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RESUMO 

 

Este trabalho pesquisa, através de uma metodologia empírica e teórica de pesquisa 

bibliográfica, dados e estudo de um caso, algumas estratégias que poderiam ser adotadas pelas 

cidades para, diante de um desafiador contexto de globalização, terem capacidade 

institucional para implementarem políticas de forma efetiva e democrática. Para tanto, 

buscou-se analisar, primeiramente, como o paradigma de governança e a formação de 

instâncias de governo metropolitanas emergem como mecanismos que podem promover uma 

maior resiliência e capacidade de escolha na esfera urbana. Em seguida, é traçado um 

panorama conceitual da questão metropolitana, e examinada a trajetória e atual contexto 

institucional e normativo dessa forma de governo no Brasil. Assim, em diagnóstico da 

efetividade das instâncias metropolitanas no país, observa-se que o path dependence, ou 

tendência à perpetuação de instituições ineficientes, influencia negativamente esse processo 

na medida em que a continuidade de uma “descentralização compartimentalizada” impõe 

grandes obstáculos à cooperação inter-municipal. Essa conclusão é cotejada com o caso da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, área que, apesar de possuir grande pioneirismo 

quanto à questão regional do contexto brasileiro, vê a plena legitimidade do governo 

metropolitano ainda ser fragilizada por uma cultura institucional na qual os interesses locais 

preponderam sobre os interesses regionais, como no caso do Macrozoneamento da Zona de 

Interesse Metropolitano (ZIM) Vargem das Flores.  

 

Palavras-chave: Regiões Metropolitanas. Governança. Federalismo. Path Dependence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work investigates, through an empirical and theoretical methodology of bibliographical 

research, data and case study, some strategies that could be adopted by cities in order to face a 

challenging globalization context, and have the institutional capacity to implement policies in 

an effective and democratical way. In order to do so, it is analyzed, firstly, how the paradigm 

of governance and the formation of metropolitan government instances emerge as 

mechanisms that can promote greater resilience and capacity of choice in the urban sphere. 

Then, a conceptual panorama of the metropolitan question is drawn, and the trajectory and 

current institutional and normative context of this form of government in Brazil is examined. 

Thus, in diagnosing the effectiveness of the metropolitan authorities in the country, it is 

observed that the path dependence, or tendency to perpetuate inefficient institutions, 

negatively influences this process to the extent that the continuity of a "compartmentalized 

decentralization" imposes great obstacles to the inter- -municipal relations. This conclusion is 

compared with the case of the Metropolitan Region of Belo Horizonte, an area that, despite 

being a great pioneer in the regional sphere of the Brazilian context, sees the full legitimacy 

of the metropolitan government still to be weakened by an institutional culture in which local 

interests prevailed on regional interests, such as the case of Macrozoneamento Metropolitan 

Area of Interest (ZIM) Vargem das Flores. 

 

Keywords: Metropolitan Area. Governance. Federalism. Path Dependence.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) sobre a agenda municipal no continente, as cidades latino-americanas vivem 

diversos dilemas, dentre os quais se destacam: (i) a concentração de recursos, ações e políticas 

públicas no ente nacional frente a uma pressão para sua descentralização; (ii) a expansão dos 

limites territoriais das cidades frente ao seu adensamento; (iii) a assunção do ecossistema 

natural como elemento identitário às cidades ou como insumo de produção; (iv) o tratamento 

do indivíduo como mero habitante ou cidadão; (v) o crescimento econômico em face do 

desenvolvimento social; (vi) e a geração de renda frente à produção de externalidades 

(CEPAL, 2016, p. 31-37). 

 

Cabe, na análise aqui empreendida, analisar mais pormenorizadamente os dois 

últimos dilemas. O primeiro, referente à tensão entre igualdade e crescimento, centra-se na 

frequente polarização, no âmbito das políticas públicas, das esferas econômica e social. É 

notável que o grande crescimento econômico ocorrido na região ao longo da década de 70 não 

foi capaz de diminuir, de forma substantiva, as principais mazelas sociais, contribuindo para 

os altos índices de concentração de renda verificados na América Latina. Emerge, desse 

cenário, um impasse: se, por um lado, a inequidade estrutural pode gerar ineficiências 

econômicas ligadas à baixa qualificação da mão de obra, por outro lado, é possível cogitar 

que a existência de um ambiente econômico vigoroso, com aumento das oportunidades de 

emprego, poderia trazer efeitos multiplicadores benéficos a toda a população.  

 

Já o segundo e último dilema, que guarda forte relação com o primeiro, trata do 

confronto entre o paradigma econômico perseguido pelas cidades globais, centrado no modelo 

de economia de acumulação e clusterização, e a geração de externalidades negativas para 

segmentos populacionais que, comumente, não usufruem dos ganhos de tais 

empreendimentos. Nesse sentido, em análise histórica, o documento da CEPAL aponta que, 

ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, houve uma grande competição entre as 

cidades para a atração de investimentos privados, em que elas buscavam oferecer localizações 

eficientes para os processos produtivos, logísticos e distributivos entre as empresas e os 

cidadãos. Houve, paralelamente a isso, a ascensão de uma lógica de aglomeração, em que se 

encarava a aproximação entre os atores produtivos como uma maneira de produzir 

externalidades positivas oriundas de economias de escala; a proximidade, assim, fomentaria 
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ganhos de eficiência e inovação, tendendo a gerar riqueza e oxigenação do cenário econômico 

como um todo. No entanto, esse intento não teve pleno êxito no contexto latino-americano, 

em que, por vezes, as iniciativas de clusterização acabaram gerando externalidades negativas 

aos cidadãos residentes nessas áreas.  

 

Nesse contexto, o relatório destaca que a expressão mais significativa dessa 

lógica de aglomeração no contexto urbano – com seus aspectos positivos e negativos - 

consistiria nas regiões metropolitanas. Estas seriam responsáveis por grande parcela do 

Produto Interno Bruto (PIB) das nações do continente, fato ligado à existência de 

externalidades positivas advindas de um processo circular-acumulativo de agregação 

produtiva. Entretanto, as metrópoles latino-americanas padeceriam de consequências 

deletérias advindas desse processo de conurbação, dentre as quais se inserem a especulação 

imobiliária, o espraiamento territorial e a periferização. (CEPAL, 2016, p. 33-34)  

 

Esse panorama se assemelha ao que ocorre nas regiões metropolitanas 

brasileiras, em que a complexa interação entre externalidades positivas e negativas, no 

contexto do já aludido dilema do crescimento econômico frente ao desenvolvimento social, 

soma-se a uma grande heterogeneidade institucional dos municípios. Assim, por vezes, a 

gestão de questões regionais converte-se em imbróglios de difícil resolução, em que se 

assomam as contundentes diferenças de interesses e de capacidade fiscal e administrativa das 

localidades. Tal situação ganha especial relevo em face da fragilidade de recursos 

orçamentários, humanos e estruturais que as cidades brasileiras enfrentam na atualidade, em 

que, por vezes, a coordenação entre os dois dilemas analisados na esfera das políticas urbanas 

implica verdadeiras escolhas trágicas.  

 

A respeito dessas “escolhas trágicas”, Gershman (1997) argumenta que elas 

seriam inerentes ao processo político, e a priorização de certo aspecto no âmbito da política 

pública seria reflexo de uma valoração suportada por condições e metas que, sendo 

culturalmente fixadas, refletem a conjunção de circunstâncias de um momento histórico 

particular e mutável. Assim, em face do contexto globalizado, a autora aduz que a realidade 

do processo de decisão política é muito complexa, implicando atores de diferentes níveis e 

que, acima de tudo, não se encontra terminada e determinada por contingências imutáveis.  
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Dessa feita, a fim de se combater uma visão determinista e, por vezes, 

imobilizadora dos processos atinentes à produção de políticas urbanas no cenário globalizado, 

e, ao mesmo tempo, cogitar uma resposta às crescentes demandas, junto à esfera local, por 

maior democratização e efetividade de políticas públicas, busca-se, como escopo deste 

trabalho, explorar a inserção da governança metropolitana como atuação governamental hábil 

a abarcar tais desafios, promovendo ganhos de resiliência e capacidade aos municípios para 

que estes possam desenvolver políticas social e economicamente sustentáveis. 

 

Não se descura, entretanto, do fato de que a governança metropolitana enfrenta 

uma série de obstáculos no contexto brasileiro, oriundos, principalmente, da aludida 

assimetria entre os municípios partícipes e de uma incipiência institucional da questão 

regional. Nesse sentido, é notável o caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH), área que possui grande pioneirismo no desenvolvimento de instrumentos de 

governança regional, mas que ainda conta com exemplos claros, como o ocorrido no processo 

de Macrozoneamento metropolitano na área do reservatório de Vargem da Flores, de que a 

concertação dos interesses municipais e sua tensão frente à gestão metropolitana ainda 

obstaculiza a consolidação desta instância.  

 

Dessa feita, o objetivo deste trabalho é analisar a escolha pública local frente 

ao paradigma de governança e a metropolização, e como esta se insere no contexto brasileiro. 

Também cumpre examinar o arcabouço institucional metropolitano na esfera da RMBH e os 

desafios à governança regional explicitados pelo caso de Vargem das Flores. 

 

Assim, o trabalho visa responder à seguinte pergunta de pesquisa: como se dá a 

ação estatal em políticas públicas de âmbito metropolitano? E como a RMBH se insere no 

contexto de governança metropolitana brasileiro?  

 

Deste modo, de forma a cumprir tal intento, será empreendida uma análise 

teórica e empírica, realizada através de revisão bibliográfica, exame de dados e um estudo de 

caso, de maneira que a hipótese aventada seja cotejada com o contexto nacional.  

 

Para o desenvolvimento do trabalho, ele foi dividido ao longo de cinco 

capítulos, sendo o primeiro esta introdução. O segundo capítulo trata da ascensão do 

paradigma de governança e de instâncias de governo metropolitanas como mecanismos que 
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podem promover maior democratização e efetividade na implementação de políticas públicas 

na esfera urbana. No terceiro capítulo, o fenômeno metropolitano será caracterizado 

conceitualmente e analisado em face do contexto histórico e normativo brasileiro. Já no 

quarto capítulo, a hipótese aventada será examinada à luz das dinâmicas que permeiam a 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por fim, o quinto capítulo traz as considerações 

finais.  
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2 A ASCENSÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA NO MUNDO GLOBALIZADO E 

A ESCOLHA PÚBLICA NA ESFERA LOCAL   

 

De acordo com Pereira (1998), a transição para o modelo de produção 

globalizado, ocorrida com o declínio do estado de bem-estar social a partir da década de 1970, 

implicou mudanças quantitativas e qualitativas que incrementaram exponencialmente a 

competitividade internacional e geraram uma preponderância produtiva das empresas 

multinacionais. Isso engendrou novos contextos desafiadores aos governos, em que o grande 

aumento da produtividade e uma melhor alocação de recursos teriam se somado a uma 

diminuição de controle do aparato estatal sobre a economia doméstica e a uma concentração 

de renda entre as nações e cidadãos de um mesmo país.  
 

Noutro giro, Ribeiro (2009) salienta que o sistema de trocas característico da 

globalização estaria assentado em uma nova geografia mundial, que se iniciou com o fim da 

União Soviética e, consequentemente, da bipolarização de poder. Nesse cenário, haveria uma 

tendência à agregação de uma multiplicidade de novos atores à dinâmica geopolítica global, 

movimento ocasionado, sumariamente, por quatro fatores: a dispersão geográfica dos fluxos 

econômicos e comerciais conjugada a uma concentração de sua titularidade por empresas 

multinacionais; a transposição da esfera de regulação econômica para além dos limites de um 

único Estado nacional; a ascendência de sistemas jurídicos privatizados para a mediação do 

crescente número de trocas e conflitos transnacionais; e o aumento do número de fluxos 

comerciais e informacionais na esfera virtual, cuja localização geográfica é, por vezes, 

imprecisa. 

 

Tais fatores levaram a um declínio das políticas centralizadas e verticalizadas 

tipicamente presentes na esfera dos governos nacionais do século XX. Ainda que tal fato não 

configure, necessariamente, um “enfraquecimento” do Estado nacional, é notável que a 

globalização trouxe consigo uma redefinição de seus contornos e estratégias de atuação. 

 

Nesse contexto, a partir de uma tendência global à descentralização político-

administrativa, os âmbitos de poder subnacionais vêm ascendendo como planos políticos 

diretamente responsivos e responsáveis por questões de interesse mundial, consolidando-se 

como os principais vetores de desenvolvimento econômico e social de suas respectivas 

nações.     
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Nesse ínterim, a autora traz a lume dados da ONU-Habitat, datados de 2004, 

que indicam que, em uma parcela significativa de países, uma quantidade diminuta de cidades 

é responsável pela geração da maior parte do PIB nacional. Assim, a Cidade do México 

abrigava 14% da população e 34% do PIB mexicano; já São Paulo contava com 10% da 

população e 40% do PIB brasileiro, situação análoga à ocorrida na cidade de Bangkok, na 

Tailândia. 

