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Foi assim quando ele entrou na rua,
encontrou o lugar onde as duas
esquinas se cruzavam e, por fim,
virou-se para ver se o Tempo estava ali.
(Thomas Wolfe – O Menino Perdido e outros Contos)

Questão mutante, talvez esta seja a afirmação mais correta quando refletimos sobre as
atuais linhas de análise da vida metropolitana. A mutação temática no tratamento dos espaços metropolitanos expressa novos diálogos entre as disciplinas do social. Diálogos por
vêzes experimentais ou realizados com base numa já longa história de trocas. Para nós
interessa, neste texto, recuperar alguns caminhos percorridos pela interlocução entre a sociologia e a geografia. Temos, sobretudo, a intenção de exercitar, um pouco, a potencialidade
analítica oferecida por esta interlocução quando confrontada com os desafios apresentados
pela saúde coletiva nas áreas metropolitanas brasileiras.
A saúde coletiva emerge, nesta interação entre disciplinas, transformada noutras temáticas
que movem a problematização da realidade socioespacial do País. Seriam exemplos: a questão contemporânea da reorganização da esfera pública, as atuais mudanças no próprio papel
do Estado e, ainda, as alterações culturais e institucionais articuladas em nível econômico
23
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na reprodução da sociedade. Na análise da reprodução surgem, de forma privilegiada, referências à anomia, à perda de valores nas relações sociais e ao crescimento da violência nos
contextos urbanos.
Entretanto, estas rápidas referências temáticas não devem ocultar o fato de que o diálogo
interdisciplinar só acontece, efetivamente, com base em compartilhamentos de ordem
epistemológica e, portanto, a partir de visões de mundo e ideários. Assim, similitudes temáticas
não seriam suficientes para indicar a ocorrência de um real trabalho interdisciplinar, isto é,
para que fronteiras disciplinares sejam objeto de um investimento analítico efetivamente inovador. Além disto, seria impossível não reconhecer que interferem nos campos disciplinares
considerados, e em suas trocas conceituais, concepções da vida coletiva que disputam a
adesão social para as suas interpretações do presente e do futuro.
Afinal, vivemos um momento de intensa revisão em referências culturais e ideológicas. As
disciplinas do social não poderiam permanecer indiferentes aos termos mais gerais e tensos
desta revisão. Nestas disciplinas, as mudanças conjunturais em percepções coletivas, nos projetos sociais, traduzem-se em novos ângulos de observação da realidade social (Weber, 1991;
Löwy, 1987). Aliás, a intensidade adquirida pelo ritmo da mudança em representações sociais
do futuro, nos denominados modelos de desenvolvimento, também colabora na explicação da
acelerada troca atualmente observada entre as ciências sociais e, destas, com as denominadas
ciências exatas (Capra, 1993).
Existem, assim, claros vínculos entre alterações em perspectivas socialmente compartilhadas para a vida coletiva, críticas às formas usuais de construção dos campos científicos e
buscas interdisciplinares de interpretação da vida coletiva. Nesta direção, os atuais recortes
analíticos da problemática metropolitana parecem indicar a tendência ao recuo em associações
lineares das questões urbanas à problematização do desenvolvimento (Nun, 1992) ou, ainda,
naquelas leituras da vida metropolitana que privilegiaram determinantes estruturais da realidade social. Hoje compreende-se que alguns destes estudos, na procura da radicalidade crítica,
omitiram relevantes diferenças culturais e políticas entre contextos da vida social (Giddens, 1989).
A preocupação contemporânea com a apreensão do espaço, através dos contextos imediatos das relações sociais, guardaria correspondência, ao nosso ver, com a relevância atualmente atribuída ao ambiente social cotidiano. Poderia ser afirmado que, com freqüência, a valorização analítica deste ambiente decorre da percepção de que a proximidade torna possível o
controle sobre recursos necessários à vida coletiva através de formas tradicionais (ou novas) de
organização social. O reconhecimento do cotidiano – desta esfera, mais próxima e imediata da
vida social – e do lugar constituem a resposta socialmente possível à aceleração dos processos
de mudança técnica nas esferas da produção e da reprodução, associados à denominada
globalização da economia (Santos et al., 1994; Santos, 1994).
O novo paradigma produtivo encontra-se associado a novas formas de administração dos
recursos e ao controle, mais intenso, dos contextos sociais. O monitoramento dos comportamentos coletivos orienta ajustes na produção e na oferta de serviços e, assim, garante a realização mais ágil e segura do capital (Kurz, 1993; Tavares, 1991; Ribeiro, 1993, 1994). Além
disto, o interesse contemporâneo pela esfera local da vida coletiva também corresponde à
crescente percepção dos desafios que hoje atingem a legitimidade das grandes instituições,
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historicamente responsáveis pela modernização econômica e social: o Estado, os sindicatos e
os partidos políticos. A contraface destes processos encontra-se constituída, como não poderia deixar de ser, por novas manifestações políticas e culturais dos vínculos – sempre existentes
e relevantes – entre produção e reprodução da sociedade.
Estes desafios estão sintetizados no chamado colapso da modernização (Buarque, 1991),
desde que se compreenda a modernização através do seu sentido histórico profundo de processo gerador de expectativas de integração social e, portanto, normatizador das relações
sociais e políticas. O colapso da modernização corresponde a obstáculos que atingem a formulação de projetos coletivos e ações institucionais, acentuando os riscos de fragmentação social
e, portanto, de enfraquecimento da institucionalidade democrática (Lechner, 1990). Este diagnóstico encontra-se subjacente à valorização contemporânea da esfera local e dos movimentos
sociais. Este diagnóstico também sustenta a positividade atribuída a experiências de
descentralização administrativa que ofereceriam referências sociais seguras às políticas públicas, estimulando a participação social em sua formulação e execução.
Esta rápida apresentação de processos responsáveis pela atual ênfase na vida local, também permite, de forma complementar, a apreensão de fatores que dificultam a análise atualizada da totalidade metropolitana. De fato, seria necessário dizer, de forma clara, que as metrópoles, como objeto sistemático de reflexão, perderam centralidade ao longo dos anos 80, acompanhando os movimentos de dissolução do planejamento do período autoritário. Este afastamento da problemática metropolitana também acompanha tendências internacionais, vinculadas à falta de perspectivas para o planejamento desenvolvido pelo Estado ou, noutra face da
moeda, para projetos expressivos de mudanças sociais amplas e radicais.
Entretanto, julgamos ser indispensável a preservação de leituras preocupadas com as totalidades metropolitanas. Pensamos, mesmo, que tais leituras sejam insubstituíveis no
desvendamento de formas democráticas de planejamento e de integração social (Ribeiro, 1989).
O nível de concentração de recursos e população, atingido pela sociedade brasileira nas últimas décadas, transforma as metrópoles em espaços privilegiados para a reflexão do futuro do
País e na observação de limites nos projetos de descentralização administrativa.
No Quadro 1, apresentado a seguir, pode ser vislumbrada a dimensão socioeconômica da
problemática metropolitana brasileira, mesmo considerando que este não reflete o real desenho da rede urbana de hoje. São reconhecíveis, atualmente, outras configurações espaciais
com fisionomia metropolitana que disputam funções e recursos com as metrópoles mais antigas – regionais e nacionais.1

