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Desenvolvimento regional
e regiões metropolitanas
Ciro Gomes

"O Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva restituiu a
importância devida às Políticas Nacionais de Desenvolvimento Regional
e Urbano, estabelecendo unidades ministeriais independentes para gerir
cada uma delas - os Ministérios da Integração Nacional - MI - e das
Cidades - MCid."
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Políticas de desenvolvimento
regional e políticas de desenvolvi-
mento urbano são como faces da
mesma moeda. Elas coexistem e
produzem o diálogo básico das
iniciativas de desenvolvimento
corri o território, motivando
alterações na distribuição
espacial das atividades produti-
vas, abrindo perspectivas de
reorganização cios assentamentos
humanos e estimulando melho-
rias na qualidade de vida da

No passado, chegou-se a
pensar na "região" corno o
produto do somatório de dois
meios, um urbano e outro rural.
Na sociedade contemporânea, em
especial nestes tempos de
globalização, ficam borrados
quaisquer marcos divisórios de
separação entre o urbano e o ru-
ral. As cidades tendem a
prevalecer mesmo em ambientes
onde nitidamente as relações
sociais têm raízes rurais sólidas,
afirmando um padrão dominante
de sociabi 1 idade urbana. A
Amazônia brasileira, urna
'floresta urbanizada" na imagem
proposta pela professora l3ertha
Becker. é exemplo claro dessa
prevalência.

A dinâmica diferenciada de
desenvolvimento das regiões
reflete o fato do que determinadas
cidades engendram relações mais
intensas com sua área de
influência e também com o exte-
rior, articulando rede de cidades
de menor nível hierárquico e
retendo parcela significativa dos
excedentes produzidos. E
impossível tratar do desenvolvi-
inenlo de uma cidade OU mesmo
de urna região metropolitana sem
que se considere o entorno no
qual ela se insere. Tampouco é
sensato definir estratégias de
desenvolvimento regional
abstraindo-se as conexões
nianifestas na rede de cidades e
os papéis diferenciados que
alguns pólos urbanos exercem na
articulação do território.

Enquanto provedoras de bens
e serviços de vários tipos e graus
de complexidade, as cidades Vão
assumindo funções indispensá-
veis à reprodução da vida
moderna, conformando relações
humanas mais e mais sofistica-
(ias, cuja expressão máxima é a
das grandes metrópoles mundiais.
As regiões metropolitanas
concentram poder de todos os
matizes, constituindo espaços,

por excelência, de geração e
difusão de inovações e detendo os
meios financeiros mais significa-
tivos. Posicionam-se, assim, como
locus essencial das atividades
mais complexas cia
sociedade capitalista
e como elementos-
chave na dinâmica ole
desenvolvimento de
países e regiões.

O Governo do
presidente Luiz
Inácio Lula da Silva
restituiu a impor-
tância devida às
Políticas Nacionais de
Desenvolvimento Re-
gional e Urbano.
estabelecendo uni-
dades ministeriais
independentes para
gerir cada uma delas
- os Ministérios (Ia
Integração Nacional
(Ml) e das Cidades
(MCi(l). Mais ainda,
este Governo vem
provendo meios de
articulação das estra-
tégias e iniciativas de
CUflllo) territorial, como
com a instituição (ia
(;âam de lol iticios de
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Integração Nacional e Desen-
volvimento Regional.

Qual o foco das respectivas
políticas? A Política Nacional de
Desenvolvimento Regional
(PNDR) orienta-se para os
objetivos de redução das
desigualdades regionais e a
ativação dos potenciais de
desenvolvimento das regiões,
buscando explorar as oportuni-
(lados que se originam na
diversidade social, econômica e
cultural deste país de dimensões
continentais. A Política Nacional
cio Desenvolvimento Urbano
(PNDU) volta-se para objetivos de
constituição das bases modernas
da vida urbana, reestruturando,
numa vertente, um conjunto de
ações dedicadas às regiões
mel ropolitanas O, noutra, esforços
dedicados ao fortalecimento da
rede de cidades, que também
ajudam na reversão das
desigualdades regionais.

A PNDR admite operar em
múltiplas escalas espaciais, desde
o local ao macrorregiomial,
incluindo-se, naturalmente, a
intra urba na ou mesmo a
metropolitana, cujo protagonisnio
cabe ao Ministério das Cidades.
E procura concentrar esforços na
parte mais frágil da rede de cidades,
embora não desconhecendo as
potencialidades que os núcleos
metropolitanos apresentam,
mesmo que congreguem, igual-
meu te, situações extremadas (lo
pobreza. De fato, riqueza e
Pobreza intensas convivem, lado
alado, nas regiões metropolitanas
brasileiras.

Na tipologia regional de base
da PNDR, as regiões metropoli-
tanas classificam-se nas posições
relativas iriais avantajadas em
termos de rendimentoLo niéd io do-
miciliar por habitante. K Para que
se atue objetivamente na reversão
das desigualdades regionais é

necessário instigar dinâmicas de
desenvolvimento em territórios
que apresentam menor nível
relativo de renda. No entanto,
como demonstrado em inúmeras
análises, esforços na direção cio
criação de emprego e renda nas
áreas de menor nível de
desenvolvimento relativo tendem
a desafogar fluxos migratórios que
continuam a se dirigir às
metrópoles nacionais e regionais,
aliviando tensões sociais e
melhorando a qualidade de vicia
nas regiões metropolitanas. O
desenvolvimento brasileiro e a
vida nas metrópoles nacionais
têm muito a ganhar com um
desenvolvimento mais equili-
brado e menores níveis de
desigualdade social e regional.

Ciro Gomes é
Ministro da Integração Nacional do

Governo Luta
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