 

Esse panorama de crescente projeção e responsabilidade dos centros de poder 

locais demandaria, segundo a autora, novos paradigmas de gestão urbana, que pressuporiam a 

quebra do modelo administrativo puramente burocrático e a adoção de estratégias mais 

horizontais e capilarizadas como respostas aos fluxos contínuos e dinâmicos do sistema 

internacional globalizado. Assim, a autora destaca que  
A 'nova agenda urbana' agrega temas, problemas, desafios e modalidades de 
gestão, alterando também a escala espacial de atuação das cidades. 
Incorpora-se ainda uma nova articulação público-privada, uma maior 
associatividade horizontal dos municípios entre si, novos papéis econômicos 
e sociais e introduz-se o conceito de. 'planejamento estratégico urbano' como 
um modo de gestão que se estabelece, com base em um acordo coletivo de 
uma visão estratégica do futuro da cidade em um cenário desejado, e com 
definições de caminhos para alcançá-lo. Agrega-se aqui um conceito 
inovador na gestão urbana, a projeção internacional das cidades, o qual cria 
conteúdo, metas e espaço institucional próprio, fenômeno que vem tendendo 
a se generalizar recentemente [...] (RIBEIRO, 2009, p. 21) 

 

A despeito disso, Ribeiro (2009) argumenta que, embora esse processo tenha o 

potencial de gerar riqueza e desenvolvimento a certas cidades do globo, o protagonismo dos 

centros urbanos na dinâmica de poder globalizada pode gerar efeitos deletérios nas nações 

periféricas, em que a urbanização acelerada conjugada à falta de estrutura e planejamento tem 

gerado índices crescentes e preocupantes de desagregação social e precarização das condições 

de vida. 

 

Nesse sentido, cumpre analisar um relatório do Banco Mundial (WORLD 

BANK, 2008), que analisa, empiricamente, a eficácia das estratégias de descentralização 

político-administrativa sobre o desenvolvimento nas nações em desenvolvimento. Tal 

documento concluiu que a descentralização, por si mesma, não foi capaz de trazer benefícios, 

não sendo intrinsecamente positiva ou negativa. Assim, sua eficácia dependeria de uma série 
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de fatores contingenciais e institucionais que transcenderiam a mera devolução de 

prerrogativas nacionais aos governos locais.  

 

Dessa forma, é notável que a ascensão das cidades ao posto de centros 

determinantes de poder e de regulação socioeconômica não implicou, necessariamente, uma 

tendência ao desenvolvimento, e sim o escancaramento de seus déficits institucionais e a sua 

superexposição a pressões oriundas de atores não apenas locais, mas mundiais.  

 

Nesse ínterim, há de se destacar, novamente, o relatório da CEPAL sobre a 

agenda urbana na América Latina e no Caribe (CEPAL, 2016), que explicita que o processo 

de rápida urbanização ocorrido na região nas últimas décadas, à proporção de aumento de 

240% entre 1970/2000, foi conjugado à falta de planejamento e regulação sobre o território e 

baixa densidade populacional. Esse crescimento explosivo, consolidado à margem da 

regulação estatal, lançou uma série de características comuns às cidades latino-americanas, 

tais como a baixa qualidade habitacional, a segregação social, econômica e geográfica de 

segmentos sociais marginalizados e a exclusão da maior parte da população das 

externalidades positivas geradas pelas cidades.   

 

Nessa ordem de ideias, o documento apresenta os pontos nevrálgicos a serem 

enfrentados pelas cidades latino-americanas a fim de gerarem ganhos de desenvolvimento, 

que consistiriam, sumariamente, na desigualdade econômica e social; na produtividade 

econômica diminuta; na informalidade laboral; na capacidade reduzida de arrecadação fiscal; 

na insuficiência dos investimentos em infraestrutura; na insegurança social, criminalidade e 

violência; e na incipiente gestão do meio-ambiente e resiliência frente às mudanças climáticas 

e desastres naturais (CEPAL, 2016, p. 18-28). 

 

Tais pontos são corroborados por outros documentos concebidos por 

organizações internacionais atuantes nas esferas social e econômica. Em 2018, o Banco 

Mundial divulgou relatório que fez um diagnóstico dos índices de produtividade brasileira, 

colocando como emergencial, dado o rápido e iminente envelhecimento da população, a 

adoção de medidas micro e macroeconômicas que tragam eficiência ao manejo dos ativos 

nacionais. Para tanto, de acordo com tal documento, seria necessária a adoção de medidas 

como a integração do mercado interno e externo, a realização de reformas do mercado 

financeiro e reformas institucionais nos âmbitos comercial e de inovação, e, de forma geral, 
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uma maior coordenação com o setor privado. Segundo a organização, ainda, o aumento de 

produtividade deveria ser a grande prioridade do país para os próximos anos (WORLD 

BANK, 2018, p. 92-99).  

 

É de se notar que os dois relatórios citados sumarizam prescrições direcionadas 

às cidades da América Latina que, se detidamente analisadas, implicam a atuação do governo 

– com a consequente mobilização de recursos financeiros e administrativos – em esferas 

bastante distintas. Nesse contexto as gestões locais tornam-se centros para os quais se dirigem 

pressões de mudanças institucionais que, por vezes, dizem respeito a campos aparentemente 

díspares. 

 

Assim, o exame do caráter plural das demandas impostas às cidades - que, por 

vezes, condensam verdadeiras dicotomias - revelam as dificuldades subjacentes à escolha 

pública no âmbito municipal. Nesse sentido, as perspectivas e prioridades, especialmente se 

considerados os aspectos econômicos e sociais, podem divergir consideravelmente, o que 

implica, para a administração local, um complexo juízo sobre o quê, como e quando priorizar 

na elaboração de uma política pública.  

 

Nessa esteira, é notável que se, por um lado, a globalização trouxe novos 

desafios aos Estados nacionais, por outro lado, escancarou falhas institucionais decorrentes de 

um descompasso entre o aparato governamental e sua capacidade, como agência, frente à 

multiplicidade de interesses existente na sociedade. Assim, o modelo de pacto homogêneo 

entre as demandas econômicas e sociais presente nas organizações estatais típicas do século 

XX, tais como o estado de bem-estar social, esgotou-se frente a formas mais plurais de 

produção e até de estilo de vida, não sendo suficientes para responder às demandas dos 

cidadãos partícipes do contrato social.  

 

 Essa situação parece especialmente problemática em vista do fato de que os 

governos subnacionais são submetidos a pressões de ordens aparentemente díspares em 

contextos estruturais, orçamentários e conjunturais nem sempre favoráveis. É possível 

afirmar, assim, que muitas organizações estatais se defrontam com verdadeiros hiatos 

representativos, em que já não se sustenta o consenso social forjado ao longo do século XX, e, 

além disso, exige-se que o Estado entregue cada vez mais no âmbito das políticas públicas. 

Diante desse cenário complexo, cumpre examinar, em referência ao panorama institucional 
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atual, quais fatores poderiam conformar a escolha pública, e como seria possível cogitar um 

arranjo, no âmbito local, que, diante do cenário atual, fosse capaz de, ao menos, introduzir um 

horizonte de efetividade e legitimidade da atuação estatal.   

 

 Ao longo deste capítulo, procurar-se-á analisar, ante o hiato de 

representatividade trazido pelo fim do Estado de bem-estar social e os desafios lançados pelo 

modelo produtivo globalizado às cidades, possíveis panoramas institucionais capazes de 

responder aos desafios de harmonização de interesses dos múltiplos atores sociais.   

 

2.1 A Escolha Pública e a Capacidade Estatal frente ao paradigma de Governança 

 

De acordo com Howlett et al. (2013, p. 5-9), quando se analisa o 

funcionamento dos governos é imprescindível não perder de vista o principal output por eles 

gerado: as políticas públicas. Estas seriam o produto de um processo de policy-making, ou 

“produção de políticas”, caracterizado pela atuação de diversos atores, limitados por certas 

restrições, que buscam atingir seus objetivos políticos por meios também políticos, através 

dos quais seria conferida uma solução a um problema público identificado como tal.  

 

Segundo os autores, esse processo implicaria uma dimensão técnica, em que se 

concatena, de forma objetiva, quais meios seriam mais adequados aos fins estabelecidos; e 

uma dimensão política, através da qual emerge a discordância, entre os partícipes do policy-

making, sobre o que seria um problema público e sua respectiva solução. É de se notar que 

essa dinâmica é marcada por restrições sofridas pelos atores políticos, tais como o estado 

contemporâneo do conhecimento técnico acerca de problemas sociais e econômicos e os 

próprios valores e princípios individuais que norteiam sua percepção acerca das questões 

coletivas. 

 

A despeito da multiplicidade de acepções que o termo “política pública” pode 

receber na literatura, seu conceito mais conhecido teria sido lançado por Thomas Dye, para 

quem essa atividade seria “tudo que um governo decide fazer ou deixar de fazer”. (DYE, 

1972, p. 2, apud HOWLETT et al., 2013, p. 6). Tal definição possui três implicações 

principais, sendo a primeira a de que policy-making seria uma atividade, em maior ou menor 

extensão, sempre ligada à esfera pública. Já outra implicação seria o fato de que esse processo 

engendra uma escolha pública sobre um curso de atuação, em que tanto a ação quanto a 
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omissão (“deixar de fazer”) revelam uma deliberação política sobre o status quo. Por fim, a 

terceira implicação do referido conceito é que as ações decorrentes da implantação de 

políticas públicas são determinações conscientes das quais podem decorrer efeitos 

inesperados que não englobam, portanto, a esfera de deliberação e escolha pública.  

 

Noutro giro, Howllet et al. (2013, p. 8) trazem à baila a conceituação de 

William Jenkins, que engloba novas perspectivas à visão de Dye. De acordo com o autor, o 

policy-making consistiria em um processo dinâmico em que uma multiplicidade de ações e 

decisões governamentais, levadas a cabo por diversos atores, estariam inter-relacionadas de 

maneira a produzirem um impacto específico.  

 

Assim, tal pluralidade de atores e ações e suas respectivas restrições 

influenciariam, eminentemente, qual escolha pública seria exitosa no processo político. Essa 

escolha dependeria da capacidade do governo para implementar certas políticas dentre uma 

gama de opções possíveis em um certo contexto, sendo certo que um juízo prévio acerca 

dessa aptidão conformaria a própria atuação governamental e poderia determinar o sucesso ou 

insucesso desta. A respeito dessas limitações que condicionam a capacidade governamental, 

os autores aduzem que  
Definições como as de Dye e Jenkins colaboram para esboçar, em termos 
gerais, o que é “política pública”. A confiança subjacente que estas 
definições têm de poder apreciar a contribuição dos atores, estruturas e 
ideias à policy-making também sugere algumas obrigações metodológicas 
que surgem quando se estuda este assunto. Elas ilustram, por exemplo, que 
esta é uma matéria exigente, que não se limita apenas à busca dos registros 
oficiais da tomada de decisão governamental. […] as políticas públicas vão 
além do registro de investigação formal e das decisões oficiais, para 
englobar o reino das decisões potenciais ou daquelas que não foram 
tomadas. (Howlett, 1986). A análise dessas decisões implica 
necessariamente considerar os atores estatais e societários envolvidos nos 
processos de tomada de decisão e sua capacidade de influenciar e agir. As 
decisões político-administrativas não refletem tanto a vontade desimpedida 
dos tomadores de decisão governamentais quanto a evidência de como essa 
vontade interagiu com as restrições geradas pelos atores, estruturas e ideias 
presentes em determinada conjuntura política e social. (Sharkansky, 1971) 
[...]. (HOWLETT et al., 2013, p. 9) 

 

Em vista disso, a análise da capacidade estatal seria central para a plena 

compreensão das políticas públicas e as respectivas escolhas governamentais que as geraram. 

De acordo com Pires e Gomide (2016), a concepção mais ampla de capacidade estatal implica 

a aptidão de um governo para controlar o território sobre o qual exerce sua soberania, 
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valendo-se de meios que manifestam esta última, tais como a estipulação de tributos e de um 

sistema judicial, com o fito de manejar conflitos internos e externos e as relações econômicas 

e sociais sob sua jurisdição. Outra corrente teórica, no entanto, alarga o horizonte da 

capacidade governamental, atrelando-a à já aludida habilidade estatal para selecionar e 

implementar políticas públicas em consonância às particularidades dos diversos atores, 

instrumentos e processos que informam o policy-making.  

  

Por outro lado, Matthews (2012) aduz que as mudanças das estruturas sociais e 

econômicas advindas da globalização levaram a um redimensionamento do conceito de 

“capacidade estatal”. De acordo com a autora, uma primeira onda de analistas postulou que, 

frente à ascensão do paradigma globalizado e da consequente transnacionalidade de capitais, 

informações e cadeias produtivas, a capacidade estatal estaria erodida em prol do poder dos 

mercados, que teriam provocado a desagregação não apenas das estruturas industriais 

verticais como também das próprias burocracias estatais, relegadas a um papel “residual" na 

regulação das interações coletivas.  