1

FAISSOL (1994) esclarece que além das nove regiões metropolitanas, existiam também grandes aglomerações urbanas
que congregavam, em 1980, grande volume de população. Estas aglomerações urbanas constituem-se em capitais
regionais, articuladas a municípios limítrofes. Entre elas: São Luis, Teresina, Natal, João Pessoa, Vitória, Aracaju,
Campinas, Sorocaba, Jundiaí, Santos e Florianópolis. O autor cita ainda as seguintes conurbações: Barra Mansa e
Volta Redonda, Juazeiro e Petrolina, Criciúma e Tubarão, ressaltando que estas aglomerações tinham em média 30%
de sua população ganhando até um salário mínimo em 1980, dos quais a maior parte – cerca de 41,7% – encontrava-se na faixa entre um a três salários mínimos.
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QUADRO 1 – População residente e variação relativa, segundo as regiões metropolitanas – 1980/1991
Regiões
Metropolitanas

População

Variação Relativa

Residente

entre 1980 e 1991

1980

1991

%

999.165

1.332.723

33,38

Fortaleza

1.580.074

2.303.645

45,79

Recife

2.347.146

2.871.261

22,33

Salvador

1.766.614

2.493.224

41,13

Belo Horizonte

2.609.583

3.431.755

31,51

Rio de Janeiro

8.772.265

9.796.498

11,68

Belém

São Paulo

12.588.725

15.416.616

22,46

Curitiba

1.440.626

1.998.807

38,75

Porto Alegre

2.285.140

302.029

32,42

34.389.338

42.670.358

24,00

TOTAL

Fonte: JARDIM et al. (1994).

