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As Metrópoles na transição urbana brasileira
Luiz César de Queiróz Ribeiro
A metrópole brasileira resultou do papel do território na acomodação dos conflitos
inerentes ao modelo de desenvolvimento capitalista concentrador de renda, riqueza e
poder constituído no Brasil durante a fase da industrialização por substituição de
importações. A urbanização fundada no laissez-faire e na explosiva migração campocidade criou gigantescas cidades, marcadas pela informalidade de todo tipo,
precariedade urbana, segregação residencial e extremas desigualdades em termos de
serviços e equipamentos urbanos. A partir do início dos anos 2000 ingressamos em um
novo ciclo de expansão capitalista, agora caracterizado pela diminuição das
desigualdades em termos de renda, formalização do emprego, afirmação da democracia
representativa e retomada das intenções do planejamento estatal. A presente
comunicação pretende propor a reflexão sobre estas mudanças macroeconômicas e
macrossociais que têm como contrapartida transformações da ordem urbana brasileira
conformada no período anterior. Utilizando os dados das pesquisas realizadas pelo
Observatório das Metrópoles, pretendemos caracterizar o presente momento como de
transição urbana que reproduzem antigos conflitos e constituem novos. A comunicação
terá como centro a análise de duas dimensões desta transição. De um lado, transição do
modelo de organização social do território que passa crescentemente a se caracterizar
pelo descasamento entre a distribuição da população no território pelo mercado
habitacional e a distribuição das oportunidades – notadamente, emprego e educação -,
constituindo a dupla dinâmica de concentração e dispersão demográfica e tornando a
centralidade e a mobilidade urbanas objetos de conflito. Por outro lado, transição de
projetos de ajuste da ordem urbana a esta nova etapa de expansão capitalista, opondo
dois modelos: a reforma urbana via o empreendedorismo competitivo orientado pela
mercantilização, presente, sobretudo nas cidades núcleos das metrópoles e reforma
urbana via o direito à cidade que somente consegue ter expressão nas margens da
dinâmica política da metrópole.