 

Sob uma perspectiva menos alarmista, uma segunda corrente de teóricos afirma 

que a globalização implicou uma substituição das funções tradicionalmente assumidas pelos 

governos, de forma que a capacidade estatal passasse a se relacionar menos com o paradigma 

de afirmação da soberania do Estado-nação e mais com uma coordenação de interesses levada 

a cabo de forma “dirigista”, e não “propulsora” (MATTHEWS, 2012, p. 310).  

 

Tal modelo corresponderia à “governança”, em que a atuação estatal teria seu 

papel modificado para regular as relações econômicas e sociais de uma maneira mais 

horizontal, capilarizada e consensual, através de redes em que estariam inseridos outros atores 

governamentais e da sociedade civil. Essa mudança acarretaria, na verdade, um 

fortalecimento da capacidade estatal, vez que o modelo de governança seria mais adequado à 

construção e implementação de políticas públicas efetivas em face do contexto de 

multiplicidade de interesses e rapidez de fluxos do século XXI. Além disso, o Estado ainda 

teria um papel protagonista para centralizar e coordenar recursos, fato que, somado à ascensão 

de novas áreas que exigem a interferência dos governos na qualidade de entes soberanos – 

como a ambiental e de regulação do mercado financeiro – elide a teoria de que o paradigma 

de governança implica um enfraquecimento da capacidade estatal.      
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Cumpre aprofundar, nessa seara, o arcabouço conceitual ligado à governança. 

De acordo com Santos (1996), as aludidas mudanças econômicas, financeiras e produtivas 

ocorridas ao longo da década de 1980, a que se soma a crise de representatividade dos estados 

de bem-estar social e desenvolvimentistas, impuseram uma grande complexificação das 

demandas direcionadas aos governos. Nesse contexto, surgem expressivas pressões para a 

realização de reformas no aparato estatal, cenário em que emerge a literatura sobre 

governança, em especial por parte de agências internacionais de fomento. Estas destacam que 

a adoção desse paradigma implicaria uma mudança no modus operandi dos governos que 

seria indispensável ao enfrentamento dos desafios da era globalizada, na medida em que 

seriam capazes de promover, sob uma perspectiva ideal, desenvolvimento equitativo.  

 

Sob outro viés, Klijn et al. (2012) afirmam que a governança teria a capacidade 

potencial de enfrentar os dilemas direcionados aos Estados atuais, já que poderia organizar a 

ação coletiva em um contexto de poder de veto entre os agentes, dependências mútuas, 

ambiguidades, incertezas e assimetrias de informação entre governantes e governados. Isso se 

daria pelo fato desse modelo implicar a mobilização e interação entre os diferentes atores 

através da colaboração e construção de confiança recíproca. Além disso, fomentaria a 

concertação de demandas abstratamente díspares através de uma ação conjunta para se fazer 

diagnósticos, identificar problemas e contruir modelos ideais. Mais ainda, o paradigma de 

governança poderia propiciar canais de participação e accountability que, em última análise, 

corroborariam a legitimidade da atuação estatal.  

 

Não obstante, os autores apontam que as potencialidades normalmente 

atribuídas a tal modelo nem sempre se verificam na prática. Embora haja evidências empíricas 

de que formas de atuação estatal mais horizontais e cooperativas tragam ganhos qualitativos 

tanto ao processo de elaboração quanto ao conteúdo das políticas públicas, ainda não há dados 

consistentes que relacionem arranjos de governança com maior accountability ou participação 

efetiva de stakeholders. Segundo os autores, a plena aplicação desse tipo de mecanismo de 

governo estaria limitada pela permanência de práticas organizacionais mais burocráticas e 

verticalizadas, em que os atores envolvidos não possuem efetivo poder para influenciar as 

políticas.  

 

Nesse sentido, Klijn et al. (2012) salientam que 
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[…] A partir da pesquisa existente, a primeira impressão é que, apesar dos 
objetivos de melhorar a legitimidade democrática através do aumento do 
envolvimento das partes interessadas, muitos processos de governança ainda 
muitas vezes têm uma dominação mais tecnocrática. Apesar das ambições de 
ser flexível e envolver as partes interessadas na formulação de políticas, 
ainda são os objetivos originais do governo que parecem dominar as 
discussões e causar impacto nas partes interessadas. Assim, podemos 
concluir que, embora as intenções por mais participação e diferentes formas 
de legitimidade democrática existam, a prática está apenas emergindo 
lentamente e fica um pouco aquém das altas expectativas dos documentos de 
política. Muitas das pesquisas enfatizam que as práticas do governo e a 
democracia representativa precisam ser reconciliadas por regras de processos 
claros, de modo que a participação seja ampla e significativa o suficiente 
para que valha a pena, e que é importante que os impactos da deliberação 
sejam visíveis (tradução nossa). (KLIJN et al., 2012, p. 319-320).1  

 

 

Nessa ordem de ideias, Matthews (2012) destaca que, embora os teóricos que 

encaram o mundo globalizado como uma ameaça à aptidão estatal para gestar e implementar 

políticas públicas atribuam excessiva preponderância aos fatores exógenos aos governos, os 

defensores de que a governança implicou, por si, um salto qualitativo em relação à capacidade 

estatal, por sua vez, ignoram os inúmeros desafios e falhas empiricamente observados na 

implementação desse modelo.   

 

Segundo a autora, isso se originaria na assunção de que os Estados 

responderiam de forma orgânica e coerente às mudanças contingenciais das últimas décadas, 

seja para desagregar seus sistemas de intervenção ou para implementar novas formas de 

regulação baseadas na lógica de governança. Entretanto, o que se observa é uma mescla 

incoerente entre os dois paradigmas, chamada “paradoxo da capacidade estatal”: ao mesmo 

tempo em que se busca adotar modelos de governança que, efetivamente, incorporem um 

desenho regulatório mais plural, descentralizado e responsivo aos stakeholders implicados, as 

instituições estatais - com suas práticas e valores organizacionais - permanecem, em grande 

                                                
1“[…] from the existing research the first impression is that, despite the aims to improve democratic 
legitimacy by enhancing stakeholder involvement, many governance processes still often have a more 
technocratic domination. Despite the ambitions to be flexible and involve stakeholders in the 
formulation of policy, it is still the original government goals that seem to dominate the discussions 
and have an impact on stakeholders. Thus we may conclude that although the intentions for more 
participation and different forms of democratic legitimacy are there, the practice is only slowly 
emerging and falls a bit short of the high expectations of the policy documents. A lot of the research 
stresses that government practices and representative democracy have to be reconciled by clear 
processes rules that the participation has to be broad and meaningful enough to make it worthwhile, 
and that it is important that the impacts of deliberation are visible.” 
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medida, semelhantes às observadas ao longo do século XX. Isso acarretaria um “déficit 

institucional”, em que o descompasso entre as ferramentas próprias da governança e as 

estruturas disponíveis para concretizá-la redundaria em ineficiências na entrega de serviços 

públicos e até no questionamento da legitimidade dos governos. Nesse sentido, a autora aduz 

que  
O desafio para os estados é, portanto, garantir a responsividade contínua de 
sua liderança política estratégica e aparato institucional, a fim de evitar os 
piores excessos de fragmentação, esvaziamento e, em última instância, o 
fracasso da governança. O sucesso, no entanto, é basicamente baseado em 
um reconhecimento ativo e na complexidade e interdependência na arena 
política, e na maneira como isso interage com os recursos e estruturas do 
Estado. Aqui reside o maior desafio de todos para os estados: a disposição de 
empreender uma reavaliação fundamental dos fundamentos normativos da 
capacidade do Estado, devido à sua incompatibilidade com o cenário político 
emergente (tradução nossa). (MATTHEWS, 2012, p. 315).2 

  

Essa disparidade entre o modelo de governança almejado e as instituições 

disponíveis para concretizá-lo teria origem, segundo a autora, no chamado “path-

determinacy”, ou seja, no fato de normas e práticas institucionais pretéritas, em certa medida, 

condicionarem as reações dos atores governamentais a desafios internos e externos atuais.  

 

Nessa ordem de ideias, Pinto (2007) também classifica o “path-

determinacy”ou “path dependence" como elemento importante para a análise da atuação 

governamental na era globalizada, traçando um panorama conceitual sobre a temática. Para 

tanto, a autora destaca o trabalho de North (1990, apud PINTO, 2007, p. 49), para quem tanto 

as instituições quanto as tecnologias de produção teriam a potencialidade de reduzir os custos 

de transação das relações sociais e econômicas, determinando diretamente, assim, o 

desenvolvimento e a distribuição de oportunidades em um dado contexto. Isso se daria pelo 

fato de as instituições, ao estabelecerem regras para as interações coletivas, diminuírem as 

incertezas e possibilitarem a assunção de expectativas pelos agentes.  

 

                                                
2 “The challenge for states is thus in ensuring the continued responsiveness of its strategic political 
leadership and institutional apparatus in order to avoid the worst excesses of fragmentation, hollowing 
out, and, ultimately, governance failure. Success, however, is ultimately predicated upon an active 
acknowledgement and of the complexity and interdependencies across the political arena, and the way 
in which this interacts with the state resources and structures. Herein lies the greatest challenge of all 
for states: the willingness to undertake a fundamental reappraisal of the normative underpinnings of 
state capacity, due to their incompatibility with the emergent political landscape.” 
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No entanto, a potencialidade institucional de reduzir os custos de transação 

nem sempre se verificaria, pois as instituições seriam um produto das organizações com maior 

poder de barganha sobre o aparato estatal. Tais organizações teriam interesses nem sempre 

coincidentes com reduções de custos de transação que promovam benefícios coletivos - como 

o crescimento econômico - o que redundaria na implantação de arranjos institucionais 

ineficientes.  

 

Além disso, a natureza das instituições poderia levar não apenas ao 

estabelecimento, como também à perpetuação de sistemas institucionais ineficientes. Isso se 

daria pelo fato dessa espécie de organização possuir grandes custos de implantação e 

significativos efeitos de coordenação, aprendizado e formação de expectativas adaptativas 

sobre os partícipes sociais. Tais circunstâncias importariam grandes custos econômicos e 

sociais para as mudanças institucionais, coibindo-as e permitindo a conservação de 

ordenamentos ineficientes, em um processo de autorreforço das instituições pretéritas sobre os 

arranjos futuros.  

 

Embora não seja razoável defender um determinismo absoluto do sistema 

institucional existente sobre o futuro, é notável que há uma forte pressão no sentido de 

continuidade do modelo vigente. Essa circunstância é muito relevante para se examinar os 

óbices existentes à adoção de paradigmas de governança efetivos, vez que estes, como 

dependentes das capacidades estatais, podem ter sua eficácia atrelada à (não) perpetuação de 

arranjos institucionais ineficientes.  

 

A despeito disso, é notório que o modelo de governança é uma provável 

resposta aos desafios sofridos pelos entes estatais em um contexto tão complexo e volátil 

como o atual. Em virtude disso, faz-se necessário analisar como essa estratégia manifesta-se 

no contexto municipal. 

 

2.2 A escolha pública na esfera local: as cidades frente ao mercado internacional     

 

Conforme explicitado na introdução deste trabalho, as cidades no mundo 

globalizado tornaram-se verdadeiros palcos de embates entre a multiplicidade de atores que 

almejam a representação de seus interesses, em um cenário de crescente competição mundial 

para o incremento de produtividade.  
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Nesse contexto, Savitch e Kantor (2002), em análise empírica da evolução de 

dez cidades ao redor do globo ao longo de trinta anos, salientam que a rapidez das alterações 

do modelo produtivo ocorridas nesse lapso temporal não possui precedentes na história da 

humanidade: emergiram a preponderância do setor terciário e de tecnologias de ponta, 

flexibilização e desconcentração na esfera industrial e o estabelecimento de pactos e fluxos 

transnacionais de bens, pessoas e policies.   

 

Em tal cenário, as cidades seriam as instâncias em que os benefícios e perdas 

desse processo mais seriam sentidos. Isso se daria pelo fato de as localidades serem ambientes 

concentrados, agregados e de interação intensiva entre atores sociais, em que mudanças na 

esfera produtiva seriam incorporadas ao tecido urbano através de um processo em que 

“experimentos radicais tornam-se convenções”. As cidades são, portanto, os espaços em que 

ocorre a normalização de inovações. (SAVITCH; KANTOR, 2002. p. 3). 

 

No entanto, a rapidez das transformações produtivas das últimas décadas 

desafia a capacidade dos centros urbanos de se adaptarem à inovação. Segundo os autores, 

três desafios seriam notáveis: a desindustrialização, em que a desagregação do padrão 

industrial-fabril verticalizado implicou o declínio econômico e social de localidades outrora 

dependentes desse modelo; a desconcentração, com grandes fluxos migratórios entre cidades 

centrais e periféricas, em que a diminuição da densificação decorreria ora da degradação, ora 

da valorização excludente do núcleo central; e a globalização, cujo cerne seria a lógica do free 

trade e da busca por vantagens competitivas que, em um contexto de ressignificação do 

tempo e da distância em função de tecnologia, implica uma expansão de produtividade, 

consumo e participação na cadeia global de alguns entes concomitante à exclusão de outros e 

à vulnerabilidade mundial a crises.  

