
APRESENTAÇÃO 

A presente edição do boletim Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise, que abrange 
o exercício de 2005, é composta de um volume impresso e um CD. A versão impressa 
está estruturada em quatro seções: i) Conjuntura e políticas sociais – por meio da qual 
se busca contextualizar as políticas sociais no espectro das macroorientações econômicas 
e políticas; ii) Acompanhamento de políticas e programas governamentais – que se subdivide 
em dez capítulos e corresponde à parte substantiva deste boletim; iii) Ensaios – 
constituída de cinco textos que abordam a questão urbana; e iv) Acompanhamento da 
legislação em políticas sociais – que apresenta as principais alterações nos dispositivos 
legais nas áreas de Previdência Social; Educação; Trabalho e Renda; Direitos Humanos, 
Justiça e Cidadania; e Igualdade Racial. 

Ao introduzir a questão urbana como tema dos ensaios desta edição do boletim, 
pretende-se suscitar a reflexão sobre o modelo brasileiro de urbanização produzido 
nas últimas décadas. Além disso, os problemas evidenciados no espaço urbano são 
uma espécie de termômetro das condições de vida da população e resultam, em grande 
medida, das fragilidades de outras políticas sociais, tais como a de reforma agrária, 
habitação, saúde, educação e geração de emprego e renda. Ao mesmo tempo, as formas 
e o nível de acesso a alguns bens e serviços urbanos têm implicações imediatas na 
qualidade de vida e até mesmo sobre a demanda por outros serviços e programas sociais. 
Assim, os cincos textos constitutivos dessa seção versam sobre os temas de planejamento 
urbano e territorial, políticas habitacionais, regulação urbana e transportes urbanos 
coletivos. Raquel Rolnik discorre sobre os avanços e desafios das políticas fundiária, 
de planejamento urbano e territorial. Ermínia Maricato trata das políticas de desen-
volvimento urbano e habitacional em perspectiva histórica. Luiz César Ribeiro aborda 
a dinâmica socioterritorial das metrópoles brasileiras, enquanto Maria da Piedade 
Morais, George Alex da Guia e Rubem de Paula analisam, à luz do marco conceitual 
legal e de indicadores urbanos, o grau de implementação do direito à moradia no Brasil. 
Por fim, Alexandre Gomide evidencia como o acesso a um conjunto de bens e serviços 
sociais depende da ampliação e melhoria do transporte coletivo urbano.   

O Anexo Estatístico apresenta a execução orçamentária do gasto social federal, 
segundo as unidades orçamentárias, a natureza das despesas e as fontes de financiamento, 
para os anos de 2004 e 2005, além de séries históricas atualizadas de indicadores refe-
rentes às áreas objeto de análise desta publicação. 

 

Boa leitura! 
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