necessidade de conjugar ou-
tros elementos e buscar instrumentos que, dis-
pondo de poderes deliberativos ou não, con-
tribuam para que a decisão a ser tomada con-
temple "as reivindicações mais intensamente
preferidas" pela sociedade em geral, confor-
me entende Sartori (1987).

Um dado importante a ser considerado é
o fato de que a participação popular no Par-
lamento possui um caráter de controle sobre
as ações dos eleitos à medida que, na concep-
ção tradicional de exercício do mandato parla-
mentar, o eleitor somente teria oportunida-
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dc de se manifestar reelegendo ou não o seu
escolhido - o que seria um grande risco, já
que, durante o processo eleitoral, vários fa-
tores contribuem para que o eleitor acabe
por não escolher a melhor opção. Diferen-
temente do que ocorre com o Executivo,
quando o controle é facilitado pela percep-
ção da realização ou não das políticas públi-
cas de efeito imediato sobre o cotidiano, ou
com as obras de interesse coletivo. Nesse
sentido e tomando como base a necessidade
de os parlamentares estarem, de um lado,
atendendo às reivindicações dos eleitores -
entendidas como de caráter coletivo - e, de
outro, prestando contas das ações dos man-
datos, a percepção ficaria facilitada ante a
possibilidade da existência de mecanismos
que permitissem, ao longo do mandato,
maior controle e conhecimento, por parte
dos cidadãos, das ações desenvolvidas duran-
te o seu exercício.

Isso faz com que se perceba o quanto é
necessário, conforme salienta Anastasia,
um "aperfeiçoamento dos mecanismos clás-
sicos de representação política, cia capaci-
dade de inovação institucional que permi-
ta o efetivo funcionamento da democracia
nos interstícios eleitorais, fazendo acoplar
aos instrumentos da representação outras
formas institucionalizadas de participação
política que facultem aos cidadãos condi-
ções de inserir na agenda política alternati-
vas que correspondam á expressão de suas
preferências e garantindo, ao mesmo tem-
po, maior controle público do exercício do
poder". Fica, pois, demonstrado que a par-
ticipação popular no Parlamento pode con-
tribuir para que as leis produzidas com a
participação dos cidadãos exprimam com
mais fidelidade a realidade social, possibili-
tando sua maior observância e mais fácil
Aplicabilidade.

Ilustrando a importância do uso dos me-
canismos de participação da sociedade civil
no processo legislativo, lembramos que a As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais tem
aprovado algumas leis cuja elaboração tem
contado com a contribuição imprescindível
de segmentos sociais relacionados com te-
mas específicos. Assim foi com o atual Có-

digo de Saúde de Minas Gerais (Lei n'
13.317, de 1999), anteriormente um projeto
de lei que instituía o Código Sanitário do
Estado de Minas Gerais (PI- n° 48/99), que
contou, durante sua tramitação, com o
acompanhamento e a discussão de setores
da sociedade civil organizada ligados à área
de saúde pública. O Sindicato dos Médicos,
a Associação Médica, o Conselho de Segu-
rança Alimentar, a Associação Mineira de
Nutrição, além de representantes da Secre-
taria de Estado da Saúde e do Ministério Pú-
blico, em diversas reuniões para discussão
do tema, perceberam a possibilidade e ne-
cessidade de estarem incluindo no antigo tex-
to não só assuntos relativos a fiscalização sa-
nitária, mas também aqueles que estavam na
"ordem cio dia" e reclamavam uma ordena-
ção jurídica, tais corno segurança alimentar,
controle ambiental, saúde do trabalhador,
entre outros, os quais, posteriormente in-
cluídos no projeto, hoje constam no atual
texto cia lei.

Nesse sentido, é meritória a iniciativa de
o Parlamento mineiro instituir mecanismos
que possibilitem à sociedade manifestar-se e
dar a sua contribuição efetiva na formula-
ção das leis e até mesmo, por meio desses
mecanismos, estar fornecendo ao Executi-
vo subsídios para formulação de políticas
públicas. Assim é que o Regimento Interno
da Assembléia Legislativa dedicou um títu-
lo inteiro, o Título VI II, à participação da
sociedade civil. Nele estão garantidas a par-
ticipação da sociedade civil na apresentação
de projeto de lei de iniciativa popular (art.
288), a possibilidade de pessoa física apre-
sentar representaçao contra ato ou omissão
de autoridade ou entidade pública (art. 29(1),
a realização de audiências públicas nas co-
missões legislativas (art. 291) ou de eventos
legislativos - seminários legislativos, fóruns
técnicos e outros (art. 295 e seguintes).

Consideramos que esses instrumentos são
de grande valor para o Estado Democrático
ao possibilitarem o permanente exercício da
cidadania, pois, conforme entende Anastasia,
oh. cit, "facultam a troca e a disponibilização
de informações, diminuindo a assimetria
informacional entre representantes e repre-

Ao instituir
mecanismos que
possibilitem ao
cidadão comum
expor suas reais
necessidades e
expressar suas
preferências,
todos os governos
terão a oportunidade
de realizar seus
objetivos, obtendo
maior grau de
eficácia e, ao mesmo
tempo, contribuindo
para o avanço da
democracia
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sentados, e arnplHin .1 possibilidade do exer-
cício do coni'
pelos cidadà

Fi evideni
li/ação de mecanismos de lnteirl( cuçao com
a sociedade civil, por si só, não garante o
envolvimento da comunidade no processo
legislativo. É preciso que haja disposição po-
lítica dos dirigentes, assim como o entendi-
mento cia importância dessa participação, tan-
to por parte das burocracias, da comissão di-
rigente, quanto dos membros da comissão,
para o aprimoramenti Li	ntuicin
própria democracia.

conc'usão
"F-loje o emprego é visto a partir da

macroeconomia, a única que os economistas
conhecem. Mas há outras coisas a fazer. ()
Homem do cotidiano vê necessidades que es-
capam à visão dos economistas" (Revista
ISTOÉ, 2001). As necessidades do homem
comum não escapam apenas aos olhos dos
economistas, mas, freqüentemente e não raro,
passam despercebidas aos olhos dos
governantes e de muitos dos que detêm a ta-
refa de zelar para que o bem público seja re-
alizado e para que os direitos fundamentais
da pessoa humana sejam preservados.

A complexidade da vida contemporá-
flen, com OS avanços tecnológicos alcança-
dos nas diversas áreas, e a organização
5( )cloeconomica predominante que privilegia
o capital em detrimento de políticas sociais
básicas dificultam a intervencão efetiva do
Estado na realização de políticas públicas e,
por conseguinte, possibilitam uma freqüen-
te violação das regras de convivência, fazen-
do surgir uma verdadeira crise nas institui-
ções e uma perigosa descrença no seu papel
enquanto responsáveis pela realização da jus-
tiça social.

Nesse contexto, ao instituir mecanismos
que possibilitem ao cidadão comum expor
suas reais necessidades e expressar suas prefe-
rências, todos os governos, de modo particu-
lar o Poder Legislativo, terão a oportunida-
de de realizar seus objetivos, obtendo maior
grau de eficácia, ao mesmo tempo em que
estarão contribuindo para o avanço da demo-

cracia e, ainda, servindo como alternativa
para compensar as limitações da democracia
representativa.

Convivemos com o regime democrático
há pouco tempo. Mesmo com suas imperfei-
ções e insuficiências, é necessário buscar o
aprimoramento da democracia, que passa
pelo fortalecimento dos Poderes, cm especi-
al do Poder Legislativo, e pela instituição de
meios transparentes e efetivos de atuação
conjunta, em que representantes e represen-
tados possam dispor de instrumentos comuns
de interação, elaborando propostas e cons-
truindo políticas que reflitam realmente
necessidades de toda a coletividade.
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Desde o início do século XX,
Minas Gerais tem-se

caracterizado como um
Estado expulsor de população

para outros Estados
brasileiros, apresentando

significativos saldos líquidos
migratórios negativos. O
estudo comparativo dos

últimos censos mostra, no
entanto, que essa tendência

está revertendo, com o
aumento da capacidade de o

Estado atrair população,
inclusive imigrantes de

retorno, e de reter os mineiros
em seu território

Cláudia Júlia Guimarães Horta
Doutoranda em Demografia e assistente

de Pesquisa no Cedeplar/Face/UFMG
Fausto Brito

Professor e pesquisador do
Cede pia r/Fa ce/U F M G

mas Gerais chegou ao fi-

	

/	nal do século XX com

	

/	pouco mais de 17,8 mi-

W lhôcs de habitantes, dis-
tribuídos pelos 586.648,7

knY de sua área, o que lhe garante o segundo
lugar em volume populacional entre os Esta-
dos brasileiros, depois de São Paulo, com
quase 3 milhões. Entretanto, ao longo das
últimas décadas, a sua participação relativa
no total da população brasileira tem sido de-
crescente: em 1940, alcançava 16,3%, mas, cm
2000, ROUCO ultrapassava lO%.

Observa-se, para Minas Gerais, desde a
década de 50, urna tendência ao declínio das
taxas de crescimento demográfico, tanto da
população urbana quanto da rural. Entretan-
to, os resultados do Censo 2000 sugerem com-
parações extremamente interessantes entre as
duas últimas décadas. A população teve uma
redução pouco significativa no seu crescimen-
to entre os anos 80 e 90, quando as suas taxas
passaram de 2,50% para 2,45% ao ano, consi-
deravelmente inferior àquela observada en-
tre as décadas de 70 e 80, cujas taxas de cresci-
mento declinaram de 4,01% para 2,50"/., ao
ano (tabelas 1 e 2).

Na área rural do Estado, ocorreu um im-
portante fenômeno. Contrariamente às dé-
cadas de 0 e 80, quando houve um expressi-
vo arrefecimento no declínio do crescimen-
to da população rural, os anos 90 mostraram
urna aceleração desse declínio, com os valo-
res negativos das taxas muito mais do que do-
brando, passando de -0,95°'i para -1,38. Tal
constatação sinaliza, à primeira vista, dois
importantes processos demográficos em Mi-
nas: primeiro, a queda dos níveis de
fecundidade da população feminina residen-
te nas áreas rurais' e, segundo, talvez princi-
palmente, a intens ificação do "êxodo rural".
É interessante destacar que esse fato também
ocorreu no País como um todo, apesar de ter
sido mais intenso em Minas Gerais. O gráfi-
co 1, apresentando a evolução das taxas de
crescimento da populaçao no Estado, deixa
claro esse fenômeno.

Como conseqüência direta do aumento
da emigração das áreas rurais em direção às
cidades, continua o processo de urbanização

1 REVISTA DO LEGIsIxnvoT4Tl



TABELA 1
MINAS GERAIS - POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL

Fonte: Dados básicos: FOGE, Censos Demográficos de 1940, 1950, 1960, 1970. 1980, 1991 e 2000 (dados preliminares)
Nota: (1) Não inclui a população da região da Serra dos Aimorés

TABELA 2
MINAS GERAIS - TAXA DE CRESCIMENTO SEGUNDO SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO

Fonte: Dados básicos: FOGE, Censos Demográficos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000 (dados preliminares)

do Estado, porém, em ritmo mais lento. Em
1991, aproximadamente 75°/a da população do
Estado se concentrava nas áreas urbanas, en-
quanto que, em 2000, esse percentual chegava
a 82°/. Comparativamente a outros Estados,
como São Paulo e Rio de Janeiro, onde a ur-
banização já ultrapassou o patamar de 90V,
pode-se dizer que ainda existe, em Minas Ge-
rais, um razoável potencial de transferéncia da
população do campo para as cidades.

