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Políticas Urbanas

Regiões metropolitanas:
O desafio atual do pacto
Raquel Ro[nik

"Os novos prefeitos recentemente eleitos têm um enorme desafio e uma
grande responsabilidade, de contribuir para o processo de gestão em comum
de territórios compartidos, com respeito à autonomia de cada um dos
entes implicados e, principalmente, considerando a necessidade de
ampliação do controle social e da cidadania nestes arranjos."

A recente urbanização
brasileira ó marcada pela lorte
ampliação do número de
municípios a partir de 1988, em
geral com menos de 20 mil
hahitaii tes, e, por outro lado, pela
consolidação de grandes aglo-
merações urlianas em todas
regiões do País.

As nove Regiões Metro-
politanas (RMs), criadas na
década de 1970, viram o número
de seus municípios integrantes
passar de 117, em 1980. para 189,
em 2003. Segundo o Censo
Demográfico do IRGE de 2000,
nessa data existiam 23 Regiões
Metropolitanas estabelecidas. Ao
todo, conta-se hoje com 29 RNIs
nos Brasil. somando 361
rnuni( :ípios, incluindo suas áreas
de expansão e colares metropoli-
tanos.

O rnc)del() metropolitano é
impactado pelo modelo (;Ofltro-
periferia de desenvolvimento
urbano, segundo o qual a maior
parte da população, que mora nas
áreas periféricas distantes, não
tem acesso à urbanidade. O
crescimento por expansão hori-
zontal e não por adensamento
associado à ocupação de áreas

periféricas distantes e/ou
ainhientalmnente frágeis opõe
realidades completamente dos
municípios sede das RMs e as
áreas periféricas e demais
municípios.

Por outro lado, há que se
considerar que no território
metropolitano os efeitos dos
processos de segregação sócio-
espacial se expressam (10 maneira
mais contundente. O resultado é
que, de maneira geral, as
metrópoles concentram a parcela
importante tanto da riqueza.
quanto da pobreza do país. ambas
realidades convivendo numa
única cidade dividida por várias
administrações.

O processo de mel ropolização
no Brasil pode ser analisado em
três momentos distintos. Na
década de 11970, até nicados dos
anos 1980, a implantação das
metrópoles ocorreu a Partir do
Estado Central. Uni modelo de
planejamento urbano centra-
lizado e tecnocrálico, ao mesmo
tempo que autoritário, do ponto
de vista político. As metrópoles
criadas nesse momento eram vis-
tas como entes estratégicos do
projeto nacional. Fortes investi-
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mentos foram feitos para a
modernização dos circuitos tia
produção pelas metrópoles.

Até então, não havia a
possibilidade de acirramento de
conflitos pela simples inexistên-
cia de vida político-democrática.
A política metropolitana era
centralizada, partindo das
defi ii içoes (la União para o
comando dos Estados sobre o
conjunto de municípios. Durante
a segunda metade da década de
1980 até o final dos anos 1990,  a
metropolização foi mnr(;a(la pela
redemocratização do Estado
somada à sua crise fiscal.

Esses dois l)!'o(essos reper-
cutem no desmantelainento das
estruturas de gestão melro-
p01 itana vigentes. Por um lado,
com a constituição de 1988 os
municípios passaram a ser
considerados entes federativos.
ganhando maior autonomia. Por
outro lado, a União transferiu aos
Estados a competência de criar e
regi lamentar regiões metropo-
litanas. Finalmente, a crise fiscal
do Estado fez minguar os recursos
disponíveis. Nas três esferas de
governo.

11

Dessa forma. 11exibilizaram-se

(1 iferentes fomiaU s i iisütucionais para
as RMs sem que, no entanto, se
garantam os recursos necessários e
sem que se encontrem equações
capazes de dar conta de tima
gostar) supramunicipal eficiente.
l lá, pois, um esvaziamento
institucional, político e financeiro
dos órgãos metropolitanos que se
soma ao acirramento dos conflitos
de interesses entre municípios e
estados.

Este quadro contribui para a
inexistência de um pacto social e
territorial nas regiões metropo-
litanas. No entanto o maior
obstáculo a ser enfrentado é de
natureza política, do ponto de
vista do poder o da organização
i nst i tu i o ria 1.

O desenho, que surgiu com a
Constituição de 1988 de
autonomia dos municípios e
indefinições da Constituição em
relação aos mecanismos de
cooperação federativa, revelou um
paradoxal arranjo político que,
necessariamente, deve ser
equacionado. Esse paradoxo está
assentado numa ordem i ncom-
piela. marcada pela gestão
metropolitana esvaziada de
efetivo poder, autonomia e

recursos: por incumbências
concorrentes o compartilhadas
que ainda devem ser pactuadas
entre os entes federados e pela
necessidade de se instituir um
marco legal e público que dê
conta da cooperação entre os
entes federados.

Os arranjos que ii eces -
sariamon te nevem ser pensados
para solucionar OS problemas
apontados constituem novos
mecanismos a serem desenhados
qualificando a pacluação fede-
rativa do País. Nesse sentido. OS

novos prefeitos eleitos no ano de
2004, têm um enorme desafio e
uma grande resporisabil idade, de
contribuir para o processo de
gestão em comum de territórios
compartidos, com respeito à
autonomia de cada um dos entes
im plicados e, principalmente.
considerando a necessidade de
ampliação do controle social e da
cidadania nestes arranjos.
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