 

Nessa conjuntura intrincada, as cidades vivem o paradoxo de se verem frente a 

escolhas “glocais”, vez que os desafios globais são enfrentados por decisões locais, em que os 

governos não respondem passivamente ao movimento do capital mundial, mas agem 

ativamente para produzir efeitos deliberados sobre este. Tal atuação não implica a assunção 

de uma estratégia homogênea por todas as cidades, vez que a revolução tecnológica dos 

últimos anos, ainda que tenha fomentado uma busca generalizada por investimento privado e 

crescimento de produtividade, também permitiu a livre disseminação de informação, que é um 
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elemento essencial para a organização e colaboração de grupos de interesse. De tais 

circunstâncias derivam duas abordagens distintas: por um lado, as políticas urbanas seriam 

pautadas pela busca do crescimento econômico e atendimento aos interesses do mercado, vez 

que este teria o poder de “punir" as cidades com desemprego e queda da arrecadação fiscal. 

Por outro lado, também seria possível conceber que, em conjunturas locais democráticas, as 

opções políticas se sobrepõem às pressões econômicas, que poderiam ser controladas pelo 

aparato estatal.   

 

Essas acepções aparentemente díspares não são, de acordo com os autores, 

incorretas e auto-excludentes: sua maior ou menor prevalência dependem da distribuição de 

recursos e poder nas localidades, eis que estas, ao mesmo tempo em que são constrangidas 

por dinâmicas globais, são os entes reguladores de políticas de desenvolvimento, de forma 

que o equilíbrio entre tais aspectos decorre de um posicionamento estratégico local. Assim, os 

autores salientam que a possibilidade de uma cidade exercitar a escolha de forma mais ou 

menos equilibrada entre as “forças” econômicas e políticas dependeria, em grande medida, 

dos recursos materiais e imateriais à sua disposição, o que justifica as grandes discrepâncias 

existentes entre os efeitos da globalização sobre os diversos municípios. Nesse sentido, os 

autores classificam esse conjunto de recursos como o “poder de barganha” das localidades. 

(SAVITCH; KANTOR, 2002. p. 31)  

 

Dessa forma, as cidades estariam, de acordo com Savitch e Kantor (2002), 

aptas a influenciarem os termos de sua participação na dinâmica econômica global em 

consonância a quatro principais fatores endógenos e exógenos que compõem a “posição de 

barganha”. O primeiro fator seriam condições favoráveis de mercado, que se relacionaria à 

existência de uma diversidade econômica e nichos de mercado estabelecidos, que, por sua 

vez, fomentariam a retenção de investimentos, um maior nível de emprego e uma maior taxa 

de ocupação de imóveis. Já o segundo fator seriam as relações inter-governamentais, com 

suportes fiscais recíprocos e coordenação de planejamento e desenvolvimento.  

 

Lado outro, o terceiro fator seria o controle popular, em que estaria inserida a 

existência de instâncias descentralizadas de decisão, além de sistemas políticos competitivos e 

permeáveis à associatividade cívica e a representações partidárias programáticas. Por fim, o 

quarto fator seria a cultura local, em que a presença de grandes parcelas da população ligadas 
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ao setor terciário e com núcleos familiares pequenos tenderiam a defender valores “pós-

modernos” como o apoio a políticas urbanas que promovam benefícios coletivos indivisíveis.  

 

Segundo os autores, o conceito de posição de barganha não se configura como 

uma explicação causal definitiva do desenvolvimento díspar entre as cidades, e sim como uma 

tentativa de esclarecimento dessas diferenças em direção a modelos mais sofisticados de 

investigação. Não obstante, seria perceptível que, quando essas quatro variáveis se somam, 

vislumbra-se uma capacidade governamental fortalecida, em que os riscos e custos do 

desenvolvimento poderiam ser direcionados ao setor privado através de uma política de 

desenvolvimento“social-centered”, em que é priorizado o planejamento público de longo 

prazo em prol de benefícios e amenidades coletivos. Nesse contexto, os governos seriam 

capazes de aplicar regulações atinentes ao meio ambiente e ao planejamento urbano ao 

mercado, exigindo compensações e controlando a ocupação do tecido urbano em referência às 

prioridades coletivas.  

 

Em contrapartida, uma posição de barganha enfraquecida, com a incipiência 

dos elementos descritos, poderia redundar em uma estratégia de desenvolvimento “market-

centered”, em que 
[…] o setor público tende a absorver riscos e custos. Muitas vezes, uma 
posição de barganha desfavorecida significa que as cidades dependem mais 
de uma lógica econômica e buscam o desenvolvimento que rotulamos como 
centrado no mercado. Esse tipo de política de desenvolvimento enfatiza o 
livre desenvolvimento, o planejamento minimalista e o forte crescimento 
econômico. Realiza isso oferecendo incentivos a negócios como redução de 
impostos, fornecendo ajuda pública para projetos de capital, fazendo 
contribuições de terras, relaxando padrões arquitetônicos e eliminando os 
regulamentos de zoneamento. Algumas cidades americanas seguem esse 
padrão e aderem ao princípio ‘construa como se pode’ (tradução nossa) 
(SAVITCH; KANTOR, 2002. p. 46)3     

 

Mais além, os autores destacam que as variáveis que integram a posição de 

barganha seriam divididas entre “propulsoras” e “dirigentes”. Estas seriam correspondentes 

                                                
3 “the public sector tends to absorb risks and costs. Often a disadvantaged bargaining position means 
that cities rely more heavily on an economic logic and pursue development that we label as market-
centered. This kind of development policy emphasizes free development, minimalistic planning, and 
strong economic growth. It accomplishes this by offering inducements to business such as tax 
abatements, providing public aid for capital projects, making land contributions, relaxing architectural 
standards, and doing away with zoning regulations. Some American cities follow this pattern and 
adhere to a “build as one may” principle.” 
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ao controle popular e à cultura local, e teriam o condão de influenciar no direcionamento 

estratégico das políticas urbanas, ao passo que aquelas, referentes às condições favoráveis de 

mercado e de relações inter-governamentais, confeririam capacidade aos governos de 

efetivamente afirmar-se frente aos interesses privados. Desta feita, as variáveis "dirigentes" 

dependeriam da prévia existência dos fatores “propulsores”, os quais mobilizariam e 

afunilariam, segundo as preferências locais.  

 

Assim, decorre desse exame que, independentemente de um juízo valorativo 

sobre os efeitos benéficos ou deletérios causados pelas mudanças do sistema produtivo nas 

últimas décadas, as cidades deveriam atuar estrategicamente para fortalecer-se e ganhar 

resiliência frente aos desafios de escala global, incrementando seu poder de escolha. Nessa 

senda, os autores destacam que 
Apenas a política nos permite lidar com os efeitos e compensar as falhas do 
mercado. A boa política pode concertar a ação local e unir as cidades para a 
cooperação mútua. A ação coletiva pode tornar as cidades conscientes de 
suas forças complementares, permitir que elas avaliem os parâmetros de 
crescimento e ajudá-las a definir um curso estratégico. Isso não é simples, 
porque as políticas de desenvolvimento estão repletas de compensações. 
Práticas de mercado altamente competitivas podem, às vezes, fornecer 
injeções rápidas de capital, revigorar a indústria e fornecer empregos. No 
entanto, ao mesmo tempo, podem aumentar a polarização social, inclinar 
ainda mais os desequilíbrios e degradar o meio ambiente. É verdade que as 
cidades precisam de crescimento para redistribuir a riqueza e desfrutar do 
privilégio de administrar o crescimento. Mas é igualmente válido ter cuidado 
com o crescimento ou crescimento frenético a qualquer custo. As cidades 
precisam saber o que obtêm em troca dos favores que concedem aos 
investidores. As políticas de crescimento geram payoffs proporcionais? As 
políticas trazem "alto valor", implicando empregos permanentemente bem 
remunerados ou "baixo valor", que envolvem empregos de baixa 
remuneração intermitentes? Os benefícios servem os residentes da cidade 
central ou saltam para os subúrbios mais ricos (tradução nossa)? (SAVITCH; 
KANTOR, 2002, p. 317)4 

 

                                                
4 “Only politics allows us to deal with the effects of and compensate for market failures. Good politics 
can concert local action and bring cities together for mutual cooperation. Collective action can make 
cities aware of their complementary strengths, enable them to assess parameters for growth, and help 
them set a strategic course. This is no simple matter because development policies are fraught with 
tradeoffs. Highly competitive market practices can sometimes provide quick injections of capital, 
invigorate industry and provide jobs. Yet at the same time they can increase social polarization, tilt 
imbalances still further, and degrade the environment. It is true that cities require growth in order to 
redistribute wealth and enjoy the privilege of managing growth. But it is equally valid to be wary of 
frantic growth or growth at any cost. Cities need to know what they obtain in exchange for the favors 
they grant investors. Do growth policies yield commensurate payoffs? Do the policies bring ‘high 
value’ entailing permanent well-paying jobs or ‘low value’ involving intermittent low paying jobs? Do 
the benefits serve central city residents or do they leapfrog into more affluent suburbs?” 
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Como já analisado neste trabalho, a escolha pública guarda forte relação com a 

capacidade estatal, que encerraria, em seu conceito, a habilidade dos governos de, em um 

contexto globalizado, gerirem e implementarem políticas públicas segundo seus próprios 

critérios de deliberação - que, ao menos idealmente, devem guardar relação com o bem-estar 

coletivo. Nessa perspectiva, a capacidade estatal confunde-se com a posição de barganha, 

sendo determinante, assim, para que uma localidade tenha um leque de escolhas no que tange 

à sua estratégia de desenvolvimento - se market-centered, em que predominam projetos de 

curto prazo que buscam preencher “vácuos urbanos” com mega-projetos e aportes financeiros 

que, com o tempo, podem esgotar os recursos humanos e físicos da cidade, ou social-

centered, que emergiria como uma forma mais sustentável de crescimento.  

 

Nesse cenário, os autores destacam que as relações intra-locais, inter-locais e 

nacionais seriam salutares para a busca de estratégias de desenvolvimento “social-centered". 

As primeiras corresponderiam a formas de desenvolvimento comunitário, que implicam não 

apenas a participação popular na esfera do planejamento e execução de políticas urbanas, mas 

também a construção de uma “capacidade cívica”. Essa capacidade seria concretizada através 

de um capital social – entendido como o conjunto de normas e organizações que permitem 

que os cidadãos atuem coletivamente para perseguir fins comuns – capaz de transcender sua 

circunscrição territorial para conectar-se a demandas de outras localidades na construção de 

interações e entendimentos sociais mais amplos.  

 

As relações inter-locais, por sua vez, decorreriam da habilidade de cidades, 

situadas dentro de um mesmo referencial geográfico, concertarem ações visando atingir 

objetivos comuns, formando, assim, arranjos metropolitanos. Esses arranjos importam na 

assunção de um plano conjunto que possibilite o pleno proveito de vantagens 

complementares, especialmente em contextos nos quais há interdependências espaciais, 

econômicas e sociais que geram externalidades e interesses partilhados.  

 

Já as relações entre os municípios e o ente nacional teriam como cerne o apoio 

deste último aos aparatos governamentais locais para a ampliação do leque de estratégias de 

desenvolvimento de longo prazo e a coibição de “guerras” por investimentos entre as 

jurisdições. Isso se daria pelo estabelecimento de marcos legais unificados de política urbana 

e seguridade social e do provimento de suporte fiscal, institucional e político para a 

consecução e manutenção de projetos.  
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De acordo com Savitch e Kantor (2002), essas três formas de atuação estatal 

poderiam ser encaradas como três “redes concêntricas" de interação entre agentes que 

atuariam de forma múltipla e, principalmente, complementar, para a promoção de uma 

estratégia de desenvolvimento qualificada e sustentável. Nesse sentido, observa-se que a 

ênfase em arranjos relacionais para a aferição de resiliência das cidades no contexto 

globalizado perpassa pelo paradigma de governança: esta traz, justamente, a valorização de 

mecanismos institucionais marcados pela horizontalidade, cooperação e participação efetiva.  

 

Nessa perspectiva, é notável que as relações inter locais assumam um papel 

diferenciado no que tange aos benefícios que podem ser auferidos de um modelo de 

governança: a uma, porque a cadeia de produção globalizada levou não apenas a uma grande 

urbanização e conurbação, como também a uma expressiva concentração de nichos 

produtivos em clusters que fazem emergir problemas e interesses que transcendem a escala 

municipal.   