Outro fenômeno importante para se com-
preender o crescimento da população no Es-
tado é a mudança no seu padrão migratorio.
Minas Gerais sempre se caracterizou, desde
o início do século XX, como um Estado
expulsor de população para outros Estados
brasileiros, apresentando significativos saldos
líquidos migratórios negativos. Na década de
60, segundo informações censitárias, a troca
líquida entre imigrantes e emigrantes interes-
raduais resultou num saldo migratório nega-
tivo de aproximadamente 1.515.000 pessoas.
Nesse período de estagnação e atraso no cres-
cimento da sua economia, os emigrantes mi-
neiros tinham como principais destinos os
Estados de São Paulo e do Rio de janeiro -
onde mais se desenvolvia o setor industrial -
c o Estado do Paraná e a região Centro-Oes-
te - onde ocorria a expansão da fronteira agrí-
cola (Boto, 2000; l/J P, 1999). Na década de

com o expressivo crescimento da econo-

mia mineira, houve urna significativa redu-
ção do numero de emigrantes e um ligeiro au-
mento do de imigrantes. Desse modo, as trocas
líquidas migratórias interestaduais tiveram uma
grande redução, passando de 1.515.000 para
626.000 habitantes (gráfico 2).

Na década de 80, ocorreram mudanças
importantes no padrão migratório brasilei-
ro. Minas, segundo o Censo de 1991, apre-
sentou um resultado migratório extremamen-
te interessante. A emigraçào não reduziu
muito em relação aos anos 70, mas a imigra-
çào teve um crescimento significativo, forte-
mente sustentada, em 47'!4,, pelas imigrações
de retorno (Carvalho et ali, 1998).

O fenômeno da imigração de retorno foi
motivado pelas sucessivas crises da economia
brasileira a partir do início dos anos 80, o
que se refletiu nos centros industriais, prin-
cipalmente em São Paulo, que sempre foi o
maior pólo de atração populacional, e tam-
bém pela redução da capacidade de absorção
demográfica das áreas de expansão da fron-
teira agrícola.

Além da crise, a década de 90 foi marcada
por urna enorme redução da capacidade
de geração de emprego e de novas oportuni-
dades ocupacionais, em função da rees-
truturação produtiva imposta pelo novo pa-
dràc, dc competição da economia internacio-
nal..\hada a essuo fli'( ihlcrnao CC( )nomicos, a

Contrariamente às
décadas de 70 e 80,
quando houve um
expressivo
arrefecimento no
declínio do
crescimento da
população rural, os
anos 90 mostraram
uma aceleração
desse declínio, com
os valores negativos
das taxas muito mais
do que dobrando,
passando de -0,95%
para -1,38%
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GRÁFICO 1
MINAS GERAIS - TAXA DECRESCIMENTO ANUAL SEGUNDO SITUAÇÃO DO

DOM ICÍLIO, 194012000

1940/1950	1950/1960	1960/1970	1970/1980	1980/1991	1991/2000

	

• Total	Urbana	Rural

crise apresenta, também, uma nítida dimen-
sao social cuja manifestação mais ostensiva
rcm sido a crescente violência urbana.

Os dados censitários qüinqüenais, utili-
zando-se das informações migratórias de data
fixa, confirmam a tendência observada desde
a década de 70. Os saldos migratórios calcu-
lados para 1986/91 e 1991/96 apontam para
uma redução significativa das perdas
populacionais no Estado. A estimativa obti-
da pelos dados da PNAD de 1998 revela, pela
primeira vez no século XX, uma mudança
Importante na história mineira: o saldo mi-
gratório interestadual entre 1993/98 foi fa-
vorável a Minas em pouco mais de 16 mil
pessoas. Parece evidente a tendência de Mi-
nas Gerais aumentar a sua capacidade de atra-
ção da população dc outros Estados, inclusi

vc imigrantes de retorno, assim como da sua
capacidade de retenção dos mineiros.

O crescimento da economia em algumas ci
dadcs médias do Estado, além daquelas da Rc
giào Metropolitana de Belo Horizonte, retorcou
a capacidade de retenção de sua população.

Brito (2000) ressalta que a migração para
Minas Gerais não se compõe apenas dos imi-
grantes de retorno, mas também daqueles que
buscam as oportunidades geradas nas regiões
de expansão agrícola e industrial, como o Tri-
ângulo, o Alto Paranaíba e o Sul do Estado.
Entretanto, revela também que, em regiões
como os Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce, extremamente carentes, persistem ainda
"excedentes populacionais" potencialmente
emigrantes, que hoje, praticamente, só encon-
tram a alternativa da migração temporária.

GRÁFICO 2
MINAS GERAIS - IMIGRANTES E EMIGRANTES INTRA NACIONAIS

1960/1998

	

2.500.000	 ...

	

2.000.000	 ..	 .	•lmigrantes flEmigrantes

1.500.000.0
co

1.000.000

500.000 1
1

o -' . - i -
1960/70	1970/80	1981/91	1986/91	1991i96	199398

Fonte: Dados básicos: FIBGE: Censos Demográficos de 1960, 1970, 1980 e 1991, Contagem de População 1996 e
PNAD 1998
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TABELA 4
TAXA DE CRESCIMENTO SEGUNDO SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO

REGIÕES DE PLANEJAMENTO DE MINAS GERAIS- 1970/1980,1980/1991, 1991/2000

19701980

Rural	Total 1 Urbana

	

3,83	-3,48	1,471	2.78

	

4.39	-1,62	2,131	2.46

	

-2.65	1.431	2,39

	

-3,38 1	0,43

	

-2,05	0,45
	2,10

	

2,51	-2,14	1,09
	

2,29

	

7,16	-0,64	0,82
	

4,47

	

08	-1,06	1,72

	

-1,50	1,49

	

5.38	-3.83	1,69

Rural	Total 1 Urbana	Rural

	

-1,73	1,55	2.62	-2.71

	

0.17	1.96	2.60	-3.65

	

-1,49	1,56	2,42	-2,42

	

-1,67	0,54	1,96	-2,95

	

-0,96	0,04	1,69	-1,90

	

-1,10	1,00	2,15	-2,05

	

-2,87	1.05	3,35	-3,71

	

-0,34	1,03	2,91	-1,69

	

-0,93	1,51	2,46	-1,26

	

-2,18	1.87	2,39	-2,47

Região de
Total

Alto Paranaiba	 0.67
Central
	 3.15

Centro Oeste	 1,18
Doce	 0,15
JequitinhonhalMucuri	-0,43
Mata	 0,40
Noroeste	 1,85
Norte	 1.40
Sul

2.75

MINAS GERAIS	1	1,541	4,01 1	-2.08 1	1,491	2,51	-0,951	1,41 1	2,45	-2,31
Fonte: Dados básicos: FOGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (dados preliminares)

Gerais e suas Regiões
cie Panejamento

A distribuição espacial da população no
Estado, assim como o seu crescimento regio-
nal, mostra claramente a importância da aná-
lise desagregada segundo as Regiões de Pla-
nejamento, para se entender as suas diversi-
dades. A tabela 4 apresenta as taxas de cres-

Minas Gerais sempre se caracterizou por
uma grande diversidade regional, não S()

geográfica, mas também cconomica e soci-
al. Do ponto de vista cia distribuição espaci-
al (1C sua população, essa diversidade tam-
bém se faz presente, ainda mais quando se
tem em mente a sua distribuição pelos seus
853 municípios. Analisando-os quanto ao ta-
manho e crescimento, emergem algumas pc-
culiaridades extremamente interessantes.

Em 1940, pouco mais da metade dos mu-
nicípios mineiros tinha menos de 20 mii ha-
bitantes e neles viviam cerca cic 28Y da po-
pulação cio Estado. Somando aos 118 muni-
cípios com população entre 20 e 50 mil, essa
proporção passa para 52¼ . () numero de
municípios com mais de 50 mil habitantes
ainda era pequeno. As acentuadas diferen-

cimento da população segundo situação do
domicílio nas regiões do Estado.

A década de 70 se caracterizava pelo in-
tenso fluxo migratorio rural-urbano, que
determinava, por um lado, elevadas taxas
de crescimento negativas para as áreas ru-
rais e, por outro, uma crescente urbaniza-
ção em praticamente todas as Regiões de
Plane 3 ame n t o.

ças regionais, tanto no que se refere aos aspc
tos sociais quanto aos econômicos, contnlu
ram para que as correntes migratórias desli
cassem os mineiros das áreas rurais dos peque-
nos municípios em direção aos outros
dos, mas também, e principalmente, em
çào às cidades mineiras médias e grandes, onde
existia uma melhor )fcrra d eiipre- e ser--

viços sociais básicos.
A tendência, enrã, nas sei5 u!nmas deci-

das, foi de uma concentração crescente de po-
pulação em um número reduzido de muni-
cípios. Deve-se destacar, entretanto, um ou-
tro aspecto que também responde pela dle'

gualdade na distribuiçao populacional obse
vada no Estado: o processo de fragmentar:
territorial, com a desenfreada criação do: ne
nicípios. Eles eram 288 em 1940 e chegaram a

A tendência, nos seis
últimos décadas, foi
de uma concentração
crescente de
população em um
número reduzido de
municípios. Em
2000, pouco mais de
39% da população
de Minas Gerais
estava concentrada
em apenas 23
municípios, ou sela,
em apenas 2,7% do
total de municípios
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A região Central tinha a maior taxa de
crescimento da população total, destacando-
se a presença da Região Metropolitana de
Belo Horizonte e o dinamismo das áreas
onde está o seu parque siderúrgico. No Tri-
ângulo, o crescimento da população total
também era significativo devido principal-
mente ao crescimento das cidades, uma vez
que sua população rural apresentou os mai-
ores decréscimos relativos entre as regiões
consideradas. Como reflexo da expansão da
fronteira agrícola do cerrado, a região No-
roeste era a terceira maior em crescimento
populacional em função, principalmente, da
taxa de crescimento demográfico de suas ci-
dades de 7,16% ao ano.

Na década de 80, houve uma desaceleração
do ritmo de crescimento das áreas urbanas e
urna menor perda relativa de população das
áreas rurais. As únicas exceções foram a re-
gião Central, que passou a ter um crescimen-
to positivo de sua população rural, e a região
Noroeste, novamente devido às altas taxas de
crescimento da sua população urbana.

Nos anos 90, comparativamente à dé-
cdda anterior, das dez Regiões de Planeja-
mento, SCi	pfcCflt:li;Ifl tN15 dc cresci-

mento mais altas. As exceções foram as re-
giões jec1uitinhonha/Mucuri e Norte, com
quedas significativas no ritmo de crescimen-
to, e as regiões Central e Mata, com ligei-
ras reduções. Entretanto, na média do Es-
tado, observou-se um declínio expressivo
no crescimento da população total. Inte-
ressante é que houve uma tendência ao cres-
cimente) da população urbana nas regiões
onde maiores foram os decréscimos da po-
pulação rural, sugerindo uma migração ru-
ral-urbana dentro da própria região.