AFIRMAÇÃO DE NOVAS ESPACIALIDADES
Em nível internacional, significativos desafios teóricos foram reconhecidos nas novas funções das grandes áreas urbanas – as atividades econômicas e técnicas específicas das denominadas ‘cidades mundiais’ – e nos processos de exclusão social ali observados. Esta temática
nos conduz, com maior facilidade, para as seguintes alternativas analíticas: estudos da
globalização; leituras da atual crise de valores nas sociedades contemporâneas ou reconhecimento de novos atores na cena urbano-metropolitana.
No Brasil, estas alternativas analíticas têm atraído parte relevante da produção científica
mais recente, instaurando novas áreas de interlocução entre as ciências sociais. Entretanto,
o tema da saúde coletiva, quando construído no diálogo entre sociologia e geografia, obriga
a um cuidadoso processo de avaliação de velhas questões, expressivas das carências sociais
condensadas nas áreas urbano-metropolitanas do País. Nesta direção, propomos que as
metrópoles brasileiras sejam refletidas pela conjugação entre já tradicionais e renovadas
orientações analíticas.
São exemplos desta possibilidade, aquelas orientações que consideram as metrópoles como:
reais epicentros da ação social e política; extraordinárias condensações de trabalho morto;
espaços do tratamento coletivo das necessidades sociais (Lojkine, 1981) e, contraditoriamente, de manifestação exacerbada das diferenças individuais (hábitos e valores) (Simmel,
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1976); locais da invenção, da criatividade e, simultaneamente, de máxima imposição de
padrões homogeneizantes de consumo (Silva, 1993); plataformas de inovação técnico-administrativa e de absorção de excedentes em várias escalas de realização da economia capitalista (Harvey, 1980).
A opção por uma destas leituras pressupõe que o olhar analítico valorize um plano específico de fenômenos econômicos, sociais e político-culturais que, por sua abrangência e força,
interfere diferencialmente em realidades locais. Este plano, por sua textura e grau de
condensação, também refrata a absorção, pelos lugares, de influências internacionais. Esta
configuração de fatos sociais constitui um conjunto de qualidades particulares, inalcançável
por qualquer tipo de somatório de localidades. É esta totalidade que pode estar mais ou menos
presente naqueles contextos urbanos considerados metrópoles pelo planejamento.
A valorização analítica da totalidade metropolitana não significa, para nós, a imposição,
aos lugares cotidianos da vida social, de uma lógica racionalizadora das necessidades sociais
(Kosik, 1976). Pensamos, ao contrário, que precise ser reconhecida a existência de fenômenos que condicionam a vida imediata e única de indivíduos, grupos e classes sociais e, portanto, dos seus lugares. Tais fenômenos podem (ou não) viabilizar estratégias de sobrevivência ou
a mobilidade social. Santos (1994) nos indicaria, nesta direção, que a metrópole é o espaço da
velocidade e da realização privilegiada dos desígnios das corporações. Porém, a metrópole
também seria, para o autor, o espaço dos homens segregados, da lentidão, das margens de
recursos permanente e diariamente capturadas na sua reprodução.
Esta configuração socioespacial desafiaria a nossa capacidade de desvendamento de projetos dirigidos à integração social. Frutos históricos de antigas e novas modernizações da sociedade brasileira, os espaços metropolitanos encontram-se sob o impacto da crise social e
cultural e de mudanças institucionais que têm significado recuos concretos nas políticas sociais. Ocorrem, atualmente, alterações substantivas em papéis metropolitanos, vinculadas à
emergência econômica de outros espaços urbanos. Estas mudanças seriam responsáveis –
junto com processos de alteração da base produtiva e de reorganização da esfera pública –
pelo deslocamento de atividades dos contextos metropolitanos e, mesmo, pela tensa involução
destes contextos (Santos, 1990).
Os gráficos, apresentados a seguir, ilustram – para metrópoles radicalmente distintas (São
Paulo e Fortaleza) – a face seletiva das grandes cidades, o seu poder particular de retenção, e
simultânea afirmação de oportunidades sociais. Nestes gráficos, surge a importância ainda
retida pelo mercado de trabalho metropolitano e a sua diferente estrutura ante os respectivos
estados. Num país cuja dinâmica capitalista é historicamente parcial e subordinada às principais economias mundiais, as metrópoles tenderam a reter os impulsos da modernização, ou
seja, os recursos privados e públicos que qualificam o emprego, ainda que esta qualificação
ocorra de forma seletiva e socialmente excludente.
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GRÁFICO 1 – Número de empregos em 31/12 segundo o grau de instrução, na metrópole de São Paulo e no estado de São Paulo – 1991*
Não decl.
Sup. compl.
Sup. incomp.
Seg. Gr. compl.
Seg. Gr. incomp.