 

Além disso, é possível cogitar que, dentre as estratégias relacionais 

explicitadas, a metropolização possui um grande potencial para, efetivamente, promover 

arranjos de governo que contem com uma construção de consensos e planos de ação comuns 

de forma menos hierarquizada, e, ainda, pode agregar em seu arcabouço institucional tanto 

estratégias de interação intra-local quanto com o ente nacional. Assim, sob um viés potencial, 

arranjos regionais poderiam congregar os três mecanismos explicitados por Savitch e Kantor 

(2002) para que as cidades ganhem capacidade de barganha para, no contexto globalizado, 

determinarem sua trajetória de desenvolvimento.  

 

Em virtude disso, faz-se necessário examinar o fenômeno da metropolização 

no Brasil, e, principalmente, averiguar se ele foi capaz de incorporar o paradigma de 

governança de forma efetiva.  
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3 METROPOLIZAÇÃO E GOVERNANÇA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA?  

 

Conforme explanado no capítulo anterior, as relações metropolitanas emergem 

como estratégia fundamental para o fortalecimento da posição de barganha e, 

consequentemente, das capacidades dos entes locais para determinar seu próprio 

desenvolvimento. Por outro lado a metropolização, na medida em que pressupõe uma 

instância governativa que congrega atores para a resolução de questões de interesse comum, 

possui, ao menos potencialmente, grande vinculação com a adoção de arranjos que impliquem 

uma articulação mais radial e consensual entre os agentes. Faz-se claro, assim, que, de um 

ponto de vista ideal, institucionalidades metropolitanas requerem o modus operandi de 

governança para gerarem, efetivamente, políticas públicas regionais que reflitam uma 

construção de consensos entre os atores envolvidos.  

 

Entretanto, como já mencionado, a plena adoção de estratégias de governança 

esbarra, por vezes, na prevalência de instituições oriundas de formas de governo mais 

verticais. Assim, embora esse modelo seja, como já explanado, o meio adequado para 

responder aos desafios urbanos do século XXI, o panorama institucional subjacente à sua 

aplicação pode comprometer sua efetividade.  

 

Em vista disso, faz-se necessário realizar uma análise teórica e empírica sobre 

as organizações metropolitanas existentes, examinando-se como esse fenômeno realmente se 

manifesta e em qual medida ele faz jus às potencialidades democratizantes e de eficiência 

teoricamente ligadas a modelos de governança.  

 

3.1 O Fenômeno das aglomerações urbanas em Regiões Metropolitanas  

 

De acordo com relatório da Un-Habitat (GIZ, 2015, p. 11), as regiões 

metropolitanas (RMs) configuram-se como instâncias estratégicas de desenvolvimento que 

têm sua importância aumentada a cada dia, o que decorre de uma crescente urbanização 

mundial somada à interdependência das cidades com suas cercanias. Nesse sentido, o cerne 

do conceito de metrópole residiria na noção de uma espacialidade definida pela existência de 

relações distributivas conexas de recursos naturais, de sistemas econômico-produtivos e de 

ocupação territorial entre localidades distintas. Em vista disso, as localidades que contassem 

com tal rede de dependências requereriam uma instância metropolitana para o exercício de 
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funções governamentais cujo tratamento fragmentado à esfera local implica ineficiências na 

provisão de serviços públicos ou a existência de spill-overs entre os municípios.    

 

Em sentido semelhante, Klink (2009) salienta que, sob uma perspectiva 

microeconômica, os mercados apresentariam falhas de regulação na presença de bens 

públicos ou de externalidades entre os agentes, o que demandaria uma intervenção estatal 

concertada que desse um tratamento comum e estratégico a tais relações. Assim, o autor 

afirma que  
É particularmente nas regiões metropolitanas que encontramos uma 
densidade grande de externalidades espaciais e bens públicos. As questões 
relacionadas ao uso e ocupação do solo e o desenvolvimento de cadeias 
produtivas competitivas, por exemplo, representam temas cujo limite 
geográfico extrapola e transborda os limites administrativos de cada cidade. 
Da mesma forma, a segurança pública, as bacias hidrográficas limpas e 
baratas e a presença de um conjunto de redes urbanas técnicas (água, 
saneamento, transporte) têm características nítidas de bens públicos com 
elementos de indivisibilidade e não exclusividade. À medida que cresce a 
frequência de externalidades espaciais e a presença potencial de bens 
públicos, podemos inferir o aumento da demanda por uma ação coordenada 
que não pode ser equacionada pelos mecanismos de mercado. Portanto, mais 
particularmente nas regiões metropolitanas e nas cidades-região com maior 
densidade populacional e complexidade das cadeias produtivas, 
presenciamos o surgimento de uma agenda estratégica em torno dos temas 
de cooperação, ação coletiva e mobilização produtiva de atores públicos e 
privados. (KLINK, 2009, p. 218) 

 

 Nessa ordem de ideias, Pinto (2007) assevera que o fenômeno metropolitano 

procede de uma expansão do espaço econômico e social cujos limites ultrapassam as 

jurisdições formais dos territórios municipais, o que colocaria em relevo a importância de 

ações conjuntas que enfrentem a prestação de certos serviços públicos sob a ótica de 

economias de escala.  A partir dessa necessidade teriam sido elaboradas na Europa, ao longo 

das décadas de 1960 e 1970, as primeiras formas de organização metropolitana formal, que, 

de maneira geral, foram criadas pelos entes nacionais através do estabelecimento de instâncias 

de governo com atribuições, formas de intervenção e competência territorial definidas de 

forma rígida por lei.  

 

Tais definições eram feitas, geralmente, sem a participação das instâncias 

locais envolvidas e sem que se levasse em conta as particularidades de cada região. Em 

virtude disso, essas estruturas foram bastante criticadas, vez que possuíam eficácia reduzida 

na resolução das questões comuns a que se haviam atrelado e por serem pouco permeáveis à 
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participação dos municípios e atores da sociedade civil implicados nos arranjos. Assim, a 

autora ressalta que  
Por um lado, as políticas públicas foram de alcance reduzido, não 
correspondendo às demandas. Por outro lado, reclama-se de um déficit 
democrático das autoridades metropolitanas. Em alguns casos, os governos 
metropolitanos entraram em conflito com as comunidades, em outros, se 
omitiram, para evitar confronto. Os anos 80 e 90 iriam desafiar esta forma de 
abordar o governo urbano. O avanço da urbanização e do processo de 
descentralização tornaram mais complexas as políticas públicas necessárias 
para lidar com a não coincidência entre o território funcional - o espaço 
metropolitano - e o institucional - as jurisdições aí inseridas. As instituições 
incumbidas de gerir os serviços e as políticas eram consideradas, muitas 
vezes, pouco democráticas. A legitimidade política de seus dirigentes 
provinha, em geral, das jurisdições

 
que enviavam seus representantes aos 

conselhos de administração metropolitanos. A isto se juntava a pouca 
identificação dos cidadãos com o espaço metropolitano que ia além de sua 
jurisdição. (PINTO, 2007, p. 75)  

 

  Esse hiato de efetividade e representatividade dos modelos metropolitanos 

rígidos coincidiram com a ascensão do paradigma de governança, sobretudo em referência a 

uma maior contratualização das relações entre os entes públicos e privados. De acordo com 

Pinto (2007, p. 75) esse incremento dos laços contratuais fez emergir uma lógica de 

negociação entre os governos, coletividades locais, autoridades públicas e seus parceiros, com 

a consequente adoção de modelos institucionais que permitissem uma participação 

colaborativa dos múltiplos atores na criação, implementação e avaliação de políticas urbanas. 

Nesse sentido, esse conjunto institucional ligado à governança, embora contasse com longo 

prazo de consolidação e importasse em alterações incrementais, passaria a se configurar como 

verdadeiro "instrumento de governabilidade” na esfera metropolitana, já que poderia 

harmonizar as complexas variáveis políticas, de eficiência e de equidade concernentes à 

realidade da gestão regional.  

 

 Não obstante, a expressão do paradigma de governança na esfera 

metropolitana não ocorreu de forma homogênea nas cidades ao redor do globo: ora se optou 

por arranjos mais institucionalizados, em que se estabeleceram verdadeiras instâncias de 

governo autônomas, ora se preferiu implementar formas de administração com caráter mais 

contratual e focalizadas a determinados setores ou funções públicas.  

 

 Tampouco o sucesso dessas organizações metropolitanas deu-se de forma 

uniforme, sendo certo que mecanismos semelhantes tiveram resultados positivos ou negativos 
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a depender do contexto em que estavam inseridos. No entanto, segundo Pinto (2007), da 

observação dos arranjos metropolitanos existentes na Europa e nos Estados Unidos teriam 

assomado alguns desafios e questões problemáticas comuns à governabilidade nas esferas 

metropolitanas.   

 

 Nesse sentido, é notável que o pano de fundo de tais questões reside na 

diferenciação entre a legitimidade funcional e a legitimidade política das metrópoles. Assim, 

aquela corresponderia à atuação da autoridade regional sobre territórios que efetivamente 

contem com um liame relacional que demande a assunção de certas funções públicas por um 

ente supra-municipal (PINTO, 2007, p. 86). Já a legitimidade política estaria relacionada não 

apenas à existência de formas de participação e cooperação efetivas entre os atores públicos e 

privados envolvidos na dinâmica regional, como também a uma noção disseminada de 

identidade metropolitana.  

 

 Segundo Klink (2009), a legitimidade funcional e a legitimidade política das 

metrópoles formariam uma “falsa dicotomia”, já que, embora a experiência histórica aponte 

para a priorização ora de um fator, ora de outro, uma harmonização entre esses dois aspectos 

seria fundamental para a construção de um modelo metropolitano efetivo e democrático. 

Nessa senda, o autor aponta que  
Conforme mencionamos anteriormente na discussão sobre o fetiche 
institucional, é ilusório montar uma estratégia metropolitana baseada na 
busca de uma racionalidade funcional sem envolvimento dos atores afetados 
pelos novos arranjos institucionais contemplados (LEFÉVRE, 1999; 
RODRÍGUEZ e OVIEDO, 2001). […] Por outro lado, as novas formas de 
governança metropolitana que vêm surgindo como tendência mundial 
precisam provar a sua efetividade em termos de equacionar verdadeiros 
problemas metropolitanos. Ou seja, além de se caracterizar pela legitimidade 
política (pois são embasadas no próprio protagonismo dos atores públicos e 
privados), as novas formas de governança regional e metropolitana deveriam 
reduzir os congestionamentos, a poluição ambiental e proporcionar um 
conjunto de projetos voltados para a competitividade sistêmica das cadeias 
produtivas regionais, para mencionar alguns dos desafios. (KLINK, 2009. p. 
223) 

 

 Nesse cenário de difícil coordenação de aspectos funcionais e políticos 

emergiriam, de acordo com Pinto (2007), os principais desafios percebidos nas organizações 

metropolitanas das nações desenvolvidas, que seriam: a falta de autonomia da instância 

regional frente aos governos locais e nacionais; a diminuta identificação dos cidadãos e dos 
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entes locais com a questão metropolitana; a resistência dos municípios em transferirem certas 

competências; e fragilidades orçamentárias e administrativas.  

 

 A despeito de tais questões, é inegável que as mudanças das dinâmicas 

produtivas sobre a espacialidade urbana demandam a existência de uma instância regional que 

possa, ao mesmo tempo, dar respostas a desafios de ordem política, social e funcional. Nessa 

senda, faz-se necessário analisar a evolução do tema metropolitano no Brasil.   

 

3.2 As Regiões Metropolitanas no contexto brasileiro  

 

  De acordo com Rojas (2010), a metropolização configura-se como tema 

central para a agenda de desenvolvimento na América Latina, vez que, segundo dados de 

2005, 75% da população e 50% das atividades econômicas do continente estavam 

concentradas nas cidades. Nos últimos 50 anos, especificamente, houve uma grande expansão 

de “mega-cidades”, cujas zonas de influência funcional dilatam-se para além de seu território 

formal. Esse processo de conurbação e expansão da mancha urbana alçaram tais localidades 

ao centro do desenvolvimento produtivo e, também, escancararam contundentes questões 

sociais como a pobreza, a concentração de renda e a violência.  

 

 A partir desse protagonismo das “mega-cidades” no contexto latino-americano, 

torna-se central pensar em formas de governo que tenham capacidade para responder às 

múltiplas demandas dos cidadãos metropolitanos de forma qualitativa e quantitativamente 

adequadas. Nesse ínterim, o autor destaca que a configuração das metrópoles na América 

Latina padecem de sérios déficits institucionais, já que  
A despeito dos avanços no processo de descentralização e na melhoria da 
governança local, a capacidade institucional, financeira e de coordenação 
desses governos subnacionais para enfrentar os desafios impostos pelas áreas 
metropolitanas ainda é insuficiente. As dificuldades de gestão metropolitana 
têm origem, na maioria das vezes, em estruturas obsoletas e ineficientes de 
relações intergovernamentais que definem a atribuição de responsabilidades 
e o acesso aos recursos correspondentes entre diferentes níveis de governo. 
Em muitos casos, as responsabilidades atribuídas aos níveis subnacionais de 
governo não são apoiadas por recursos suficientes (ou os incentivos para que 
governos locais gerem renda adequada são insuficientes), nem pelo 
desenvolvimento de capacidades institucionais efetivas na gestão da coisa 
pública. Nas áreas metropolitanas, o problema é agravado pelas dificuldades 
para coordenar jurisdições diferentes na administração de serviços e outros 
insumos públicos voltados para a promoção do desenvolvimento da 
aglomeração. (ROJAS, 2010. P. 3) 
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 Dessa forma, é possível discernir que as metrópoles latino-americanas, ao 

mesmo tempo em que possuem um papel protagonista para desenvolvimento social e 

econômico de suas nações, ainda padecem de uma recorrente ausência de capacidade estatal 

para coordenar e executar políticas urbanas de interesse comum. 