Em termos de distribuição espacial da
população, é possível constatar a partici-
pação crescente, ao longo das três últimas
décadas, das regiões mais desenvolvidas do
Estado. A região Central destaca-se pelo sig-
nificativo volume populacional, relativa-
mente crescente ao longo das últimas déca-
das. A tabela 5 mostra que em 1970 cerce
de 27% da população do Estado vivia n:
região Central, passando em 2000 para pou-
co mais de 35/. Assim, pode-se afirmar
que a região Central ainda se configura
come> a área de concentração e atração
populacional mais importante do Estado,
podendo-se atribuir	Rcpiào Metropolita-

em 20(4). Somente entre 1991 e 200() flo-
rim criados 130 municípios (tabela 3).

Pouco mais de 39",,(',da população de Minas
em 20()0 estava concentrada em apenas 23 mu-
ucípios, ou seja, cm apenas 2,7% do total de
municípios, que formam um conjunto com a
pi pulaçao total acima de 100 mil habitantes.
1- ntre eles, somente três tinham cm 2000H uma
pi )pulaça(> acima de 500 mil habitantes: Belo
1 (onzonte (2.229.697), Contagem (536.408) e

bcrlandia (500.095). Nos municípios com
nenos de 1(10 mil habitantes, cerca de 97% do
oral dos municípios, vivia 61/ da população

cio Estado. Vale ressaltar que, nos três munící-
pos com mais de 500 mil habitantes, viviam
cerca de 3,3 milhões de habitantes, um valor
rn:uor Cluc a soma da população dos 51 7 muni-
epios com população dc até 10 mil habitantes.

TABELA 3
MINAS GERAIS - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E DOS MUNICÍPIOS

Fonte: Dados básicos: FOGE, Censos Demográficos de 1940, 1970 e 2000 (dados preliminares)

Nota: (1) Não inclui a população da região da Serra dos Aimorés
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TABELA 5
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO SITUAÇÃO oo ooMicíuo

REGIÕES DE PALJAMENTO DE MINAS GERAIS - 1970. 1980. 1991 E 2000
1970	1	1980	1	1991

Reão de
Planarren

Adio Paranaiba
Centra
Centro Oeste
Dose
Jequitinhonha/Mi
Mata
Noroeste
Norte
Sul

TotalUrbanal Rural

	

3,60	3,38	3.8E

	

26,64	37,78	14,1

	

5.69	6,28	5,0

	

11,95	9,12	15,12

	

8.36	5,031 12,08

	

13,71	12,83 14,66

	

2.02	0,95	3,21

	

8,54	4.47 13,0

	

13,511	13,07	14,01

Total Urbana 1 Rural
3,28	3,26	3,32

31,19	39,17	14,88
5.50	5,86	4,75

Total Urbana 1 Rural

	

3.26	3.33	3,0

	

33,42	38.98	16,8

	

5,46	5,791	4,4

12,1

15.55

TotalUrbana 1 Rurãad

	

3.30	3.38	2.96

	

35.06	39,49 14,90

	

5,53	5,77	4,43

	

8,60	7,95	11,53

	

5,47	3,91	12,58

	

11,31	10,57	14,72

	

1,88	1.71	2,64

	

8,35	6,57 16.46

	

13,34	12,66	16.41

	

7,16	7,99	3.38

6,90	4,331 12,14	6,171	4,18
12,25	11,09	14,61	11,73	10.85
2.08	1,28	3,72	1,94	1,58
8,42	5,44 14,52	8.63	6,31

13.23	12.43	14.881 13.22	12.66
7.101	4.711	6,731	8,

MINAS GERAIS	1 1 00,00 1 100, 00 1 100,00 1 1 00,00 1 100 ,001 1 00,001 100,00 1 100,001 1
Foste: Dados básicos: FIBGE. Censos Dnográficos 1970, 1980. 1991 e2000 (dados preliminares)

na ele Belo 1-lorizonte, sem duvida, o papel
mais importante nesse processo. Em 2000,
24,34o da população vivia na Região Metro-
politana e praticamente a metade, 12,5°, em
Belo Horizonte. Vale lembrar, entretanto,
que a Capital de Minas vem, ao longo d
anos, perdendo posição relativa para OS (li -

mais municípios da Região Metropolitani.
Esse fenômeno, observado na quase totali-
dade do conjunto de Regiões Metropolita-
nas do País, é fruto do sistema de exclusão
social cm que a população com menos re-
cursos é empurrada, principalmente pelo
mercado imobiliário, para a periferia das
capitais e, em seguida, para outros municí-
pios da Região Metropolitana.

As demais Regiões de Planejamento que
aumentaram a sua participação relativa fo-
ram o Alto Paranaiba, Centro-Oeste, Sul e
Triàngulo. Conjuntamente com a Central,
são aquelas que apresentaram taxas de cres-
cimento da população total maiores que a
média estadual no período de 1991 a 2000.
São também, com exceção apenas da Cen-
tral, as únicas que apresentaram aumento na
taxa de crescimento total entre as décadas
de 80 e 90.

Por outro lado, re giões como o Noroes-
te, apesar de o grande crescimento das suas
cidades, tinham em 2000 o menor contin-

100,00

gente populacional (li) Estado, apenas 1,9'
O jequitinhonha/Mucuri vem perdendo, há
muitas décadas, a sua importância
demográfica devido à sua grande emigração,
temporária ou ná, dctcrnunad.i pcla )
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NOTAS
1 A taxa de fecundidade total nas are .is rurais, que,

nos anus 60, chegou a 7,65 filhos! mulher, vem caiu-
do ao longo dos anos, chegando, nos anos 90, perto
de 3,30 filhos/mulher. Nos mesmos períodos de re-
ferência, a fecundidade das mulheres residentes lia,
áreas urbanas cai de 5,30 para 2,20 filhos/mulher.

2 Nesse caso, consideram-se apenas os movimentos nu-
gratórios intranacionais, não sendo computados os

fluxos de entrada e saída de migrantes internacio-
nais.

3 A concentração populacional é ainda maior quando
se observa apenas o segmento urbano do Estado. Pra-
ticamente 40' estio concetitradus tia região Central.

Há uma tendência de
Minas Gerais
aumentar sua
capacidade de
atração da população
de outros Estados,
inclusive imigrantes
de retorno, assim
como da sua
capacidade de
retenção dos
mineiros, com um
saldo migratório
interestadual, entre
1993/98, favorável
ao Estado em pouco
mais de 16 mil
pessoas
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Este artigo é uma síntese do Relatório Fina/ do trabalho realizado
pela equipe do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da

Fundação João Pinheiro, sob a coordenação de Edite Novais da
Mata Machado, em 1999. O trabalho trata da evolução das

condições de saúde no Estado entre 1980 e 1996 e
dos aspectos da organização espacial da atenção hospitalar do

Sistema único de Saúde

Edite Novais da Mata Machado
Pesquisadora do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fucdacao joao Pinheiu

primeira parte deste estudo
c olucio do pacontempla 

dr'w de rnorbi rnortilid ide
cm Minas Gerais, no perío-
do de 1980 a 1996. O ponto

de partida foi a análise da qualidade das in-
formações sobre mortalidade provenientes do
Sistema de Informações de Mortalidade
(SIM), divulgadas pelo Ministério da Saúde,
por intermédio do Datasus. Como esse Siste-
ma é de implantação relativamente recente
(1976), mesmo tendo sido progressivamente
aprimorado, é bastante reconhecida a exis-
tência de imperfeições na qualidade de seus
dados, especialmente por conta da ocorrên-
cia de sub-registros de óbitos e de erros de
preenchimento nas declarações de óbito.

No Brasil, o registro inadequado ou im-
preciso, pelo médico, do diagnóstico que le-
vou à morte OU mesmo a ausência de assis-
tência médica e de recursos para diagnóstico
por ocasião do óbito, muitas vezes, impede a
sua classificação em um dos grupos determi-
nados de causas, circunstáncia em que o óbi-
to é classificado como "mal definido". A ele-
vada proporção de óbitos atribuídos a causas
mal definidas constitui um dos principais
problemas relacionados com a qualidade dos
dados de mortalidade cm nosso pais e impli-
ca subestimação de óbitos pelas demais cau-

sas, especialmente das doenças considerada'
"naturais" pela população, como as infeccT
sas e as parasitárias.

No início da década de 80, no Brasil, ar
ximadamentc 20V0 dos óbitos se enquadr
vam na categoria mal definidos, passando para
18V cm 1990. Verifica-se uma grande diver-
sidade regional nos Estados. Para a região
Sudeste, em 1990, o intervalo de variação cio
percentual de causas mal definidas encontra-
do foi de 4,2% a 22,7V. Em 1996, 15,1Yo dos
óbitos no Brasil e 9,2%o dos óbitos na região
Sudeste foram classificados como mal defini-
dos (Datasus).

Conforme o percentual de registro nesse
grupo de causa, pode-se classificar a informa-
cão em quatro grupos: a) muito boa: menos
de 15V'; b) relativamente boa: entre 15 e 250;
e) pouco confiável: corre e 4( d defici-
ente: mais de 40.

Entre 1980 e I090, diminuiu percentual
de registro de óbitos por causas mal defini-
das em Minas Gerais (de 19°/ em 1980 para
14`4) cm 1996), cm todas as mesorregioes,
exceto ria do Vale cio \lucuni. Apesar disso,
a informação se manteve pouco confiavel ou
deficiente para cinco m es o rregi õ es:
equitinh )nha (4W, o cm 1980, 42V' em 1991

e 41 °u em 1996); Norte (38% em 1980,  35/
em 1991 e 33",/o em 1996); Vale do Mucuri
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(3 -)"',,em 1980,  38 cm 1991 e 35%o cm 1996);
Noroeste (39`/0 em 1980, 34V em 1991 e 28%
em 1996) e Vale do Rio Doce (300/ cm 1980,
31 	cm 1991 e 27`% em 1996).

% mesorrcgiões Central, Oeste, Campo
das Vertentes e Zona da Mata apresentaram
progressiva melhora de qualidade dos dados
e, .i partir de 1991, são classificadas OU como
portadoras de inforrnacào muito boa ou no
CLi limite (1 50,). As mesorreglões Belo Ho-

rizonte, Sul/Sudoeste e Triângulo/Alto
Paranaíba apresentam a melhor qualidade de
informação em todo o período observado.

Outro problema que afeta a qualidade das
informações sobre mortalidade é o sub-regis-
tro de Óbitos. Embora o registro de óbitos
seja obrigatório no Brasil, urna série de fato-
res tem contribuído para o descumprimento
dessa exigência, levando ao sub-registro. En-
tre esses fatores, destacam-se o desconheci-
mento da obrigatoriedade e dos trâmites a
cumprir para o registro, o numero insufici-
ente de cartórios, a desmotivação dos famili-
ares cm se deslocarem até os cartorios, a exis-
tência de cemitérios clandestinos, a fiscaliza-
çao insuficiente dos procedimentos legais, O

custo, a falta de tempo, as longas distâncias a
percorrer, a deficiência de profissionais de
saúde e de justiça, a falta de assistência médi-
ca. Assim, o que se constatou é que a cober-
tura das estatísticas apresenta variações regio-
nais e sociais, sendo de melhor qualidade nas
capitais e regiões mais desenvolvidas e mais
precária em áreas predominantemente rurais
e subdesenvolvidas.