Estado de São Paulo x
Metrópole de São Paulo

8a sér. compl.
8 sér. incomp.
4 sér. compl.
4 sér. incomp.
Analfabeto
Total
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500.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000
o
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* Os dados para o estado de São Paulo excluem a metrópole de São Paulo.
Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS, 1991.

GRÁFICO 2 – Número de empregos em 31/12 segundo o grau de instrução, na metrópole de Fortaleza e no estado do Ceará – 1991*

Não decl.
Sup. compl.
Sup. incomp.
Seg. Gr. compl.
Seg. Gr. incomp.
8a sér. compl.

Ceará x
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8a sér. incomp.
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Total
0
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* Os dados para o estado do Ceará excluem a metrópole de Fortaleza.
Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS, 1991.
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INVOLUÇÃO METROPOLITANA E EXCLUSÃO SOCIAL
Sendo as metrópoles espacialidades expressivas da modernização, tendem a atrair novos
impulsos modernizadores, extensivos às suas áreas de influência. Neste sentido, comandam a
modernização e succionam os seus bons e maus resultados, atraindo para si a segregação
social decorrente, de forma contraditória, dos projetos modernos. Os limites da incorporação
social, permitida por estes projetos, tenderão a se refletir na escala intrametropolitana, sendo
responsáveis pela manutenção de formas tradicionais de exercício do poder e de rígidas hierarquias sociais em contextos eivados de signos da modernidade (Nascimento & Barreira, 1993).
A configuração socioespacial, com origem nestes processos, estará também na raiz da histórica luta, desenvolvida diariamente pelos setores populares, pelo alcance de condições urbanas
de vida: acesso à terra, à habitação e a equipamentos e serviços.
Entretanto, convém alertar para o fato de que o Brasil passou por profundas mudanças
econômicas e demográficas, nas últimas décadas. O mercado nacional de bens e serviços
consolidou-se a partir da modernização conservadora dos anos 70, sendo alteradas a estrutura
e as funções da rede urbana do País. Observa-se, a partir deste período, a queda das taxas de
crescimento da população em geral e, particularmente, o descenso do ritmo de crescimento
das metrópoles. Estes espaços perderam parte de sua capacidade de expressão dos movimentos estruturadores da formação social brasileira, o que não impede a sua alta capacidade de
condensação de processos econômicos, culturais e políticos.
A perda de dinamismo manifesta-se, de forma desigual, em cada contexto. Afinal, esta
perda acontece sobre um patamar já adquirido de centralidade econômica e política, variável
segundo a importância histórica regional e nacional de cada espaço. Este nível de centralidade,
conquistado historicamente, explica diferenças observadas na densidade sociocultural da vida
metropolitana e na própria dimensão do marco construído. Tais características diferenciais
encontram-se relacionadas ao nível de amadurecimento das contradições sociais no espaço
intrametropolitano e, portanto, à presença, mais ou menos determinante, de agentos econômicos modernos (Souza, 1994).
A condensação de tempos históricos e sociais que constrói a vida metropolitana ocorre,
portanto, num quadro de desigualdades regionais. Isto implica que, hoje, as grandes cidades
brasileiras apresentem paisagens sociais com níveis desiguais de precariedade (Santos, 1988).
Nestas paisagens, encontram-se inscritas diferentes possibilidades de conquista de formas
mais justas de desenvolvimento urbano e, também, diferentes possibilidades de ajuste às
modernas disputas, entre cidades, por funções vinculadas ao denominado, por Santos (1994),
meio técnico-científico informacional: atividades de comando da economia em sua face
financeira dominante e da cultura (Cordeiro, 1994).
Desta maneira, à falta relativa de dinamismo econômico – que deixa as suas marcas no
território e na sociedade – somam-se os influxos, mais amplos, advindos da própria seletividade
socioespacial da atual frente moderna de atividades, altamente especializada e concentradora
das oportunidades de emprego e renda (Ribeiro et al., 1995). Exigente, inclusive com relação
aos seus pressupostos materiais e culturais (Tomelin, 1988). Nos anos 90, índices extrema29
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mente elevados de pobreza e violência conduzem a uma leitura das metrópoles brasileiras
muito distante de qualquer euforia modernizadora. Nos mapas a seguir, pode ser rapidamente
reconhecida uma parte significativa dos resultados sociais da urbanização brasileira e, particularmente, alguns efeitos sociais das conjunturas econômicas recentes.
Na extaordinária dimensão atingida pela metrópole de São Paulo, desenhavam-se, no início desta década, a desigualdade socioeconômica e a segregação espacial. O olhar dirigido às
periferias metropolitanas reconhece elevada presença de famílias indigentes, a não ser em
alguns pequenos municípios serranos. Por outro lado, mesmo o município-núcleo e aqueles
que concentraram a industrialização de ponta do País ainda apresentam índices de pobreza e
miséria. Quando o olhar se desloca, entretanto, para a representação da indigência na região
metropolitana do Rio de Janeiro, a pauperização como marca da vida metropolitana torna-se
extraordinariamente clara, atingindo em profundidade aqueles municípios que abrigaram, historicamente, a classe trabalhadora e as periferias mais distantes. Observe os mapas da distribuição espacial de famílias indigentes em municípios das regiões metropolitanas do Rio de
Janeiro e de São Paulo.