  

Esse diagnóstico possui vários paralelos com o contexto brasileiro. De acordo 

com Costa et al. (2018, p. 23-26), em 2016 o país possuía oitenta regiões metropolitanas e três 

regiões integradas de desenvolvimento (RIDEs), o que significava que 21% dos municípios e 

55% da população nacional estavam situados nessas espécies de aglomeração urbana. A 

despeito disso, as regiões metropolitanas brasileiras albergam contextos demográficos 

marcadamente díspares, como demonstram as seguintes tabelas: 

 

 
Fonte: IBGE (2016, apud COSTA et al., 2018, p. 26) 

 Fonte: IBGE (2016, apud COSTA et al., 2018, p. 27) 
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  É possível observar, da análise da tabela 1, que 34,4% de toda a população 

metropolitana está concentrada em três regiões: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

Além disso, uma parcela considerável das regiões metropolitanas (37 de 83) correspondem a 

apenas 8,1% da população nacional. Já a tabela 2 explicita que a grande maioria dos 

municípios metropolitanos (997 de um total de 1.183) possuem menos de 100 mil habitantes.  

 

 Diante de tais dados, sobressai não apenas a heterogeneidade, como também a 

grande fragmentação institucional que permeia o perfil das cidades metropolitanas brasileiras 

(COSTA et al, 2018). Conforme já explanado neste trabalho, o cerne da metropolização 

reside em uma realidade fática de interligação funcional entre cidades que demanda, por sua 

vez, uma atuação governamental supra-municipal com vistas a gerar ganhos de eficiência e 

gestão adequada de externalidades na esfera regional.  

 

 No entanto, tanto a quantidade de regiões metropolitanas quanto o perfil 

populacional notadamente diminuto da grande maioria dos municípios a elas pertencentes 

fazem assomar questionamentos acerca da real existência de laços de interesse comum a 

justificarem tal montante de arranjos. Em vista disso, é necessário examinar quais fatores têm, 

historicamente, conformado a criação dessas institucionalidades no contexto brasileiro.  

 

3.2.1 A trajetória da questão interfederativa no Brasil  

 

 Inicialmente, Losada (2010) destaca que o federalismo brasileiro foi 

caracterizado, sob um viés histórico, por momentos ora centralizadores, ora 

descentralizadores. A Constituição Republicana de 1891 foi o primeiro diploma legal nacional 

a conferir autonomia aos municípios. No entanto, ao longo da República Velha, assistiu-se a 

uma situação paradoxal: as elites locais, ao mesmo tempo em que guardavam grande 

dependência orçamentária com os governos estaduais, possuíam ampla discricionariedade 

legislativa no que tocava às políticas municipais. Nesse contexto, deve-se salientar que o 

poder local valia-se de práticas coronelistas para perpetuar-se no poder, submetendo a grande 

massa populacional à pobreza e à exclusão no processo político.    

 

 A partir de então, seguiu-se um período mais centralizador de 1937 a 1945, no 

governo autocrático de Getúlio Vargas; e um período mais descentralizador de 1946 a 1964, 

em que houve grande sedimentação institucional da autonomia municipal, especialmente em 
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função de uma maior redistribuição fiscal entre os entes federativos. No entanto, esse período 

viria a ser interrompido com a ascensão da ditadura militar, em 1964.  

 

 Esse governo promoveu, através da edição da Constituição Federal de 1967, 

uma grande concentração de capacidade fiscal na União. Além disso, os municípios perderam 

considerável autonomia política, eis que, dentre outras medidas, os prefeitos das capitais, das 

estâncias hidro-minerais e de cidades de “interesse da segurança nacional” não eram eleitos, e 

sim nomeados, e foram ampliadas as hipóteses de intervenção federal em outras esferas 

federativas. (LOSADA, 2010, p. 175) 

 

 Quanto à questão regional, o referido diploma constitucional fixou que a 

criação de regiões metropolitanas competia à União, que o faria para congregar municípios 

pertencentes à mesma realidade socioeconômica para a execução de serviços comuns. Nesse 

cenário ocorreram, assim, as primeiras institucionalizações de regiões metropolitanas da 

história brasileira: as Leis Complementares 14/1973 e 20/1974 criaram as metrópoles de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e 

Fortaleza.  

 

 Tais Leis Complementares definiram, ainda, que os “serviços comuns” seriam 

compostos por i) planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; ii) 

saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e serviço de 

limpeza pública; iii) uso do solo metropolitano; iv) transportes e sistema viário; v) produção e 

distribuição de gás combustível canalizado; vi) aproveitamento dos recursos hídricos e 

controle da poluição ambiental, na forma que dispuser a lei federal; vii) outros serviços 

incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei federal (LOSADA, 2010. 

p. 178). 

 

 Além disso, esses diplomas legais transferiram para os estados a competência 

para instituir os conselhos deliberativo e consultivo de cada região metropolitana. 

Estabeleceu-se, portanto, um modelo de gestão notadamente aglutinado em torno dos estados 

e, principalmente, da própria União, em que havia limitada participação dos municípios-

membros nas políticas implementadas e menos ainda da sociedade civil.  Abrucio et al (2010, 

p. 224) salientam, também, que esse modelo paradoxal de regionalização verticalizada e 
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inflexível tratou todas as metrópoles de forma uniforme, não adequando cada arranjo às 

peculiaridades locais. 

 

 Não obstante, segundo os autores, a criação de regiões metropolitanas na época 

ditatorial foi, indubitavelmente, uma primeira resposta estatal à realidade concreta de 

conurbação e necessidade de gerenciamento regional de questões comuns que se assomava. 

Além disso, esse processo consolidou instituições públicas de atribuição urbano-

metropolitana, que, por seu turno, congregaram uma burocracia com conhecimentos técnicos 

e locais sobre a temática interfederativa, o que viria a ter importância por ocasião da retomada 

da agenda metropolitana no período democrático.  

 

 Por outro lado, o tratamento dado às metrópoles pelo governo militar foi um 

dos fatores que fomentou uma noção, fortalecida à medida que se consolidava a abertura 

política, de que a centralização equivalia a governos ditatoriais, e a descentralização a 

governos democráticos. No entanto, Losada (2010, p. 182) aponta que esse tipo de associação 

nem sempre se verifica na prática, especialmente considerando que, sob uma perspectiva 

histórica, o poder municipal no Brasil, por vezes, exerceu um papel de “dominação a partir do 

local”. 

 

 A despeito disso, o processo de redemocratização pós-ditadura militar e de 

formação da Assembleia Constituinte foi fortemente marcado por um movimento 

municipalista. Nesse sentido, Losada (2010) assevera que a Constituição Federal de 1988 

sedimentou uma descentralização política, fiscal e administrativa, que, além de alçar os 

municípios à condição de entes federados, outorgou-lhes independência eleitoral e 

competência para legislar sobre matérias de interesse local, além de promover uma 

derrogação da prestação de serviços públicos e um incremento da base tributária e de 

transferências interfederativas aos entes locais.  

 

 No que tange à questão metropolitana, a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu, em seu art. 25, § 3º, que caberia aos estados instituir, através de lei 

complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões para “[…] 

integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum.” (BRASIL, 1988) Resta claro, assim, que a nova ordem constitucional previa de 

forma pouco aprofundada a gestão compartilhada de políticas públicas que implicassem um 
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interesse comum, gerando um vazio regulatório em relação à matéria que fomentou um 

declínio e uma ausência de estabilidade institucional dos arranjos regionais.  

 

 Nesse sentido, de acordo com Abrucio et al. (2010), o que prevaleceu, ao 

menos nos primeiros anos pós-redemocratização, foi um desmanche e, de certa forma, uma 

aversão às instâncias metropolitanas. Isso se daria pelo fato de, além de a nova ordem política 

haver buscado, segundo os autores, um rompimento completo com instituições ligadas à 

ditadura militar, o movimento municipalista haver colocado óbices à ampliação das esferas 

regionais, temendo ver sua autonomia ameaçada. Esse último fator estaria ligado, ainda, a um 

comportamento político alcunhado por Celso Daniel, ex-prefeito da cidade de Santo André, 

como “municipalismo autárquico”, em que os prefeitos veem-se em uma posição 

“autossuficiente”, já que creem que os municípios são capazes de atender a todas as demandas 

locais, adotando, assim, uma plataforma monotemática de pressão por mais recursos 

(LOSADA, 2010, p. 184).  

 

 Nessa ordem de ideias, Abrucio et al. (2010) salientam que esse 

comportamento político, além de ignorar a falta de capacidade institucional de certas cidades 

para conceberem e implementarem políticas públicas  - em que se insere não apenas a questão 

fiscal, como também a administrativa e técnica - , é inegável que muitas matérias implicam 

interesses supra-municipais, sendo pouco efetivo e equânime que sejam decididas 

isoladamente por cada localidade.   

 

 Desta feita, os autores salientam que essa “mentalidade autárquica” fomentou 

um contexto em que a cooperação interfederativa era levada a cabo unicamente quando os 

custos de não cooperar fossem muitos altos, o que ocorre, por exemplo, na gestão de bacias 

hidrográficas. No entanto, Abrucio et al. (2010) salientam que  
Cabe frisar que o municipalismo autárquico não é um comportamento 
atávico. Ele tem incentivos institucionais e mesmo socioculturais para se 
reproduzir. Gustavo Machado (2009) lembra muito bem que os prefeitos 
brasileiros enfrentam vários dilemas para cooperar, pois as estratégias 
cooperativas podem não ser as melhores para suas carreiras ou mesmo para a 
sua cidade. Primeiro, os governantes locais não querem ceder poder sem ter 
certeza sobre os efeitos sobre sua carreira e para a própria autonomia da 
cidade. Além disso, do ponto de vista eleitoral, os ganhos – e as perdas – só 
são computados no plano municipal. Ainda no que se refere à competição 
partidária, é bom recordar que muitos prefeitos concorrem a deputado 
estadual ou federal contra os alcaides das municipalidades vizinhas. E, por 
fim, a competição pode ser mais interessante do que a colaboração. Isto 
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acontece se não houver uma arbitragem federativa efetiva – como no caso da 
guerra fiscal – e se os custos puderem ser repassados a outros mantendo os 
benefícios colhidos – tal qual ocorre na “política das ambulâncias”, quando 
as prefeituras compram estes veículos para “invadir” a cidade vizinha sem 
precisar arcar com o ônus do financiamento do hospital. (ABRUCIO et al., 
2010, p. 200) 

  

 Isso teria sedimentado, no contexto posterior a 1988, um modelo de 

“federalismo compartimentalizado”, em que uma cultura municipalista isolacionista somou-se 

a um cenário regulatório e político pouco favorável à cooperação, de maneira que cada ente 

procurou executar suas funções de forma seccionada e insulada. Assim, nenhum deles, fosse 

no nível municipal ou estadual, estaria disposto a assumir os grandes “custos de barganha” 

implicados na associação regional. Dessa forma, de acordo com Almeida (1995, apud 

LOSADA, 2010, p. 185), o início do processo de descentralização brasileiro no período de 

redemocratização foi marcado por uma ausência de coordenação e de estipulação de diretrizes 

estratégicas e políticas claras quanto à distribuição de competências entre os diversos entes.   