A iniqüidade de acesso aos serviços de
saúde, medida por meio de elevados
percentuais de Óbitos por causas mal defini-
das e sem assistência médica, é também um
dos fatores importantes na ocorrência de sub-
registro de Óbitos. Portanto, territórios me-
nos desenvolvidos, com precárias condições
de vida e rede insuficiente de serviços de saú-
de, devem apresentar maior imprecisão em
suas estatísticas vitais.

Foi com base nessas informações que, para
efeito deste estudo sobre morbi-mortalidade,
o Estado de Minas Gerais foi dividido cm dois
grandes conglomerados. O primeiro, com
boa qualidade de informação, está constituí-

do pelas mesorregiões Belo Horizonte, Trián-
gulo/Alto Paranaíba, Campo das Vertentes,
Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Oeste e Central.
O segundo conglomerado, com qualidade de
informação pouco confiável, está constituído
pelas mesorregloes Jequitinhonha, Norte, Vale
do Mucuri, Noroeste e Vale do Rio Doce.

A análise dos indicadores de saúde descn
volvida nesse trabalho levou em conta a exis-
tência desses dois conglomerados. Ressalta-se
que esse procedimento teve por objetivo
minimizar as distorções decorrentes da compa-
ração de informações de qualidade distintas.

Uma síntese cia evolução das condições
de saúde entre 1980 e 1996:

1. Quanto à mortalidade proporcional
por faixa etária, a curva de mortalidade pro-
porcional mostrou tendência de melhora nos
níveis de saúde da população cm todas ,is
mesorregiocs de Minas Gerais, entre 1980 e
1996. Houve uma redução da mortalidade
proporcional em menores de 1 ano e em cri-
ancas de 1 a 4 anos, além da redução da mor-
talidade precoce, expressa pelo incremento
percentual das mortes ocorridas na faixa etária
de 50 anos ou mais. Entre a população de 21

a 49 anos, observou-se crescimento da mor-
talidade proporcional devido principalmen-
te a causas externas, como acidentes e violên
cias. A melhora nos níveis de saúde, no co
tanto, ainda não permite posicionar o Esta-
do entre os que atingiram elevado nível de
saúde. As regiões Jequitinhonha, Noroeste,
Norte, Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce
apresentaram relativa melhoria nos níveis de
saúde, estando, contudo, cm patamares ain-
da inferiores às demais regiões.

2. Uma medida de nível de saúde utiliza-
da foi o Indicador de Guedes' Minas Gerais
revelou tendência de melhora do nível de saú
de no período observado, passando o índice
de +9 para +22,9. O aumento foi mais acen-
tuado entre 1980 e 1991. Nenhuma
rnesorregiào do Estado apresentou valores
negativos ao longo do período estudado. Em
geral, todas as mesorregiões apresentaram
tendência de crescimento dos índices no pe-
ríodo estudado, o que pode ser interpretado
como uma melhoria nos níveis de saúde das
populações residentes nesses locais. No en-
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tanto, os valores observados diferem en-
tre as mesorregiões e OS melhores índices
são encontrados principalmente no pri-
meiro conglomerado.

3. A análise da mortalidade proporcional
por grupo de causas (1980 a 1996) mostrou
os principais grupos de causas respondendo,
cm conjunto, por 85U/ dos óbitos: doenças
infecciosas e parasitárias, afecções do perío-
do perinatal, neoplasmas, doenças dos apare-
lhos circulatório e respiratório, causas exter-
tias e mal definidas.

4. A diminuição da mortalidade no perío-
do observado ocorreu principalmente nas
doenças infecciosas e parasitárias e nas
afecções do período perinatal, para ambos os
sexos. As doenças do aparelho circulatório
responderam por aproximadamente um quar-
to das mortes entre os homens e um terço
das mortes entre as mulheres, com pequeno
aumento ao longo do período. Neoplasmas

doenças do aparelho respiratório registra-
ram aumentos substanciais da mortalidade
entre 1980 e 1996, em ambos os sexos. Entre
os homens, o grupo de causas externas tam-
bém apresentou aumento expressivo.

70
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60	 —a— 1991

50
	 1996

40
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30
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5. Em geral, as mudancas observadas na
hierarquia dos grupos de causas de óbitos em
Minas Gerais revelam um aumento de im-
portância das causas crônico-degenerativas em
detrimento das doenças infecciosas e parasi-
tárias. Mais urna vez, verificaram-se diferen-
ças na evolução dos indicadores quando sac)
discriminadas as regiões do Estado. Por exem-
plo, com relação às doenças infecciosas e pa-
rasitárias, observou-se, entre 1980 e 1991, a
redução dos coeficientes de mortalidade por
esse grupo em todas as regiões, com exceçao
do Jequitinhonha. Por sua vez, o coeficiente
de mortalidade por neoplasmas aumentou em
todas as regiões, inclusive naquelas em que
as causas infecciosas representaram importan-
te causa de morte, proporcionalmente às de-
mais causas.

6. No período estudado, as afecções do
período perinatal, as doenças infecciosas e
parasitárias e as doenças do aparelho respira-
tório foram, nessa ordem, as principais res-
ponsáveis pelos óbitos em menores de um
ano. Nas crianças de 1 a 4 anos, predomina-
ram os óbitos por causas mal definidas, do-
enças infecciosas e parasitárias, doenças do

Embora o registro de
óbitos sela
obrigatório no Brasil,
uma série de fatores
tem contribuído para
o descumprimento
dessa exigência,
levando ao sub-
registro, outro
problema que afeta a
qualidade das
informações sobre
mortalidade no País

., ..,

CURVAS DE MORTALIDADE PROPORCIONAL POR FAIXA ETARIA - MINAS GERAIS -
1980/1996

<1	1a4	5a19	20a49	500u+
Idade (anos)

Fonte: Dados básicos: Datasus. Mortalidade. hitp://datasus.saude.gov.br  /cgi/sinL/dxopcao.htm.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP). Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES)
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aparelho respiratórioe causas externas. As
causas externas representaram a maior pro-
porção de óbitos no grupo etário de 5 a 19
anos. Entre 2() e 49 anos, predominaram as
causas externas, as causas mal definidas e as
doenças cio aparelho circulatório. Nas pesso-
as com 50 anos ou mais, as principais causas
do: óbito foram as doenças do aparelho circu-
latório, as causas mal definidas e os
fl e pias mas.

No primeiro conglomerado, a propor-
ca() de mortes por doenças no aparelho cir-
culatorio ocupou a primeira posição cm to-
das as mesorregiões, para ambos os sexos, em
1996. Para o sexo masculino, as causas exter-
nas e as causas mal definidas assumiram
alternadamente o segundo e o terceiro luga-
res em todas as mesorregiões, exceto em Belo
1-horizonte, onde o grupo de neoplasmas ocu-
pou a terceira posição, e em Campo das \Ter
tentes, cujo segundo lugar foi assumido pelo
gripo das doenças do aparelho respiratório.
Para o sexo feminino, as doenças cio apare-
lho respiratório apareceram na segunda po-
sição em três mesorrcgiões (Campo das Ver-
tentes, Sul/Sudoeste e Triângulo/Alto
Paranai'ba) e na terceira posição em outras
duas (Belo Horizonte e Zona da Mata). O
grupo de causas mal definidas ocupou a se-
gcinda posição em três mesorrcgiões (Cen-
tral, Oeste e Zona da Mata) e a terceira po-
sição na mesorregiào Sul/Sudoeste. Ainda
entre as mulheres, os neoplasmas ocuparam
a segunda posição na mesorregiào Belo Ho-
rizonte, a terceira posição em quatro
rnesorregióes (Campo das Vertentes, Cen-
tral, Oeste e Triângulo/Alto Paranaíba) e a
quarta posição em duas mesorreglões (Sul/
Sudoeste e Zona cia Mata).

8. No segundo conglomerado, as causas
mal definidas e as doenças do aparelho circu-
latório foram responsáveis, nessa ordem, pe-
las maiores proporções de mortes em 1996,
para os dois sexos, em todas as mesorregióes.
Para o sexo masculino, o grupo das causas
externas ficou em terceiro lugar. Para o sexo
feminino, os neoplasmas assumiram a tercei-
ra posição em três mesorreglões (Norte, Vale
do Mucuri e Vale do Rio Doce) e a quarta
posição nas outras duas mesorregióes

(Jequitinhonha e Noroeste), em que o tercei-
ro lugar foi ocupado pelas (li encas Inteccl(
sas e parasitárias.

9. Às principais causas de nternaca(
pitalat em Minas Gerais, por ordem decres-
cente de freqüência, foram complicações da
gravidez, parto e puerpério; doenças dos apa-
relhos respiratório e circulatório; doenças
infecciosas e parasitárias; doenças dos apare-
lhos digestivo e geniturinario; e causas exter-
nas. Em conjunto, esses grupos responderam
por 81,8/u das intcrnaçécs ocorridas em Mi-
nas Gerais, em 1996. Os mesmos grupos de
causas foram também os mais freqüentes cm
todas as mesorregiôes, com uma única exce-
ção na mesorregião de Campo das \Terten
tes, onde os transtornos mentais substituem
as doenças infecciosas e parasitárias.

10. O estudo comparativo das curvas de
mortalidade proporcional utilizando-se uma
populaçao-padrão pretendeu eliminar o efei-
to da composição da estrutura etária da po-
pulação. Como foi grande a variaçào na es-
trutura etária da população de Minas Gerais
no período de 1980 a 1996, a apresentac:io
apenas das curvas sem a devida padronização
poderia sugerir maiores diferenças na morta-
lidade do que aquelas cicie de fato ocorreram.
Os resultados mostraram que o efeito da pi
dronizaçào é mais forte para as mesorregio(:s
do segundo conglomerado do que para as
primeiro conglomerado. Embora os dados
observados tenham indicado melhorias nas
condições de saúde de todas as mcsorregiõcs
e em todo o período considerado, os dados
padronizados mostram que a situação cm
1996 era melhor que em 1980, em todas as
mesorregioes, mas algumas apresentaram, en-
tre 1991 a 1996, estabilidade (Triângulo/Alto
Paranaíba) ou piora nos índices (Campo das
Vertentes, Central, J equitinhonha). A pado
nizaçào permitiu ainda que se detectasse au-
mento na participação dos óbitos ocorridos
na faixa etária de 5 a 19 anos, não perceptível
na análise dos dados observados.

Na segunda parte deste estudo, foram
analisados alguns aspectos da organização
espacial da atenção hospitalar do Sistema
único de Saúde (1997). O estudo da polari-
zação da internação hospitalar pelo SUS foi
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Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estudos Econômicos e Sociais (CEES)
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feito a partir d()s úú centros microrrcgionais.
Demonstrou-se que suas áreas de influência
cobrem todo o território do Estado, apresen-
tando vazios na rnicrorrcgião de Unaí, no
Noroeste de Minas, e no Pontal, no Triân-
gulo Mineiro.

AS mcsorrcgiões economicamente mais
dinâmicas - Campo das Vertentes, Metropo
litana de Belo Horizonte, Oeste de Minas,
Sul/Sudoeste de Minas e Triângulo Minei-
ro/Alto Paranaíba - são as que oferecem
melhores condições de acesso. Seus centros
microrregionais tendem a alcançar as condi-
ções de pólos de internação e podem criar
interações de complementaridade com cen-
tros próximos dotados de maior hierarquia
tia atenção.

A Zona cia Mata também apresenta um
sistema de cidades capaz de assegurar as con-
dições de atendimento à saúde semelhantes
as das mesorregioes mais dinâmicas.