MAPA 1 – Distribuição espacial de famílias indigentes face a domicílios na região
metropolitana de São Paulo (%) – 1990*

(*) Famílias cuja renda familiar corresponde, no máximo, ao valor da cesta básica de alimentos que atendam os
requerimentos nutricionais recomendados pela FAO/OMS/ONU.
Fonte: Famílias – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).
O Mapa da Fome II: Informações sobre indigência por Unidade da Federação, 1993.
Domicílios – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Censo Demográfico, 1991, 1994.
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MAPA 2 – Distribuição espacial de famílias indigentes face a domicílios na região
metropolitana do Rio de Janeiro (%) – 1990*

(*) Famílias cuja renda familiar corresponde, no máximo, ao valor da cesta básica de alimentos que atendam os
requerimentos nutricionais recomendados pela FAO/OMS/ONU.
Fonte: Famílias – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).
O Mapa da Fome II: Informações sobre indigência por Unidade da Federação, 1993.
Domicílios – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Censo Demográfico, 1991, 1994.

Mesmo as metrópoles do Sul não encontram-se preservadas dos efeitos sociais dos limites
da modernização econômica. Na região metropolitana de Porto Alegre, o município-núcleo –
locus de significativas experiências de planejamento democrático – encontra-se envolvido por
extensas condensações de pobreza. Este quadro surge, em nível ainda mais elevado, na região
metropolitana de Curitiba. De fato, a ausência de uma visão mais plena da escala metropolitana
da vida coletiva tende a incentivar uma ágil adesão a-crítica ao marketing de determinados
governos locais, como exemplificaria o caso de Curitiba (Ribeiro & Garcia, 1995). A
externalização das questões sociais mais agudas – a periferização das carências – constitui um
dos resultados mais nítidos da urbanização brasileira. Trata-se da permanente instabilidade
que marca a pobreza urbana no País, resistente aos projetos de racionalização das contradições socioespaciais, periodicamente ensaiados pelo poder público.
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MAPA 3 – Distribuição espacial de famílias indigentes face a domicílios na região
metropolitana de Curitiba (%) – 1991-1993*

(*) Famílias cuja renda familiar corresponde, no máximo, ao valor da cesta básica de alimentos que atendam os
requerimentos nutricionais recomendados pela FAO/OMS/ONU.
Fonte: Famílias – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).
O Mapa da Fome II: Informações sobre indigência por Unidade da Federação, 1993.
Domicílios – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Censo Demográfico, 1991, 1994.
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MAPA 4 – Distribuição espacial de famílias indigentes face a domicílios na região
metropolitana de Porto Alegre (%) – 1991-1993*

(*) Famílias cuja renda familiar corresponde, no máximo, ao valor da cesta básica de alimentos que atendam os
requerimentos nutricionais recomendados pela FAO/OMS/ONU.
Fonte: Famílias – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).
O Mapa da Fome II: Informações sobre indigência por Unidade da Federação, 1993.
Domicílios – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Censo Demográfico, 1991, 1994.

