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Desigualdade social e
urbano na contramão
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A partir de um dos aglomerados da cidade, a Pedreira Prado Lopes, vista de Belo Hoi Lorlte:

contraste que denuncia a desigualdade social acentuada nos grandes centros urbanos
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Analisando alguns dados do
Censo de 2000 e do Atlas de
Desenvolvimento Humano do
PNIJI), é possível concluir que os
processos de urbanização e de
crescimento econômico acelera-
ram a produção de desigualdades
e produziram concentrações
geográficas de pobreza, es-
pecialmente nas regiões
metropolitanas.

Na década de 40, quando 31%
dos brasileiros viviam nos centros
urbanos, as cidades eram vistas
como avanço e modernidade em
relação ao campo. Já no início de
2001 - quando o índice de
população urbana subiu a 80%, -
essa imagem passa a ser associada
à desigualdade. à violência, à
poluição e à infância violada, en-
tre outros indicadores de que o
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pobreza: o crescimento
do desenvolvi* mento

desenvolvimento urbano e indus-
trial na() foi acompanhado
proporcionalmente pelo desen-
volvimento humano o social.

Tais indicadores, no entanto.
não foram suficientes para
determinar a focalização de
políticas públicas no entorno das
metrópoles brasileiras. As opções
de investimento na área social
orien taratu-se muito mais por
uma lógica temática e pontual do
(1UC pela racionalização de
recursos Lendo como ênfases a
territorialidade e intersetoria.
lidade.

O Governo comandado pelo
presidente Lula comporta-se de
forma diferente diante desse
cenário de exclusão social,
promovendo sinergia entre seus
programas e redirecionando-os
para os bolsões de miséria como,
por exemplo, a implantação do
Programa Bolsa Família e de
Restaurantes Populares. Ainda
assim, há muitas lacunas a serem
superadas para a promoção do
desenvolvimento humano na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte ~131 1).

A primeira delas relaciona-se
exatamente com uma cultura de
fragmentação das políticas
setoriais e de desarticulação, en-
tre os seus gestores e respectivos

conselhos deliberativos e
controladores. E fundamental
avançarmos nu construção de
políticas públicas intersetoriais,
que aglutinem programas e ações
com foco na inclusão social. A
Política Nacional de Assistência
Social, por exemplo, já definiu
seu enfoque no grupo familiar, o
que está resultando em um amplo
processo de reordena mento
conceitual. metodológico e de
gestão dos programas de
cooperação com estados e
municípios. O Programa B1-1
CIDADANIA, em curso na capi-
tal, materializa bem esta dispo-
sição.

A consolidação de espaços
formais de expressão dos
movimentos sociais é outra
estratégia importante de enfren-
lamento dos problemas. Na
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais temos tido a oportunidade
inédita de construir a Comimissão
de Participação Popular junto a
atores históricos da RMI3I1 e
outras regiões do estado, com a
perspectiva de monitorar e propor
o desenvolvimento de políticas
governamentais. Com este
sentido, consegui inos introduzir
no planejamento do Governo a
"inclusão social de famílias
vulnerabilizadas" como ação

estruturadora e com prioridade de
execução orçamentária, direcio-
nando investimentos para a
solução de problemas crônicos
como a exploração sexual de
crianças e adolescentes, combate
ao trabalho infantil e geração de
trabalho renda.

Transformar a vida sofrida e
indigna de um percentual
considerável de mineiros que
residem na capital e no seu
entorno é, em síntese. um dos
maiores desafios para o Poder
Público. Abordá-lo sob a égide do
equilíbrio entre acesso, qualidade
e equidade na disponibilização
de políticas sociais de saúde,
educação, assistência social,
cultura, habitação e segurança
alimentar pressupõe a ne-
cessidade de lima profunda
disposição de articulação entre os
podares (Executivo, Legislativo,
Judiciário, Ministério Público,
Conselhos) e (lestes com a
sociedade civil.
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