A mesorregiao Central mineira está na
área de influência de Belo Horizonte e suas
três mierorregiões - Bom Despacho, Curvelo
e Três Marias - estão voltadas para a Capital.
A situação de encaminhar muitos pacientes
residentes para outros centros de internação

conseqüência mais da delimitação da
mcsorregiào do que de um problema de de-
sorganização dos serviços de saúde.

As mesorregiões mais deprimidas - Nor-
te de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri
- formam os pólos regionais de internação
de Montes Claros e de Teófilo Otoni e têm
em Belo Horizonte a referência de maior
densidade tecnologica. As longas distâncias
de percurso dos pacientes, a pior qualidade
da malha viária e uma população com baixos
índices de qualidade de vida configuram as
piores condições de acesso aos serviços de
internação hospitalar do Estado, principal-
mente no _Jequitinhonha.

A mesorregião Vale do Rio Doce não re-
solve a demanda por internação hospitalar.
A condição de polo económico regional de
Governador Valadares não se confirma na
área da internação. Mesmo Ipatinga, com uma
área de influência maior que a de Governa-
dor Valadares, apresenta a condição de pólo
que encaminha grande parte de seus pacien-

tes residentes para outros pólos de internacào
fora da mesorregião.

O Noroeste de Minas, considerado área
de influência de Brasília, mantém essa situa-
ção quando se trata da microrregiào de Unai,
mas não necessariamente para a de Paracatu,
que se vem integrando ao Triângulo Minei-
ro/Alto Paranaíba. Os dois centros
microrregionais não São pólos de internação
hospitalar. As distâncias, a baixa densidade
populacional e a rede viária precária constro-
em um quadro de dificuldade de acesso aos
serviços nessa mesorregiào.

Como conclusão, assinalou-se que a
melhoria nos indicadores estaduais não se tra-
duziu na redução de diferenças entre regiões.
Persistem grandes diferenças nas condições
de saúde, medidas pelos índices de morbi
mortalidade. A atenção hospitalar, por sua
vez, encontra-se desigualmente distribuída,
configurando iniqüidade no acesso a servicos
em regiões deprimidas do Estado. Esses te
sultados parecem sugerir que as condições de
saúde, seja o estado da saúde cia população,
seja o atendimento oferecido, decorrem di
manutenção de fatores desfavoráveis relati-
vos à infra-estrutura de saneamento, habita-
ção, entre outros, além das desigualdade,,,
socioeconomicas prevalentes ainda ho j e no
Esta d o.

NOTA
1 0 indicador  e calculado mu Iripl cand - se a p re cii ei

gero de obitos observada em cada grupo erário na eurs .1

de m rtalidadc proporcional por um respectivo pes
Em seguida, procede-se i soma algébrica dos rcsuliad
e divide-se por dei. As cifras assim obtidas variam
de valores negativos ate o valor re()rico máximo de +i
As curvas classificadas como indicativas de nível de sw
de regular, ao sercm quantificadas, apresentam
res próximos de zero. Valores negativos exprcs.sr1
niveis de saúde muito baixos OU baixos e valores p o -
ovos expressam níveis de saúde progressivamente mais
elcvados. () resultado obtido por Minas Gerais (+22,9
cm 1996) ainda encontra-se distante dos valores obser-
vados, por volta de 1930, para os Estados Unidos e a
Inglaterra (+29,2 e +36,4, respectivamente). Para
Brasil, em 1996, o indicador de Guedes foi de +21.
As principais vantagens da quantificação incluem
facilidade de interprctacao das mudanças ocorridas
numa mesma localidade, a comparação simultãnea da
evolucão do nivel de saúde em várias localidades
hierarquização de diferentes localidades quanto ao ní-
vel de saúde (Guedes, 193.
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Londres, coordenador do International Research
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organizador dos livros "Direito Urbanístico"
(Belo Horizonte, Dei-Rey, 1998) e "Direito

Urbanístico e Política Urbana no Brasil" (Belo
Horizonte, Dei-Rey, 2001)

dia 10 de julho de 2001, foi aprovada a im-
rri ote 1 ci 1 cderal n 10.257, chamada "Esta-

tLit() da ('Idade", que regulamenta o capítulo
original sobre política urbana aprovado pela
Constituição Federal de 1()88. A  nova lei, com
certeza, vai-se prestar para dar suporte jurídico
ainda mais consistente e inequívoco à ação da-
queles governos municipais que têm-se empe-
nhado no enfrentamento das graves questões
urbanas, sociais e ambientais que vêm direta-
mente afetando a vida da enorme parcela -
da população total - de brasileiros que vivem
em cidades. De fato, se a Constituição de 1988
já tinha afirmado o papel fundamental dos
municípios na formulação de diretrizes de pla-
nejamento urbano e na condução do processo
de gestão das cidades, o Estatuto da Cidade não
S() consolidou esse espaço da competência jurí-
dica e da ação política municipal, como tam-
bém o ampliou sobremaneira.

Em seguida a uma análise conceitual ge-
ral acerca da importância da nova lei a partir
de urna perspectiva jurídico-política, discuti-
rei brevemente as três dimensões fundamen-
tais do Estatuto da Cidade, quais sejam, OS

novos instrumentos urbanísticos disponíveis
para a construção de urna outra ordem urba-
na pelos municípios; os processos apontados
para a gestão democrática das cidades; e os
instrumentos jurídicos propostos para a re-
gularização fundiária dos assentamentos in-
formais em áreas urbanas municipais.

A aprovação do Estatuto
da Cidade consolidou a
ordem constitucional quanto
ao controle jurídico do
desenvolvimento urbano,
mas sua efetiva materialização

Uma mudança
paradigmática

A devida utilização das possibilidades da
nova lei depende fundamentalmente da com-
preensão de seu significado e alcance no con-
texto da ordem jurídica brasileira. Foram
precisos mais de dez anos de discussões e
modificações de toda ordem para que o pro-
jeto de lei original fosse finalmente aprova-
do; e o texto final da lei revela as muitas difi-
culdades do processo de negociação e barga-
nha que se deu entre diversos interesses dis-
tintos existentes acerca da questão do con-
trole jurídico do desenvolvimento urbano.
Depois de aprovada pelo Congresso Nacio-
nal, em 18 de junho de 2001, a nova lei foi
encaminhada para sanção e/ou vetos do pre-
sidente da República; e uma polêmica entre
juristas foi intensamente explorada, e mes-
mo fomentada, por setores contrários à apro-
vação de vários dos seus princípios e instru-
mentos, no sentido de argüir sua iii-
constitucionalidade e assim justificar o veto
presidencial. No final (lesse processo, foram
vetados apenas alguns dispositivos sobre ques-
tões específicas, mas nem por isso as contro-
vérsias entre juristas diminuíram.

Embora freqüentemente mascarada por
discussões aparentemente técnicas acerca de
aspectos formais da nova lei, o que sempre
esteve em jogo - dentro e fora da discussão

em leis e políticas públicas, contudo, vai depender
fundamentalmente da ampla mobilização da
sociedade brasileira, dentro e fora do aparato estatal
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no Congiesso \acional - foi a resistência dos
grupos conservadores ligados ao setor imo-
biliário pela nova concepção - proposta pela
Constituição Federal e consolidada pelo Es-
tatuto da Cidade - dada ao direito de pro-
priedade imobiliária urbana, qual seja, o prin-
cípio constitucional da função social da pro-
priedade e da cidade. Trata-se de princípio
que, de alguma forma, vem sendo nominal-
mente repetido por todas as Constituições
brasileiras desde a de 1934, mas que somente
na de 1988 encontrou uma fórmula consis-
tente, que pode ser assim sintetizada: o direi-
to de propriedade imobiliária urbana é asse-
gurado desde que cumprida sua função soci-
al, que, por sua vez, é aquela determinada pela
legislação urbanística, sobretudo no contex-
to municipal.

Cabe especialmente ao governo municipal
promover o controle do processo de desen-
volvimento urbano pela formulação de polí -
ticas de ordenamento territorial nas quais os
interesses individuais dos proprietários de ter-
ras e construções urbanas necessariamente
coexistam com outros interesses sociais, cul-
turais e ambientais de outros grupos e da cida-
de como um todo. Para tanto, foi dado ao
poder público municipal o direito de, por meio
de leis e diversos instrumentos urbanísticos,
determinar a medida desse equilíbrio possível
entre interesses individuais e coletivos quanto

a utilizaçào (IC5L beii iu-teUo\ ave! essenci-
al ao desenvolvimento sustentável da vida nas
cidades, qual seja, o solo urbano.

Contudo, a noção da função social da pro-
priedade ainda é, em grande medida, uma fi-
gura de retórica, já que a ação efetiva dos se-

tores privados ligados ao processo de desen-
volvimento urbano tem-se pautado por ou-
tra noção, qual seja, a do direito de proprie-
dade individual irrestrito. A base jurídica
dessa noção tem sido dada pelo Código Civil
de 1916 - aprovado quando apenas cerca de
10 010 de brasileiros viviam em cidades, no
contexto de um país ainda fundamentalmen-
te agrário -, mas que ainda se encontra em
vigor. Deve-se salientar que o novo Código
Civil, recentemente aprovado, não é de to( i,,

 com a proposta do Estatuto da ( i--
dade no que diz respeito à noção do direii
de propriedade imobiliária individual, com
o que novas controvérsias jurídicas deverão
ser exploradas por grupos conservadores.

Expressando a ideologia do legalismo libe-
ral, o Código Civil de 1916 defende a noção
da propriedade individual de maneira quase
que absoluta. Ao longo do processo de urba-
nização intensiva no País, e em que pesem as
mudanças drásticas ocorridas na so-ciedade
brasileira nesse período, a açào do poder pú-
blico no controle do desenvolvimento urba-
no tem encontrado obstáculos nos princípios

Cabe
especialmente ao
governo municipal
promover
o controle do
processo de
desenvolvimento
urbano pela
formulação de
políticas de
ordenamento
territorial
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civilistas, que ainda orientam grande parte da
doutrina jurídica e das interpretações dos tri-
bunais, O currículo obsoleto dos cursos de
Direito - que incluem quatro anos e meio de
discussões, formais sobre tal Código Civil to-
talmente ultrapassado em muitos aspectos -
certamente tem dificultado a mudança de
"olhar" sobre a questão urbana: os juristas bra-
sileiros ainda olham para a cidade a partir da
perspectiva do lote privado e, naturalmente,
nao vêem OU entendem nada além dos inte-
resses individuais dos proprietários. Quando
muito, os juristas um pouco mais antenados
para a ação do poder público justificam a apli-
cação de algumas restrições administrativas ao
exercício da propriedade urbana.

Culminando um processo de reforma jurí-
dica que começou na década de 30, o que a
Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade
prop(')em é exatamente essa mudança de
"olhar", isto é, de paradigma conceitual de com-
preensão e interpretação, substituindo o prin-
cípio individualista do Código Civil pelo prin-
cípio da função social da propriedade - que,
diga-se de passagem, encontra-se presente, de
maneira central, nas ordens jurídicas de muitos
dos países capitalistas mais avançados. Na base
dc muitas das críticas à nova lei, percebe-se uma
visão comum aos juristas conservadores brasi-
leiros de que existiria um direito de proprieda-
de "natural", intocável, quase sagrado: é preci-
so que os juristas entendam que, no
ordenamento jurídico brasileiro como de resto
nos demais países do mundo capitalista, nada
que diz respeito à definição jurídica do direito
de propriedade é aistórico, pois toda ordem
jurídica é histórica, cultural e politicamente
produzida e modificada. Ao se prenderem em
excesso ao positivismo e ao formalismo jurídi-
cos, conscientemente ou não, os juristas brasi-
leiros têm estado a serviço de interesses econô-
micos que vêem nas cidades tão-somente o pal-
co da acumulação de capital, sem preocupação
com outros interesses sociais e ambientais na
utilização do solo urbano.