A sucessão de impactos econômicos e sociais negativos sobre a vida urbana brasileira
manifesta-se, abertamente, nas condições de vida hoje existentes nas regiões metropolitanas
de Fortaleza e Recife. Nos mapas, os municípios-núcleo já apresentam de 20% a 25% de
famílias indigentes, estando conectados numa malha urbana que retém índices de miséria
sistematicamente superiores a 30%. Estes quadros socioespaciais ilustram os obstáculos que
atingem aquelas inovações administrativas, hoje cada vez mais freqüentes, que desconhecem
a real dimensão da questão urbana no País. Aliás, como já dito, acreditamos que a ausência de
um olhar instruído pela escala das necessidades sociais prejudique, gravemente, o
desvendamento de caminhos para a ação compromissada com a redução da desigualdade,
conforme podemos notar nos mapas dessas regiões metropolitanas.
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MAPA 5 – Distribuição espacial de famílias indigentes face a domicílios na região
metropolitana de Fortaleza (%) – 1991-1993*

(*) Famílias cuja renda familiar corresponde, no máximo, ao valor da cesta básica de alimentos que atendam os
requerimentos nutricionais recomendados pela FAO/OMS/ONU.
Fonte: Famílias – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).
O Mapa da Fome II: Informações sobre indigência por Unidade da Federação, 1993.
Domicílios – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Censo Demográfico, 1991, 1994.

MAPA 6 – Distribuição espacial de famílias indigentes face a domicílios na região
metropolitana do Recife (%) – 1991-1993*

(*) Famílias cuja renda familiar corresponde, no
máximo, ao valor da cesta básica de alimentos
que atendam os requerimentos nutricionais recomendados pela FAO/OMS/ONU.
Fonte: Famílias – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).
O Mapa da Fome II: Informações sobre indigência por Unidade da Federação, 1993.
Domicílios – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Censo Demográfico, 1991, 1994.
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CONTEXTOS METROPOLITANOS E PRÁTICAS DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
No mesmo período em que a crise econômica atinge os seus níveis mais elevados, a sociedade brasileira alcança condições políticas mais favoráveis à defesa de projetos dirigidos ao
resgate da dívida social decorrente do período autoritário. Entre estes projetos encontram-se
aqueles que apostaram na potencialidade progressista da administração descentralizada,
revitalizadora de canais institucionalizados de interlocução entre movimentos sociais e administrações locais compromissadas com a melhoria das políticas de atendimento à população.
Nos anos 80, manifestaram-se anseios de mudança na administracão das políticas públicas
(Melo, 1993). É nesta direção que pode ser compreendida a experiência, em curso, de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). Reproduz-se, neste caso, a simbiose entre falta
de recursos e avanços políticos que caracterizaria a transição brasileira à normalidade democrática. Também ocorre a tensão, característica da redemocratização, entre o desvendamento
de novos formatos administrativos e o avanço de interesses privados altamente dinâmicos nas
novas áreas de atividade. Exemplificam o último processo as modernas formas privadas de
prestação de serviços na área da saúde, como a denominada medicina de grupo (Médici,
1991). A administração descentralizada não se constitui, desta maneira, em defesa segura
contra novas pressões privatizantes dos serviços públicos.
A hipótese descentralizadora contém, de forma clara, a dupla possibilidade de ampliação da esfera pública ou de sua radical redução, em consonância com as diretrizes do
neoliberalismo. Neste sentido, poderia ser dito que os espaços metropolitanos do País
emergem, na atual conjuntura política, como totalidades que desafiam a consecução de
qualquer um destes projetos de administração do futuro da nação. Na defesa dos interesses públicos existem os obstáculos ao controle das práticas excludentes do mercado e, na
face neoliberal, a pressão advinda dos patamares atingidos pelas necessidades coletivas.
Além destas forças contraditórias, seria necessário fazer referência à já denunciada corrupção
em rotinas de funcionamento do SUS.2
A análise preocupada com os espaços metropolitanos procura apreendê-los como produtos históricos de racionalidades parciais e contraditórias e da vida espontânea. Assim, a
proposta de gestão descentralizada dos serviços de saúde afirma-se como uma entre outras racionalidades altamente competitivas, como demonstra a lógica em rede da medicina
privada. Novos desafios atingem, hoje, os projetos de gestão descentralizada dos serviços
e equipamentos de interesse coletivo, dada a crescente articulação supralocal de agentes
econômicos. Afinal, é a agilidade na manipulação de recursos existentes em diversas escalas – propiciada pelas novas tecnologias de informação e comunicação e pela
“financeirização” da economia – que caracterizaria a prática de agentes hegemônicos da