 

 É certo que o fortalecimento da esfera local e a desconcentração da capacidade 

fiscal, administrativa e decisória da União para outras instâncias federativas trouxeram 

grandes ganhos e amadurecimento institucional para o país, como através da incorporação de 

inovações iniciadas no plano municipal a outros entes, da redução dos gargalos de eficiência 

que tinham como causa a excessiva centralização, e de um incremento da demanda da 

sociedade civil por maior participação a partir de sua localidade. No entanto, esse modelo 

negligenciou, por vezes, as grandes desigualdades de capacidades existentes entre os 

municípios brasileiros, bem como a própria realidade de agregação funcional que transcende 

os limites territoriais formais das cidades. (ABRUCIO et al., 2010, pp. 199-200) Nesse 

sentido, Losada (2010) aponta que  
A descentralização foi igualmente acompanhada da tentativa de 
democratizar o plano local. Chama atenção a instituição de canais de 
participação na gestão pública, que integraram novos atores sociais na 
formulação e execução de políticas públicas, tanto pela instituição dos 
conselhos setoriais de políticas sociais, previstos na Constituição, como pela 
criação de novos mecanismos de participação na gestão pública, cujo 
exemplo mais conhecido é o “Orçamento Participativo”. Porém, as 
conquistas democráticas dos governos locais não garantem eficiência na 
prestação dos serviços públicos, sobretudo na gestão dos serviços 
metropolitanos, que colocam em evidência os limites da descentralização. 
Analisando a evolução histórica do federalismo no Brasil, fica nítido que a 
autonomia municipal não nasceu na história recente do país, nem decorre 
simplesmente de ímpeto democrático pós-regime militar. Ao contrário, ela é 
fruto de uma construção histórica e política […]. (LOSADA, 2010. p. 181) 
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 Nessa ordem de ideias, a autora salienta que, no final da década de 1990, o 

debate acerca dos limites de um modelo federativo “compartimentalizado” vieram à tona, 

especialmente em face da expressiva aglomeração populacional nas metrópoles e das falhas 

na gestão de políticas públicas decorrentes das grandes disparidades de capacidades 

observadas entre os municípios. Ainda que houvesse previsão constitucional para a 

institucionalização de regiões metropolitanas e de exercício, pelos três entes federados, de 

competências compartilhadas5, sua efetiva aplicação foi incipiente nessa época. Dessa forma, 

Abrucio et al destacam que 
O federalismo brasileiro da redemocratização não pode ser reduzido ao 
modelo descentralizador autonomista e ao jogo intergovernamental 
compartimentalizado. Como dito anteriormente, já na Constituição de 1988 
havia elementos em prol de uma visão mais cooperativa, além de 
instrumentos de intervenção nacional por parte do governo federal. O 
problema é que a implementação destas normas, de maneira geral, foi mal 
sucedida na primeira metade da década de 1990, e em algumas áreas este 
quadro se mantém. Por isso, ainda sobrevivem alguns comportamentos de 
competição predatória, como a guerra fiscal entre os estados, que diminuiu 
sua força, mas que continua sendo uma opção estratégica adotada por vários 
governos estaduais. (ABRUCIO et al., 2010. p. 203) 

 
 Nesse cenário, iniciou-se um lento processo de retomada da questão 

metropolitana à agenda governamental, o que se deu, inicialmente, com foco em políticas 

setoriais, como a saúde. Assim, Abrucio et al (2010) destacam a grande relevância dos 

arranjos institucionais do Sistema Único de Saúde (SUS) para um gradual amadurecimento da 

                                                
5 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: I - zelar 
pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; IV - impedir a evasão, a 
destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou 
cultural; V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa 
e à inovação;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) VI - proteger o meio 
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a 
flora; VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; IX - promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico; X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos; XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; XII - estabelecer e implantar 
política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão 
normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (BRASIL, 1988) 
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concertação interfederativa no Brasil. Criado pela Constituição de 1988 e regulado pela Lei 

8.080/1990, o SUS prevê explicitamente, dentre suas diretrizes, i) a descentralização político-

administrativa pela ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e pela 

regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; e ii) a conjugação dos recursos 

financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.6 

 

 Esse modelo teria como premissa uma efetiva articulação entre os entes da 

Federação, em que se busca conjugar uma salutar posição coordenadora, indutora e 

financiadora da União com a autonomia dos municípios para implementarem e influenciarem 

no desenho das políticas de saúde com base na realidade local. Mais além, a sustentabilidade 

de um mecanismo colaborativo e consensual dessa monta requereu uma opção política da 

União de, efetivamente, alargar sua capacidade de governo às esferas locais, e também do 

estabelecimento de fóruns de deliberação e outras instâncias de discussão interfederativos.    

 

 Outra experiência que contribuiu para o incremento do debate metropolitano 

teria sido o desenvolvimento, a partir da segunda metade da década de 90, do Consórcio 

Intermunicipal do Grande ABC, no estado de São Paulo. De acordo com Klink (2009), nessa 

região ocorreu, ao longo de vários anos, um gradual incremento de uma forma de governança 

compartilhada. Tal modelo, além de criar uma agência executiva, instituiu o chamado “Fórum 

de Cidadania”, que contava com a representação de elevado número de associações atuantes 

na região à época, e uma instância deliberativa chamada “Câmara Regional”, em que se 

discutiam propostas nas esferas sócio-econômica, físico-territorial e administrativa. É 

interessante notar que o processo de institucionalização dessa estrutura metropolitana correu 

de forma paralela a um fortalecimento, no âmbito da sociedade civil, de uma identidade 

regional. Além disso, é importante pontuar que esse processo se desenrola a partir de uma 

situação de declínio econômico partilhada entre os municípios, com uma desarticulação das 

tradicionais indústrias automobilística e química. Resta claro, assim, que o consorciamento 

despontou, em certa medida, como uma forma das cidades buscarem uma recuperação frente 

à crise produtiva.  

 

                                                
6 Art. 7º, IX  e XI. (BRASIL, 1990) 
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 No entanto, o arranjo governativo da Região do Grande ABC contou com 

grandes obstáculos à sua plena consolidação, em que se destacam a dificuldade de 

financiamento dos órgãos que o compunham e a falta de suporte, à época, em uma 

institucionalidade que garantisse que os compromissos assumidos pelas múltiplas escalas de 

governo fossem efetivamente cumpridos.  Nesse sentido, Klink (2009, p. 222) salienta que  
Por um lado, a elaboração de uma visão estratégica do futuro, e a formulação 
de projetos de interesse comum no bojo de um processo participativo de 
planejamento estratégico representaram traços de um novo padrão de 
governança metropolitana alinhada com a nova tendência internacional que 
analisamos anteriormente no contexto europeu. Por outro lado, e em função 
da ausência de respaldo institucional do novo arranjo financeiro, não 
presenciamos muito avanço no padrão de financiamento dos projetos 
proporcionados pelo novo regionalismo. A frágil inserção institucional do 
novo arranjo fez com que não houvesse uma previsibilidade e uma 
transparência na chegada dos recursos financeiros indispensáveis para 
alavancar a implementação dos projetos estratégicos. Consequentemente, o 
processo de captação de recursos para viabilizar os acordos e projetos 
regionais vem ainda ocorrendo de forma pontual e pouco transparente e está 
longe de representar um componente sistêmico do arcabouço de novo 
regionalismo que está se consolidando no ABC Paulista.  

 

  De acordo com Abrucio et al. (2010, p. 206), porém, essas dificuldades 

levaram a um debate nacional sobre os limites da atuação federativa atomizada e sobre a 

necessidade de se outorgar maior estabilidade institucional aos arranjos colaborativos que 

vinham sendo estabelecidos, em que se destacam, além da experiência do ABC Paulista, as 

políticas do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse debate fomentou a aprovação, em 2005, da 

Lei de Consórcios Públicos, que buscou estabelecer um marco legal para a gestão 

compartilhada de serviços públicos através da criação de instrumentos específicos que 

permitem que a cooperação inter-governamental se dê de forma mais previsível e solidamente 

constituída. Segundo os autores, paralelamente à aprovação dessa Lei foram crescendo, de 

forma paulatina, outros mecanismos de pactuação interfederativa, tais como associações 

municipalistas, conselhos de secretários municipais e estaduais, arranjos produtivos locais, 

dentre outras organizações.  

 

 Nessa senda, Abrucio et al. (2010) salientam que todas essas circunstâncias 

geraram um significativo aprendizado institucional no que concerne à gestão interfederativa, o 

que teria contribuído para um crescimento, a partir do primeiro governo do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, da criação de regiões metropolitanas. Esse incremento também teria sido 

preponderantemente incentivado pelo grande aporte de recursos que seriam destinados a essas 
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aglomerações urbanas com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), principalmente 

para destinação a setores de habitação, saneamento e transporte.  

 

 Além disso, uma sensibilização da população para os grandes problemas 

socioeconômicos oriundos de uma gestão urbana pouco eficaz e a utilização das metrópoles 

como vetores de desenvolvimento regional pelos governos estaduais também contribuíram 

para a exponencial proliferação das regiões metropolitanas. Essa situação torna-se clara pela 

análise do seguinte gráfico:  

 

 
Fonte: Costa et al.(2018, p. 22). 
  

 É notável que o número de regiões metropolitanas mais do que dobrou se 

comparado o decênio de 2010-2017 com o período anterior. Embora seja necessário 

investigar se um incremento de tal monta realmente seja fruto da associação de localidades 

que guardem efetivos laços metropolitanos, pode-se conceber que a implementação de 

modelos de governança interfederativa vem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Dessa 

forma, Abrucio et al. (2010) destacam que  
O fato é que o aprendizado institucional da Federação brasileira, em maior 
ou menor velocidade, tem levado os níveis de governo a entender os limites 
do modelo descentralizador meramente municipalista e da prática 
intergovernamental compartimentalizada – isto é, cada nível de governo 
agindo apenas nas suas “tarefas”, sem entrelaçamento em problemas 
comuns. Isto tem levado a alterações no plano das políticas públicas, em 
especial com adoção do conceito de sistema, e no aumento de estruturas 
formais e informais de cooperação intergovernamental. É preciso ressaltar, 
no entanto, que cooperação intergovernamental, vertical ou horizontal, não 
pode ser feita em detrimento da autonomia e capacidade de barganha dos 
entes. O desafio para se instituir um federalismo mais cooperativo no Brasil 
está em fortalecer os incentivos à parceria e ao entrelaçamento, mantendo 
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um jogo intergovernamental que dê participação e capacidade de negociação 
aos estados e municípios. (ABRUCIO ei al, 2010, p. 202-203) 

 
 Não obstante, o incremento no número de regiões metropolitanas e uma 

percepção mais favorável das relações interfederativas não elide a existência de questões 

controversas ainda recorrentes no que tange ao tema. De acordo com Santos (2018), exemplos 

claros disso são duas demandas, impetradas no Superior Tribunal Federal (STF), de 

declaração de inconstitucionalidade de dois dispositivos de lei estaduais: a ADI nº 2.077/BA e 

a ADI nº 1.842/RJ. A primeira, ainda sem julgamento de mérito, diz respeito a uma ação 

ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em face da Constituição do estado da Bahia, 

questionando um dispositivo que transferia a competência de prestação de serviços de 

saneamento básico das regiões metropolitanas baianas para o estado.  

 

 Já a segunda ação foi impetrada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

contra artigos de leis estaduais que transferiam ao estado do Rio de Janeiro a titularidade 

sobre serviços públicos de caráter comum na esfera metropolitana, cabendo-lhe unificar e 

regular, por meio de concessão ou permissão, sua prestação. Após quinze anos de tramitação, 

o STF decidiu, em 2013, declarar inconstitucional a "transferência ao estado-membro do 

poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum” (STF, 2013 apud 

SANTOS, 2018, p. 58). 

  

Na esfera desse julgamento o Tribunal decidiu, ainda, que a vinculação dos 

municípios às regiões metropolitanas, cuja competência de criação reside no ente estadual, 

seria compulsória. Já o plano metropolitano, instrumento de planejamento no âmbito regional, 

não teria de ser necessariamente aprovado pelo estado e sua respectiva Assembleia 

Legislativa. Por outro lado, decidiu-se que o titular dos serviços públicos de caráter comum na 

escala metropolitana é o respectivo órgão colegiado regional, que deve, por sua vez, contar 

com participação equilibrada entre todos os municípios e o estado.  Por fim, o STF 

sedimentou o entendimento de que a transferência da prerrogativa de prestação de funções 

públicas de caráter comum ao colegiado metropolitano não fere a autonomia municipal.  

 

 Tal julgamento foi importante para ao menos se vislumbrar, na ordem jurídica 

nacional, um posicionamento de equilíbrio da tensão existente entre poder local e regional. 

Embora, como se verá, essa questão ainda não conte com uma pacificação, o referido 

julgamento somou-se a uma maturação da agenda metropolitana no Brasil que culminou, em 
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2015, com a aprovação do primeiro diploma legal da ordem democrática referente à matéria: 

o Estatuto da Metrópole.   

 

3.2.2 A Lei nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole) 

 

 Embora tenha começado a viger em 2015, o projeto de lei do Estatuto da 

Metrópole data de 2004, tendo sido aprovado após um longo trâmite legislativo. Esse diploma 

legal buscou preencher o vazio normativo que pairava sobre a regulação do tema 

metropolitano no Brasil, vez que, até então, cabia a cada ente estadual dispor sobre a matéria 

como melhor lhe aprouvesse. Essa situação havia gerado não apenas uma grande 

heterogeneidade de arranjos de governo, como também um vácuo institucional e até 

desvirtuamento da figura regional.  

 

 Nessa senda, a Lei n. 13.089/2015 pretendeu estabelecer, sumariamente,  
[…] i) as diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das 
funções públicas de interesse comum em RMs e em aglomerações urbanas 
instituídas pelos estados; ii) as normas gerais sobre o Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) e outros instrumentos de 
governança interfederativa; e iii) os critérios para o apoio da União às ações 
que envolvam governança interfederativa no desenvolvimento urbano.7  

 

Para tanto, o diploma legal designa uma série de conceitos fundamentais para a 

gestão metropolitana brasileira, criando, assim, verdadeiros institutos jurídicos de 

planejamento nessa seara, com vistas a trazer robustez técnica e uniformidade à questão. 