Além disso, argumentar que existe na or-
dem jurídica brasileira um conceito único de
direito de propriedade é uma falácia: são mui-
tas as formas reconhecidas de direitos de pro-
priedade - imóvel, móvel, pública, privada,

rural, urbana, intelectual, financeira, industri
aI, etc. -, sendo que cada forma específica tem
sido tratada juridicamente de maneira diferen-
te. A noção liberal do Código Civil já foi pro-
fundamente modificada no que diz respeito a
vários desses direitos, permitindo a interven-
ção crescente do Estado no domínio econorni-
co da propriedade, a tal ponto que hoje se dis-
cute a retirada do Estado e o novo lugar do
mercado. É no que toca a uma forma específica
de propriedade - a da propriedade imobiliária
- que, por razões históricas e políticas, o Esta-
do brasileiro ainda não conseguiu reformar o
liberalismo jurídico clássico. As cidades brasi-
leiras - fragmentadas, segregadas, excludentes,
ineficientes, caras, poluídas, perigosas, injustas
e ilegais - são o resultado desse fracasso do Es-
tado na reforma da ordem jurídica liberal, já
que a lógica especulativa do mercado, que vê
na propriedade tão-somente um valor de troca,
não dá conta das questões sociais e ambientais.

Mais do que nunca, cabe aos municípios
promover a materialização do novo
paradigma da função social da propriedade e
da cidade com a reforma da ordem jurídico-
urbanística municipal.

Novos instrumentos

urbanísticos

Confirmando e ampliando o espaço cons-
titucional garantido para a ação dos municí-
pios no controle do processo de desenvolvi-
mento urbano, o Estatuto da Cidade não só
regulamentou os instrumentos urbanísticos
pela Constituição de 1988, como também
criou outros. São instrumentos que podem e
devem ser utilizados pelos municípios de for-
ma combinada, de maneira a promover não
apenas a regulação normativa dos processos
de uso, desenvolvimento e ocupação do solo
urbano, mas especialmente para induzir ati-
vamente os rumos de tais processos, poden-
do dessa forma interferir diretamente e re-
verter o padrão e a dinâmica dos mercados
imobiliários produtivos formais, informais e
sobretudo especulativos que, tal como ope-
ram hoje, têm determinado o processo cres-
cente de exclusão social e segregação espacial
nas cidades brasileiras.

T41
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De fato, a combinação entre os instru-
mentos rcgulatúrios tradicionais do planeja-
mento urbano - zoneamento, Ioteamento/
desmembramento, taxas de ocupação, mode-
los de assentamento, coeficientes de ocupa-
ção, gabaritos, recuos, etc. - com os novos
instrumentos indutores, regulamentados pelo
Estatuto da Cidade - como a determinação
de edificação/parcelamento/utilização com-
pulsórios; a aplicação extrafiscal do IPTIJ
progressivo no tempo; a imposição da dcsa-
propriação-sançào com pagamento em títu-
los da divida pública; o estabelecimento do
direito de superfície; o uso do direito de
preempção; a outorga onerosa do direito de
construir -, com certeza, abriu todo um novo
e amplo leque de possibilidades para a ação
dos municípios na construção de uma nova
ordem urbana economicamente mais eficien-
te e politicamente mais justa e sensível às
questões sociais e ambientais das cidades.

Contudo, a utilização de tais instrumen-
tos e a efetivação das novas possibilidades de
ação pelos municípios dependem fundamen-
talmente da definição prévia de uma ampla
estratégia de planejamento e ação, expressan-
do um "projeto de cidade" que tem necessari-
amente de ser explicitado publicamente por
meio da legislação urbanística municipal, co-
meçando com a lei do Plano Diretor. Nesse

contexto, é de fundamental importancia que
os municípios promovam uma ampla refor-
ma de suas ordens jurídicas de acordo com (iS
novos princípios constitucionais e legais, de
forma a aprovar um quadro de leis urbanísti-
cas condizentes com o novo paradigma da fun-
cão social da propriedade e da cidade.

A importância da gestão
urbana

Outra dimensão fundamental do Estatu-
to da Cidade, novamente consolidando e
amphando a proposta básica da Constituição
Federal de 1988, diz respeito à necessidade
de os municípios promoverem a devida
integração entre planejamento, legislação e
gestão urbana, de forma a democratizar o
processo de tomada de decisões e assim legi-
timar plenamente uma nova ordem jurídico-
urbanística de natureza social.

O reconhecimento pelos municípios de
processos e mecanismos jurídico-políticos ade-
quados que garantam a participação efetiva dos
cidadãos e associações representativas no pro-
cesso de formulação e implementação do pla-
nejamento urbano e das políticas públicas -
por meu) de audiências, consultas, conselhos,
estudos de impactos de vizinhança, iniciativa
popular na propositura de leis e sobretudo das

A combinação entre
os instrumentos
regulatórios
tradicionais do
planejamento urbano
com os novos
instrumentos
indutores,
regulamentados pelo
Estatuto da Cidade,
abriu um novo leque
de possibilidades
para ação dos
municípios na
construção de uma
nova ordem urbana
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príticas do orçamento participativo - é tido,
no Estatuto da Cidade, como sendo essencial
para a promoção da gestão democrática das
cidades. Além disso, a nova lei enfatiza a im-
portância do estabelecimento de novas rela-
ções entre o setor estatal, o setor privado e o
setor comunitário, especialmente por meio de
parcerias e operações urbanas consorciadas,
cicie têm de se dar dentro de um quadro jurídi-
co-político claro e previamente definido, in-
cluindo mecanismos transparentes de contro-
le fiscal e social.

Também nesse contexto, é preciso que os
municípios promovam uma reforma compre-
ensiva de suas leis e processos de gestão político-
institucional, político-social e político-adminis-
trativa, de forma a efetivar e ampliar as possibili-
dades reconhecidas pelo Estatuto da Cidade.

Regukrizoçáo fundária

A outra dimensão fundamental do Esta-
tuto da Cidade diz respeito aos instrumentos
jurídicos reconhecidos para a promoção, pe-
los municípios, de programas de regulariza-
ção fundiária dos assentamentos informais,
dentro da proposta mais ampla já introduzida
pela Constituição de 1988 de que cabe às po-
líticas públicas municipais promover a demo-
cratização das formas ele acesso ao solo urba-
no e à moradia.

O Estatuto da Cidade reconheceu que a
crise generalizada de moradia e a prolifera-
cão de formas de ilegalidade urbana no que
diz respeito aos processos de acesso ao solo e
à moradia - produzidas pela combinação en-
tre a falta de políticas habitacionais adequa-
das e a ausência de opções suficientes e aces-
síveis oferecidas pelo mercado imobiliário -
sào, ao mesmo tempo, resultados e causas de
vários dos problemas urbanos enfrentados
pelos municípios. Além de regulamentar os
institutos já existentes do usucapião especial
urbano e da concessão de direito real de uso,
que devem ser usados pelos municípios para
a regularização das ocupações respectivamen-
te em áreas privadas e em áreas públicas, a
nova lei avançou no sentido de admitir a uti-
lização de tais instrumentos de forma coleti-
va. Diversos dispositivos importantes foram

aprovados de forma a garantir o registre) de
tais áreas nos cartórios imobiliários, que há
muito têm colocado obstáculos às políticas
de regularização.

A seção de) Estatuto da Cidade que propu-
nha a regulamentação de um terceiro instru-
mento mencionado na Constituição de 1988,
qual seja, a concessão de uso especial para fins
de moradia, foi totalmente vetada pelo presi-
dente da República por razões jurídicas,
ambientais e políticas. No entanto, dada So-

bretudo a mobilização do Fórum Nacional da
Reforma Urbana, em 4 de setembro de 2001,
foi assinada pelo presidente a Medida Provi-
sória n° 2.220, que reconheceu, em determi-
nadas condições, e) direito subjetivo (e não
apenas como prerrogativa da administração
pública) dos ocupantes de imóveis de proprie-
dade pública, inclusive municipal, à conces-
são de uso especial para fins de moradia. A
Medida Provisória também estabelece em que
condições o poder público municipal pode
promover a remoção dos ocupantes de áreas
públicas para outras áreas mais adequadas.
Trata-se de medida de extrema importância
social e política, mas que certamente vai exi-
gir um esforço jurídico, político e administra-
tivo articulado dos municípios, de forma a res-
ponder às situações existentes de maneira juri-
dicamente adequada e também de forma con-
dizente com os outros interesses sociais e
ambientais da cidade como um todo.

Conclusão
A aprovação do Estatuto da Cidade con-

solidou a ordem constitucional quanto ao
controle jurídico do desenvolvimento urba-
no, visando reorientar a ação do poder pú-
blico, do mercado imobiliário e da sociedade
de acordo com novos critérios económicos,
sociais e ambientais. Sua efetiva
materialização em leis e políticas públicas,
contudo, vai depender fundamentalmente ela
ampla mobilização da sociedade brasileira,
dentro e fora do aparato estatal.

Em especial, o papel dos municípios nesse
processo é de fundamental importância para que
sejam revertidas as bases do processo de espoli-
ação e destruição socioambiental, que têm ca-
racterizado o crescimento urbano no Brasil.
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4.	historia da penetração, do po-
voamento e da ocupação eco-

.1	 nômica do vasto interior bra-
sileiro está intimamente vin-
culada á abertura cáexpan-

são das rotas terrestres e fluviais que varre-
ram o território flOS quatro séculos da colo-
nização. Desde a chegada dos portugueses até
as últimas décadas do século XIX, foi aberta
uma infinidade de caminhos terrestres e ro-
tas fluviais de circulação, num esforço verda-
deiramente titânico de apropriação, pelo co-
lonizador europeu, da massa territorial repre-
sentada pelo conjunto de terras da porção ori-
ental da América do Sul, onde está localiza-
do O Brasil.

Não é novidade que nesse processo foram
dizimados OU escravizados os primeiros p0-

vos ocupantes dessas terras, representados
pelos cerca de 5 milhões de indígenas que
constituíam, no momento da chegada dos
portugueses, a população indígena original
do atual território brasileiro, do paraguaio e
do rio da Prata. Milenares rotas indígenas
foram utilizadas para o avanço das entradas e
bandeiras, a preação de índios e a pesquisa
mineral. Somando-se aos jesuítas, responsá-
veis pela descaracterização cultural dos po-
vos ameríndios, ainda que tenham se esfor-
çado para preservá-los fisicamente, os ban-
deirantes e cntradistas foram os principais
agentes da destruição das tribos indígenas do
território colonial.

Com a chegada dos africanos, os caminhos
de penetração passaram a ser também obra
do escravo negro. Incontáveis trilhas e estra-
das foram abertas e assentadas pela mão-de-
obra escrava; os poucos calçadões de pedra
que ainda hoje podem ser encontrados no
interior brasileiro dàc) uma pálida idéia do
árduo esforço que representou a sua constru-
ção pelo braço afro-brasileiro. A história dos
caminhos antigos brasileiros tem, assim, as
cores da guerra contra o indígena e da escra-
vidão africana.