2

A proposta defendida pelo ministro Adib Jatene, de criação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), destinada ao levantamento de recursos para a política nacional de saúde, estimulou a multiplicação de
críticas e denúncias ao funcionamento do SUS. Máterias do JORNAL DO BRASIL (1995a, 1995b), são exemplos disso.
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economia e da política. Esta possibilidade só se realiza, assim pensamos, quando é atingido
o controle sobre a escala mais abrangente dos pressupostos econômicos e técnicos de cada
atividade e quando o controle democrático sobre os recursos se realiza de forma plena.
Para os agentes sociais e políticos circunscritos – em suas perspectivas de vida e ação – à
escala local, a defesa dos seus interesses depende, cada vez mais, da conquista estratégica do
apoio de outras instituições: igrejas, partidos políticos, movimentos sociais com institucionalidade
ampla, assessorias técnicas. Tal apoio é necessário à equivalência dos recursos, acionados
pelas diversas forças sociais, nas arenas políticas locais (Scherer-Warren, 1994; Randolph,
Silveira & Menegat, 1993). Afinal, é o jogo político destas forças que historiciza a política
pública de forma imediata e diária. Basta observarmos o quadro a seguir, que apresenta os
municípios brasileiros com gestão semiplena do SUS em 1995,3 para apreendermos a pequena
efetividade alcançada pela descentralização administrativa do setor saúde, e com especial importância para nós, nos espaços metropolitanos.
Em cada contexto local, manifestam-se, evidentemente, desiguais vontades políticas e
graus diversos de amadurecimento das forças sociais. Trata-se também, a nosso ver, do
cenário construído – em diferentes escalas – pela competição, ou complementariedade
administrativa, entre níveis de governo (alianças políticas). Deveríamos acrescentar que o
aparelho público reflete, de forma mais ou menos mediatizada, a pressão exercida pelos
interesses privados na definição das políticas setoriais. Nas metrópoles, a conjugação destes processos deixou as suas marcas na materialidade, nas práticas sociais e em ideários
políticos.
A descentralização administrativa não encontra-se absolutamente imune à influência exercida
pela conjugação histórica destes processos na escala dos lugares e metropolitana. A
desconsideração destes processos implica assumir a descentralização como doutrina e não
como práxis. Como subsídio à reflexão aqui proposta, examinemos os dados do Quadro 2, a
seguir. Nestes dados, aparece a importância da rede privada de saúde nas regiões metropolitanas brasileiras e, sobretudo, em seus municípios-sede. De fato, em todos os casos observados
ocorre o fenômeno da concentração metropolitana da iniciativa privada.

3

Em consonância com as diretrizes da Norma Operacional Básica – SUS 01/1993, (Brasil. Ministério da Saúde, 1993:59),
a condição de gestão semiplena significa que: “a Secretaria Municipal de Saúde assume a completa responsabilidade
sobre a gestão da prestação de serviços: planejamento, cadastramento, contratação, controle e pagamento de prestadores
ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados; assume o gerenciamento de toda a rede pública existente no
município, exceto unidades hospitalares de referência sob gestão estadual; assume a execução e controle das ações
básicas de saúde, nutrição e educação, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária e de saúde do trabalhador
no seu território, conforme definido na Comissão Bipartite; recebe mensalmente o total dos recursos financeiros para
custeio correspondentes aos tetos ambulatorial e hospitalar estabelecidos.”
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Fonte: IBGE, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária, 1995.

QUADRO 2 – Estabelecimentos de saúde por área geográfica e esfera administrativa
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Portanto, descentralizar as ações de saúde nas metrópoles brasileiras significa em amplo
sentido transferir, para a administração municipal, as relações com a iniciativa privada cujas
formas de organização e desempenho modificaram-se intensamente na década anterior, ultrapassando a esfera local e individualizada de gestão dos serviços. Sinalizaria a necessidade desta
reflexão o fato de que a maior presença da iniciativa privada nas regiões metropolitanas e nos
municípios-núcleo ocorre na razão inversa da presença relativa de equipamentos públicos.
Entretanto, este fato não acontece com igual intensidade em todos os casos observados.
Por exemplo: pode ser constatada a importância preservada pela rede estadual de saúde no
Rio Grande do Sul e na Bahia, assim como pela rede municipal em Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco e Ceará. A partir destes dados, acreditamos ser particularmente interessante a
releitura do Quadro, antes apresentado, da gestão semiplena do SUS. Além de alguns municípios das regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, os poucos casos de gestão
semiplena em áreas metropolitanas brasileiras ocorrem na região metropolitana de Belo Horizonte e, em plano inferior, do Recife.
O caso da saúde, como transparece dos dados recolhidos, nos permite indagar sobre o
nível de preservação, pelas metrópoles brasileiras, do seu histórico papel difusor de inovações.
Este papel parece estar, hoje, pouco mantido quanto às inovações administrativas nas políticas
públicas. Evidentemente, isto não implica que a difusão de inovações em hábitos, comportamentos e formas de realização dos negócios não se mantenha como um dos atributos distintivos dos espaços metropolitanos, porém, contrarrestado por processos de involução que
agudizam a crise social e política. A agilidade econômico-financeira, adquirida pela iniciativa
privada, tem contribuído para alterar critérios de eficiência e eficácia, também difundidos pelas
“caixas de ressonância” da modernização constituídas pelas metrópoles brasileiras.
Este duplo movimento é provavelmente responsável pela retenção daquelas iniciativas que,
se efetivamente bem realizadas, significariam aumento da presença dos governos no
enfrentamento das questões sociais. De forma complementar, o Gráfico 3 apresentado a seguir
mostra, para as regiões metropolitanas brasileiras, a importância alcançada pela rede privada
de saúde, em 1991, no desempenho do SUS. Com exceção da região metropolitana de Porto
Alegre, a rede conveniada concentrava as internações realizadas através do Sistema, seguida
da rede filantrópica de complexa delimitação. Esta situação reforça a idéia, antes levantada,
de que a implantação de inovações administrativas na área da saúde coletiva implica controle
da ação realizada por agentes privados, sendo acentuada a sua atual agilidade econômicofinanceira nos contextos metropolitanos do País.
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GRÁFICO 3 – Internações hospitalares nas regiões metropolitanas brasileiras segundo rede de atendimento – 1991 (%)
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Fonte: Ministério da Saúde, SÍNTESE, DATASUS, 1995.

Este controle depende da recriação de um espaço público propício à plena re-politização
das questões sociais. Este movimento de re-politização torna-se difícil de ser vislumbrado
quando a leitura dos contextos metropolitanos restringe-se às tendências da economia, como
demonstram os estudos que, preocupados com a técnica, ocultam as relações sociais. É este
tipo de leitura que permite a formulação de um Estado que se limita a ser o estimulador de
investimentos na economia, sem conceber – de imediato – as condições políticas de seu
retorno à sociedade. Nesta concepção, restariam, para as metrópoles, expectativas em torno
de iniciativas locais, o que equalizaria os desafios enfrentados pelos municípios metropolitanos, aqueles enfrentados por qualquer outro tipo de município.
Pensamos que esta interpretação ignora as comunalidades da vida metropolitana e o caráter em geral progressista de sua experiência política, especialmente relevante na história do
País. Nos espaços metropolitanos o tratamento do local implicará sempre no supralocal, e
talvez este seja um veio relevante para que os atores políticos destes espaços recuperem a sua
capacidade propositiva. Capacidade a ser reposta não apenas em nível das atividades econômicas e das modas efêmeras, mas, também, no que se refere às inovações político-administrativas extensíveis ao País. Seriam caminhos promissores: a subordinação dos interesses privados
ao seu debate no espaço público; o reconhecimento da relevância política da clientela, construída
através de recursos públicos, dos serviços privados; a defesa da prestação direta de serviços de
saúde pela esfera pública, como parâmetro comparativo (modelar) de controle dos serviços
privados e como lugar institucional de defesa da ética; e as formas compartilhadas de atendimento de saúde por vários municípios metropolitanos.
A concentração da pobreza e da riqueza, que caracteriza historicamente os contextos metropolitanos, permite apontar para a possibilidade de que sejam avaliados, em sua plenitude,
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os modelos político-institucionais (públicos e privados) de atendimento à saúde. História e
conjuntura manifestam-se, nestes contextos, como tensões entre integração e exclusão, local
e supralocal, permitindo a constituição de um terreno interdisciplinar estimulante ao
enfrentamento das questões sociais.
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