Mas também do comércio. Pelas vias an-
tigas trafegou o que já foi denominado "o
navio das Minas Gerais", que eram as tropas
de muares, responsáveis pela intensa circula-
ção mercantil no interior da Colônia. Espe-

cificamente quanto à região mineradora do
interior de Minas Gerais, formada no final
do século XVII e consolidada na primeira
metade do seguinte, foram as tropas de bur-
ros e mulas as responsáveis pelo transporte
do ouro e do diamante nela extraídos para os
portos do litoral e, no sentido inverso, pelo
abastecimento da capitania de alimentos, ar-
mas, pólvora, aguardente, ferramentas, rou
pas, produtos importados da Europa e ou-
tras mercadorias. O gado bovino, criado nos
famosos currais do rio São Francisco, de Li
chegava às minas, pelas vias terrestres, para
abastecer de carne a sua população. Os com-
boios de escravos índios e negros eram trazi-
dos das vilas paulistas e do litoral para o tra-
balho nas minas pelos caminhos que varavam
a serra da Mantiqueira e chegavam ao centro
da capitania pelo sul.

Há registros de que, até 1721, os três
grandes caminhos coloniais de ocupação da
região mineradora da capitania das Minas
Gerais - o Caminho Velho, o Caminho
Novo e o Caminho da Bahia - tenham ren-
dido, em média, 27 arrobas de ouro anuais
em tributos recolhidos ao longo do seu lei-
to. Esses três caminhos, aos quais se somou
a via para o antigo Distrito Diamantino, hoje
a estrada que liga Ouro Preto a Diamantina,
constituíram as primeiras e principais rotas
de ocupação e exploração econômica do ter-
ritório da capitania. Eram eles as estradas
de ligação entre a região mineradora e as vilas
paulistas, o Rio de Janeiro e a "cidade da

Bahia" (Salvador)

Estradas reais
Por terem constituído, durante longo

tempo, as únicas vias autorizadas de acesso à
região das reservas auríferas e diamantíferas
da capitania, esses caminhos adquiriram, já a
partir da sua abertura, natureza oficial. A cir-
culação de pessoas, mercadorias, ouro e dia-
mante era obrigatoriamente feita por eles,
constituindo crime de lesa-majestade a aber-
tura de novos caminhos. () interesse fiscal,
base da política metropolitana para a região
mincradora da Colônia, prevalecia sobre qual-
quer outro - cumpria, antes de tudo, ter as

:
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Cruzeiro centenário
em Acuruí, distrito de

Itabirito

..

Cosa de pau-a-pique
em Itatiaia,
povoado de
Ouro Branco

rotas de comunicação com as minas devida-
mente controladas e fiscalizadas, para que
nelas se pudesse extrair uma massa cada vez
maior de tributos para o tesouro real. O nome
estrada real passou a aludir, assim, àquelas vias
que, pela sua antiguidade, importância e na-
tureza oficial, eram propriedade da Coroa
metropolitana. Durante todo o século XVIII,
e também em parte do XIX, quando a era
mineradora já se fora e os caminhos se torna-
ram livres e empobrecidos, as estradas reais
foram os troncos viários principais nas qua-
tro capitanias do centro-sul do território co-
lonial - a das Minas Gerais, a de São Paulo, a
do Rio de janeiro e a da Bahia.

Ao longo dos caminhos reais espalharam-
se os antigos registros, postos fiscais de con-
trole, dos quais um ou outro ainda podem
ser apreciados na atualidade. Eram de diver-
sos tipos: registros do ouro, que fiscalizavam
o transporte do metal e cobravam o quinto;
registros de entradas, que cobravam pelo trá-
fego de pessoas, mercadorias e animais; re-
ilstros da Demarcação Diamantina, respon-
sáveis pelo severo policiamento do contra-
bando e pela cobrança dos direitos de entra-
da na zona diamantífera; e contagens, que
tributavam o trânsito de animais. Os prédios
dos registros eram instalados em locais estra-
tégicos dos caminhos: passagens entre serras,
desfiladeiros, margens de cursos d'água. No
seu interior, o pessoal empregado - um ad-
ministrador, um contador, um fiel e dois ou
quatro soldados. Um portão com cadeado
fechava a estrada.

A5 estradas reais foram, ainda, os eixos
principais do intenso processo de urbaniza-
ção do centro-sul brasileiro. Ao longo do seu
leito ou às suas margens, distribuíram-se as
centenas de arraiais, povoados e vilas em que
se organizou a massa populacional envolvi-
da com a economia da mineração e com as
economias a ela associadas. O povoado à bei-
ra do caminho, com o cruzeiro, a capela, o
pelourinho, o rancho de tropas, a venda, a
oficina e as casas dc pau-a-pique, simbolizou,
durante longo tempo, a urbanização do cen-
tro-sul da Colónia. Povoados e vilas típicos
foram visitados e saborosamente descritos
pelos viajantes europeus do século XIX, que

nos deixaram paginas e 1gin.1s de ia tas de
viagem sobre os núcleos urbanos que encon-
traram nas suas ji irnadas peli s caminhos ei-
loniais brasileiros.

O Caminho VoU-

As evidências históricas indicam que te -
nha sido a bandeira de Fernão Dias a expedi-
ção da qual resultou a abertura do chamado
Caminho Velho, via de ligação entre as vilas
paulistas do vale do rio Paraíba do Sul e os
primeiros núcleos mineradores do que se co-
nhecia à época como "sertão dos cataguá",
região indefinida que veio a constituir a por-
ção central da capitania das Minas Gerais.
Entre 1674 e 1681, a famosa bandeira varreu
boa parte do atual território mineiro, fun-
dando os primeiros arraiais da futura capita-
nia e, literalmente, abrindo caminho pira .i
jornadas que se seguiram.

Com a descoberta das primeiras rer\ I•

de ouro de aluvião nas bacias dos rios das
Velhas, Doce e das \lortes, tornou-se esse o
caminho utilizado pelas levas de aventurei-
ros que acorriam à região das minas a partir
dos núcleos urbanos paulistas. Logo se f ir
maram, na rota do Caminho Velho, as pri-
meiras vilas do ouro: a Vila Rica de Noi
Senhora do Pilar (Ouro Preto), a Vila do Ri-
beirão de Nossa Senhora do Carmo
(Mariana), a Vila Real de Nossa Senhora da
Conceição do Sabará, a Vila Nova da Rainha
(Caeté) e a Vila de São João del-Rei.

O Caminho Velho foi, na fase inicial das

descobertas auríferas, a principal rota de ela.
gada e abastecimento da região das minas.
Conectando as vilas paulistas - São Paulo de
Piratininga, Mogi, Jacareí, Taubai ,
Pindamonhangaba e Guaratinguetá - e os
portos do Rio de Janeiro e de Parati à pri-
meira zona mineradora, o caminho logo se
tornou uma via larga e movimentada, per-
corrida incessantemente por forasteiros, tro-
pas de muares, comboios de escravos e boia-
das. Além dos bois, cavalos e muares vindos
do extremo sul da Colónia, circulavam pelo
Caminho Velho os produtos enviados dire-
tamente das vilas paulistas: gado bovino,
toucinho, aguardente, açúcar, milho, trigo,
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marmelada, frutas, panos, calçados, drogas e
remédios, algodão, enxadas, almocafres e ar-
tigos importados, como sal, armas, azeite,
vinagre, vinho e aguardente do reino.

O Caminho Novo
Ao contrário do Caminho Velho, forma-

do de forma mais OU menos espontânea a
partir das incursões paulistas pela região cen-
tro-sul (onde hoje está Minas Gerais), o Ca-
minho Novo nasceu de um projeto oficial da
Coroa Portuguesa. A iniciativa partiu de
Artur de Sá e Menezes, governador da capi-
tania do Rio de Janeiro, preocupado cm re-
duzir o tempo de viagem entre o litoral e as
minas. Com efeito, unia consulta ao mapa
mostra o longo desvio que eram obrigadas a
fazer as pessoas que rumavam para as minas
partindo do Rio de janeiro: do porto
fluminense seguiam para Parati por via marí-
tima e, daí, por terra até os entroncamentos
paulistas do Caminho Velho (Tauhaté e
Guaratinguetá). Essa viagem podia levar, se-
gundo fontes primárias, três meses.

Para a abertura de um caminho que abre-
viasse substancialmente o percurso entre o li-
toral e as minas, foi contratado o sertanista
Garcia Rodrigues, filho do grande lTrnao Dias

e um dos participantes da bandeira de 1674/81.
Quando de sua contratação, cm 1698, Garcia
Rodrigucs já se estabelecera como sesmeiro,
proprietário de duas roças, uma às margens do
rio Paraibuna e outra na Borda do Campo (hoje
município de Antônio Carlos).

Em 1700, após muitas dificuldades, o

sertanista conseguiu concluir a picada para
pedestres, passando então a aprimorá-la para
que desse trânsito também para animais de
carga, com o objetivo de explorar o promis-
sor privilégio do uso exclusivo da via. Alguns
anos mais tarde, entre 1722 e 1725, foi aberta
uma variante do trecho fluminense do cami-
nho de Garcia Rodrigues, encurtando ainda
mais a nova via. Essa variante passava pela
serrada Estrela e pelo Córrego Seco, OU

Itamarati (Petrópolis), indo encontrar o ca-
minho original na região onde hoje está o
município fluminense de Paraíba do Sul.

Em algumas décadas, o Caminho Novo
se tornaria a principal via de acesso do litoral
sul do território colonial à região mincradora
da capitania das Minas Gerais. Há registros
históricos de que o tempo de viagem entre o
Rio de Janeiro e Vila Rica se reduzira a dez
dias, evitando-se ainda, pela nova via, os la-
maçais da serra do Mar e a travessia maríti-
ma até Parati.

Fazenda Ribeirão das Rosas, em Juiz de Fora

*
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Ir
Capela de Santa

Rita, no Serro

já nas primeiras décadas do século XVIII,
o Caminho Novo estaria totalmente pon-
tuado por roças, pousos, ranchos e povoa-
dos, todos eles formados e desenvolvidos
como bases de apoio para os viajantes da via.
O relato de viagem do ouvidor-geral Caeta-
no da Costa Matoso, incluído no Códice
Costa Matoso, aponta diversos núcleos ur-
banos, que mais tarde se tornariam cidades
importantes, como Petrópolis, Paraíba do
Sul, Juiz de Fora, Barbacena e Santos
Dum o n t.

A consolidação do Caminho Novo pro-
vocou poderosa transformação no contexto
económico e político colonial. A cidade do
Rio de Janeiro passou a centralizar a rota de
povoamento, abastecimento e circulação
mercantil da região aurífera e diamantífera,
suplantando as vilas paulistas e a Bahia como
centro distribuidor de pessoas e mercadorias
para a capitania das Minas Gerais e como
porto de escoamento do ouro. Desse modo,
o Rio de Janeiro passou a enviar aos povoa-
dos e vilas mincradoras escravos negros, açú-
car, cachaça, gado, feijão, arroz, farinha e os
produtos importados da Europa, que, com o
refinamento social da capitania das Minas
Gerais, passaram a ser crescentemente deman-
dados pela população local.

Do ponto de vista político, o Caminho
Novo significou que a supremacia paulista
na região das minas estava definitivamente
vencida. Os imigrantes emboabas, em espe-
cial os portugueses, passaram a ter um cami-
nho direto para as minas, completamente
independente dos entroncamentos paulistas
do Caminho Velho. Reinóis passaram a afluir
com muito maior intensidade para o interior
mineiro, via a larga porta de entrada que se
lhes abrira no Rio de Janeiro. E mais, ricos e
importantes moradores da cidade passaram a
ser aquinhoados com concessôes de sesmarias
ao longo da nova via, o que, aos olhos de
gente como Garcia Rodrigues e os primeiros
colonos paulistas, configurava abuso
i n 1 o sri fic á v cl.

Nas últimas décadas do século XVIII,
quando se preparava a tentativa libertária da
Inconfidência Mineira, o Caminho Novo se
tornou via privilegiada de propagação de idéi-

as. O lidei rc ol uci( )nario, que C( )nbccla bem
a estrada, por nela ter servido como coman-
dante do Destacamento do Caminho Novo
e como comandante da Patrulha do Mato,
tendo sido responsável inclusive pela abertu-
ra de um de seus ramais, por ela colocou em
circulação os ideais republicanos e liberais do
movimento. E, depois de debelada a tentati-
va revolucionaria, teve o alferes Joaquim josé
da Silva Xavier expostas as partes do seu cor-
po esquartejado ao longo do mesmo Cami
nho Novo - no sítio da Sebola (hoje Inconti
dência, município de Paraíba do Sul), no ar-
raial da Igreja Nova (Barbacena), na estala-
gem da \Targinha (Conselheiro Lafaiete) e no
sítio das Bandeiras (Ouro Preto).

O Caminho da Bahia

A abertura do grande caminho que leva
va, no final do século XVII e no seguinte, do
vale do rio das Velhas ao Recôncavo Baiano
não pode ainda ser estabelecida com preci-
são pela pesquisa histórica. Sabe-se que
imigrantes, escravos negros, mercadores e
boiadas que vinham do norte da Colônia, seja
pelo porto de Salvador, seja oriundos das ca-
pitanias nordestinas, já antes do século XVIII,
podiam se utilizar de uma extensa via que
nascia na "cidade da Bahia", seguia o curso
do rio Paraguaçu até a Vila de Rio de Con-
tas, para daí atingir as margens do São Fran-
cisco. Entre Malhada e Barra do Rio das \e
lhas (hoje o distrito de Guaicuí, pertencente
ao município de Várzea da Palma), o Canil
nho da Bahia acompanhava a margem direi
ta do São Francisco para seguir, depois, pelo
vale do rio das Velhas até a Vila Real do
Sabará.

Apesar de a rota estar mais ou menos
estabelecida, permanece nebulosa a sua ori-
gem - se teria sido obra de exploradores
paulistas avançando pelo sul ou, por outra,
resultado do avanço de criadores de gado
baianos e pernambucanos a partir do nordeste
da Colônia. O mais provável é que ambas as
ondas povoadoras tenham ocorrido simulta-
neamente.

A historia do Caminho da Bahia está in-
timamente vinculada à ação de pelo menos

Estátua da perna de
Tiradentes,

entre Conselheiro
Lofaiete e Ouro

Branco
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três grandes personagens da história colonial
mineira. Os exploradores e chefes mercená -
rios paulistas Matias Cardoso e Antonio
Gonçalves Figueira iniciaram, depois de ter-
minada a campanha contra os índios cariris
no Nordeste, o povoamento da enorme zona
então conhecida como a dos "currais da
Bahia". Foram dos primeiros criadores de
gado a se instalar no sertão mineiro, sendo
responsáveis pela fundação das fazendas que
mais tarde viriam a ser
Claro',, Jaíba e Bocaiúv,i.

Já o emboaba Manu \u i
va entre os primeiros colonos que chegai.
pelo norte à região do Alto São Francisco.
1-lá indícios de que tenha vindo como masca-
te no princípio do século XVIII, tendo logo
prosperado e se tornado proprietário de fa-
zendas de gado em Jequit-aí e na distante
Jacobina, além de lavras de ouro cru Cacté e
cm Catas Altas. Nunes Viana chegou a ad-
ministrar sesmarias que se estendiam por dez
quilómetros ao longo da margem direita do
São Francisco.

5

,:i•	.;

;

e o Caminho Novo na circulação mercantil.
Foi somente quando a cidade do Rio de Ja-
neiro se firmou efetivamente como o grande
entreposto da capitania das Minas Gerais que
o Caminho da Bahia perdeu em significação
cc n ( ) mica.

...	.

5

Interior da Capela de
Sanfona, em Arraial

Velho, Sabará

Pelo Caminho da Bahia formou-se, no
final do século XVII, uma das mais amplas
redes de circulação de mercadorias para a re-
giào das minas. Os criadores de gado dos rios
Sao Francisco e das Velhas puderam então se
consolidar como os responsáveis pelas gran-
des reservas da mercadoria que, juntamente
cm o escravo negro, as Minas Gerais mais
necessitavam: a carne bovina para a manu-
tenção da população dos arraiais, povoados e
vilas mineradoras.

O Caminho da Bahia era ainda o
descaminho do ouro. A expressão, que tem
hoje um sentido algo alegórico, tinha no sé-
culo XVIII um significado bem preciso. Pe-
los descaminhos se evitavam o pagamento de
quintos, direitos de entrada, direitos de pas-
agcm e de todos os outros tributos que pesa-

vam sobre a população envolvida com o con-
junto de atividades geradas pela mineração.
Iram os caminhos do contrabando.

Pelo menos nas três primeiras décadas do
século do ouro, o Caminho da Bahia, hoje o
menos conhecido e explorado dos caminhos
coloniais da região mineradora, liderou com
folga a concorrncia com o Caminho Velho

O Caminho ooro o Dktrit
Diarnant o.

O caminho existente nos séculos XVIII
e XIX entre Vila Rica e o arraial do Tijuco,
sede do Distrito Diamantino, constituía via
de amplitude regional. Pelo Caminho para
o Distrito Diamantino se fazia a ligação mer-
cantil entre o maior núcleo urbano da capi-
tania e o centro da região que, a partir da
terceira década do século XVIII, passou a
fornecer as pedras preciosas mais cobiçadas
cia época.

A descoberta do diamante na região do
Serro Frio e do Tijuco logo tornou o cami-
nho de acesso a ela o que podemos conside-
rar uma das vias regionais mais destacadas,
senão a mais, da capitania. Pelo Caminho para
o Distrito Diamantino se fez o abastecimen-
to da região diamantífera, o escoamento da
sua produção mineral e a imigração para a
zona. Os núcleos urbanos formados ás mar-
gens da estrada, não obstante, caracteriza-
ram-se sempre pelo baixo contingente
populacional, ao contrário das poderosas vi-
las do ouro. É possível que nesse aspecto te-
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Capela da Fazenda
da Borda do Campo,

em Antônio Carlos

Cavaleiros e
caminhantes na trilha

entre Ouro Preto e
Glaura, durante a
Expedição Spix e

Martius

nham influído decisivamente as severas res-
trições metropolitanas à imigração para o
Distrito Diamantino e à sua expansão eco-
nómica, medidas tomadas como forma de
reprimir a produção diamantífera e aumen-
tar o preço das pedras na Europa.Talvez por
esse relativo isolamento e pelas peculiarida-
des da região, a estrada entre Vila Rica e o
arraial do Tijuco ganhou em significado his-
tórico, representando o acesso a uma das re-
giões culturalmente mais expressivas do Es-
tudo de \linas Gerais.

contemporâneos

A redescoberta moderna dos caminhos
reais tem ensejado uma série de projetos e
ações voltados para a proteção e a recupera-
cão do seu patrimônio cultural, a sua explo-
ração econômica e a reafirmação da sua im-
portância histórica no contexto da sociedade
e da economia coloniais.

Uma das vertentes cm que têm trabalha-
cio governos e empresários interessados na
Estrada Real é a possibilidade de que a recu-
peração e a valorização dos caminhos reais
como patrimônio cultural possa ser a alavan-
ca para o seu desenvolvimento econômico,
que passaria especialmente pelo turismo e
pelas economias a ele associadas. Nessa pers-
pectiva têm atuado, de forma não necessaria-
mente integrada, órgãos e agências governa-
mentais, como a Secretaria de Estado do Tu-
rismo de Minas Gerais, o Senac/MG e a
Em b ra tu r.

A criação do Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento do Potencial Turístico da
Estrada Real, por meio da Lei n° 13.173, de
1999, regulamentada pelo Decreto n° 41.205,
de 2000, ambos do governo do Estado de
Minas Gerais, representou um esforço, no
âmbito da normatização legal, no sentido de
estimular o turismo na área mineira dos ca-
minhos reais.

É imprescindível, sem embargo, não per-
der de vista o enfoque municipal. Sem o
envolvimento das comunidades residentes ao
longo e no entorno das antigas vias, muito
POUCO se fará. O primeiro e decisivo passo é
atuar na proteção e recuperação do patri-

mônio cultural, açao que pode ser empreen-
dida por cada município na sua jurisdição.
Os municípios cortados pelas estradas reais
podem e devem investir na pesquisa e docu-
mentação do seu patrimônio e nas ações le-
gais para impedir a sua destruição, bem como
no fomento à operação turística, ação que
combina o poder público e a iniciativa priva-
da. A esses fatores se somam as organizações
não-governamentais, cujo papel é fundamen-
tal no sentido de despertar e mobilizar a co-
munidade para a importância das estrada
reais e do seu entorno.

O futuro dos antigos caminhos reais lira-
siieiros é, não obstante esse conjunto de pro-
jetos e ações, incerto. Há que se lidar com a
tendência predatória de muitos dos agentes
econômicos e entidades governamentais que
atuam nas regiões cortadas pelas estradas re-
ais. Fazendões coloniais são destruídos ou
largados à ação corrosiva do tempo, dos ele-
mentos naturais e do homem, dragas de ga-
rimpo corrompem o ecossistema nas zonas
diamantíferas, terrenos erodidos podem ser
vistos às margens dos caminhos, matas nati-
vas são substituídas pela monotonia agressi-
va dos eucaliptais e das pastagens, igrejas e
capelas seculares são "reformadas" ou mes-
mo demolidas para dar lugar a insípidos tem-
plos modernos. A consciência de preserva-
ção do patrimônio cultural e natural ainda
novidade no Brasil.

Somente um grande esforço coletivo, des-
centralizado e democraticamente organizado,
que envolva as comunidades das regiões cor-
tadas pelas estradas antigas, poderá salvar o que
restou dos caminhos de penetração e ocupa-
ção econômica do interior brasileiro. A ini-
ciativa das expedições de pesquisa e dos proje-
tos governamentais, privados e comunitários
que se seguiram representou um passo decisi-
vo. Espera-se, a partir daí, que caminhos reai'
se tornem paulatinamente referência cultural
para o povo brasileiro, cuja formação depen-
deu da ação secular de bandeirantes, escravos
índios e negros, mercadores, tropeiros e aven-
tureiros na abertura de picadas, trilhas e estra-
das no imenso interior brasileiro. O tema dos
caminhos transcende a história, a economia, a
geografia da ocupacao do cspaco. Está na base
da propri cufwi'.i Hiilea.
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