(SANTOS, 2018, p. 462)   

 

 Inicialmente, cumpre destacar que o Estatuto da Metrópole deve ser 

interpretado à luz de outros dispositivos legais, como o Estatuto da Cidade, que firma o 

arcabouço normativo da política urbana no Brasil, e outras leis federais que disciplinam a 

política nacional de desenvolvimento urbano, a política nacional de desenvolvimento regional 

e as políticas setoriais de habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e meio ambiente.8 

 

                                                
7 Art. 1º, caput. (BRASIL, 2015) 
8 Art. 1º, § 2º. (BRASIL, 2015) 
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 Nessa ordem de ideias, o diploma normativo fixa três conceitos basilares para 

a institucionalização de uma entidade governativa metropolitana: aglomeração urbana, função 

pública de interesse comum e gestão plena. O primeiro conceito condiciona a existência de 

uma aglomeração urbana, para os fins estipulados na lei, à prévia configuração de uma 

relação de complementaridade funcional e integração dos fluxos geográficos, ambientais, 

políticos e sócio-econômicos entre duas ou mais localidades limítrofes. Já a função pública de 

interesse comum foi definida como a política pública ou ação governamental cuja execução 

não seja possível a um município isolado ou implique efeitos para outros municípios.9  

 

 Essas conceituações ganham especial relevo no que concerne à criação de 

regiões metropolitanas: em seu art. 3º, a Lei 13.089/2015 estabeleceu que as legislações 

estaduais que institucionalizam as metrópoles devem, dentre outros requisitos, explicitar os 

critérios técnicos que informam o diagnóstico da existência de funções públicas de interesse 

comum a justificar a implementação de uma unidade territorial naquela região. Tais critérios 

deveriam, ainda, ter como referência parâmetros do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) quanto à fundamentação da existência da relação metropolitana.  

 

 Esse dispositivo buscou sedimentar a matéria da criação da região 

metropolitana em bases objetivas. No entanto, Santos (2018, p. 462-463) alerta que   
A metrópole propriamente dita existe antes da efetiva institucionalização, 
uma vez que é fruto de processo histórico, socioespacial e altamente 
dinâmico que parte da conurbação, por sua vez, consistente na formação de 
uma mancha urbana, onde o espaço é reconhecido como comum, e os 
recursos, a infraestrutura, os serviços e os problemas ultrapassam os limites 
administrativos de um único território municipal. Na verdade, a metrópole, 
como fenômeno territorial, existe antes e depois dos instrumentos legais que 
buscam institucionalizá-la, pois a dinâmica metropolitana segue existindo 
mesmo após a sua institucionalização. Isso quer dizer que, por mais que seja 
saudável e pareça ser seguro o esforço, no sentido de que o desenho jurídico 
das unidades regionais seja balizado por critérios técnicos, a busca pela 
correspondência perfeita entre o fenômeno socioespacial e a 
institucionalização das metrópoles é, necessariamente, uma tarefa 
incompleta e parcial. Isso não se deve a uma falha dos mecanismos 
institucionais, mas ao fato de que o fenômeno metropolitano é, em si, 
irredutível às figuras institucionalizadas que procuram capturá-lo. Além 
disso, deve-se reconhecer que a institucionalização de uma determinada RM, 
AU ou microrregião consiste, em última instância, em uma decisão política.  

 

                                                
9. Art. 2º (BRASIL, 2015). 
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 Em vista disso, é possível asseverar que o fenômeno metropolitano o é antes de 

que seja assim regulado por lei, e, por mais que possa ser identificado e apreendido por 

critérios técnicos, seu componente de gestão comum de interesses de entes autônomos torna-o 

um processo marcadamente político em sua execução. Entretanto, no caso brasileiro, essa 

dimensão política atropelou, não raras vezes, os pressupostos técnicos que se revelam 

essenciais para justificar a institucionalização formal de uma instância governativa regional.  

 

 Segundo Santos (2018), o Brasil conta, historicamente, com uma proliferação 

massiva de regiões metropolitanas que, frequentemente, não possuem liames de 

interdependência suficientes para fundamentarem a criação de uma esfera de gestão supra-

municipal. Isso pode ser motivado, segundo a autora, pelo que dispõe a Lei Complementar nº 

14/1973, que garante acesso facilitado a recursos públicos federais e estaduais, inclusive sob a 

forma de financiamento e garantia a empréstimos, a municípios que integrem uma região 

metropolitana e tome parte no planejamento integrado e na provisão de serviços públicos 

comuns. Nesse sentido, por mais que o Estatuto da Metrópole tenha apresentado um grande 

avanço em relação à transparência e tecnicidade do processo de criação de regiões 

metropolitanas, o art. 5º, § 2º, isentou as metrópoles já existentes de se adequarem à exigência 

de fundamentação de sua institucionalização com base em critérios do IBGE. Esse fato ganha 

bastante relevância quando se examina que, hoje, há oitenta regiões metropolitanas no 

território brasileiro, correspondendo a 21% dos municípios do território nacional (COSTA et 

al., 2018).  

 

 Tal cenário lança dúvidas acerca da efetividade do Estatuto da Metrópole para, 

concretamente, trazer substância técnica e robustez institucional às metrópoles brasileiras. 

Cumpre destacar, assim, o caso emblemático da aprovação da criação, no exato dia de 

publicação da Lei 13.089/2015, de quatro regiões metropolitanas no Estado do Paraná sem 

qualquer fundamentação de caráter técnico. Mais além: um ano e meio após a edição do 

Estatuto, foi instituída a Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em processo que, seja no 

próprio diploma legislativo ou em sua justificativa e emendas, sequer mencionou o Estatuto 

da Metrópole. Tampouco há previsão de edição de um Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado nessa Região. Tais exemplos, assim, escancaram algumas das dificuldades à 

eficácia material da Lei 13.089/2015 (SANTOS, 2018, p. 470). 
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 Por outro lado, é necessário explicitar o terceiro conceito lançado pelo Estatuto 

da Metrópole: a gestão plena. De acordo com esse dispositivo legal, a gestão plena seria a 

condição da região metropolitana que contasse, cumulativamente, com: (i) formalização e 

delimitação mediante lei complementar estadual; (ii) estrutura de governança interfederativa 

própria, nos termos do art. 8o da Lei; (iii) plano de desenvolvimento urbano integrado 

aprovado mediante lei estadual.10 Esses critérios têm grande relevância para a dinâmica das 

regiões metropolitanas já que, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, o apoio da 

União a elas e às aglomerações urbanas fica condicionado à prévia observância de tais 

parâmetros. Nesse sentido, diante da importância desses critérios, é necessário analisar em 

que consistem, no âmbito do Estatuto da Metrópole, a governança interfederativa e o plano de 

desenvolvimento urbano integrado.  

 

 No que tange à governança interfederativa, a Lei 13.089/2015, em seu art. 6º, 

estabelece como princípios básicos: (i) a prevalência do interesse comum sobre o local; (ii) o 

compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano 

integrado; (iii) a autonomia dos entes da Federação; (iv) a observância das peculiaridades 

regionais e locais; (v) a gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43 a 45 da Lei no 

10.257, de 10 de julho de 2001; (vi) a efetividade no uso dos recursos públicos; (vii) a busca 

do desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2015).  

 

 De início, o dispositivo estabelece um princípio que, na verdade, consiste no 

eixo normativo de todo o Estatuto da Metrópole: a preponderância do interesse comum sobre 

o local. É certo que a Constituição Federal estabelece que o município, na condição de ente 

federado, possui competência para dispor sobre matérias de interesse local, a qual não poderia 

ser exercida por outro ente sob pena de violação à sua autonomia e quebra do pacto 

federativo. Nessa senda, ainda que a Lei 13.089/2015 não tenha criado, propriamente, um 

novo ente federado, ela autorizou que questões de natureza local que fossem partilhadas com 

outros municípios pudessem ter seu tratamento alocado a uma escala governativa supra-

municipal. É de se notar, nesse sentido,  que o princípio de prevalência do interesse comum 

sobre o local não apenas legitima a atuação metropolitana, como também a delimita: ao 

menos idealmente, a escala de governo metropolitana deve operar apenas quando se configure 

um contexto fático de aglomeração urbana em que haja interesses comuns a serem tutelados.    
                                                
10 Art. 2º, III. (BRASIL, 2015). 



48 
 

 

 

 Insere-se, aqui, um dos principais desafios de aplicação da nova legislação: 

qual seria o limiar entre o interesse puramente municipal e o comum, e em que medida a 

atuação estatal fundamentada neste pode ferir a autonomia municipal? Como devem ser 

encaradas as funções públicas que possuam impacto ora exclusivamente local, ora regional?  

 

 A fim de elucidar essas questões, Santos (2018, p. 473-474) afirma que  
Em todo caso, o que parece é que a Lei nº 13.089/2015 pretendeu explicitar 
e operacionalizar o dever de cooperar, insculpido na Constituição, para a 
solução da questão metropolitana, desde que seja para a realização das 
FPICs. A cooperação federativa constitui um dos postulados do sistema 
federativo, e o estatuto oferece instrumentos para viabilizar a cooperação 
como caminho direcionado à gestão de problemas comuns a mais de um 
ente. Claro está que, mesmo no ambiente de cooperação, a autonomia dos 
entes deve ser preservada. Verifica-se, no estatuto, uma tendência de 
modificação interpretativa sobre a atuação federativa do município no 
âmbito regionalizado. Em vez de uma abordagem que identifica autonomia 
como atuação isolada, há uma reorganização da noção de autonomia 
municipal em contexto mais favorável à cooperação federativa. Nesse 
sentido, a saída para a compatibilização entre autonomia dos entes e 
prevalência do interesse comum sobre o local parece ser a ideia de 
compartilhamento.  
 

 Desta feita, de acordo com a autora, o dilema entre a competência municipal e 

a competência comum teria sido resolvido, no âmbito da legislação ora analisada, através da 

ótica do compartilhamento: não há uma supressão da competência municipal sobre matérias 

de interesse regional, e sim a exigência de que tais pontos sejam tratados de forma colegiada, 

de maneira que as decisões sejam tomadas sob uma perspectiva construída de forma comum. 

Em decorrência disso, a noção de co-participação deve estar presente em todos os 

instrumentos e instituições que informam a gestão metropolitana, o que se explicita pelo 

estabelecimento dos demais princípios, como o do compartilhamento de responsabilidades 

para a promoção do desenvolvimento urbano integrado, da autonomia dos entes da Federação 

e da gestão democrática da cidade.  

 

 Este último se insere, na verdade, como diretriz geral de política urbana 

instituída pelo Estatuto da Cidade11 . Dessa forma, a Lei 13.089/2015 fixa, como seu 

desdobramento, que a governança interfederativa deve pautar-se, dentre outras diretivas, pela 

“[…] participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de 

                                                
11. Art. 2º, II. (BRASIL, 2001) 
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tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na realização de obras 

afetas às funções públicas de interesse comum”.12 Cabe ressaltar, nessa senda, que se aplicam 

à esfera metropolitana os instrumentos de gestão democrática constantes do Estatuto da 

Cidade, tais como os órgãos colegiados, debates, audiências, consultas públicas e 

conferências.13  

 

 Noutro giro, segundo o parágrafo único do art. 7º do Estatuto da Metrópole 

(BRASIL, 2015), todos os princípios específicos da governança interfederativa deveriam ser 

considerados e aplicados à luz das especificidades municipais, como em relação à população, 

à renda, ao território e às características ambientais, buscando-se, assim, um verdadeiro 

equilíbrio e representatividade na dinâmica metropolitana.  

 

 Quanto à constituição da governança interfederativa, a Lei 13.089/2015 

estipula, em seu art. 8º, que sua estrutura básica deve conter, no mínimo: (i) uma instância 

executiva composta pelos representantes do Poder Executivo dos entes federativos integrantes 

das unidades territoriais urbanas; (ii) uma instância colegiada deliberativa com representação 

da sociedade civil; (iii) uma organização pública com funções técnico-consultivas; e (iv) um 

sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. (BRASIL, 2015) De 

acordo com Santos (2018), às duas primeiras instâncias corresponderiam, respectivamente, 

um papel estratégico e deliberativo, nos quais estariam inseridos os desafios de uma gestão e 

construção de políticas efetivamente compartilhadas.  

 

 Já o sistema integrado de alocação de recursos suscita uma questão importante 

para a consolidação dos arranjos metropolitanos: o financiamento. O art. 7º da Lei ora em 

análise (BRASIL, 2015) define que a execução das funções públicas de interesse comum 

(FPICs)14 deve ser financiada através de rateio de custos previamente ajustados na esfera de 

governança interfederativa, e também estabelece a criação de um fundo que concentre os 

recursos destinados à instância regional. No entanto, o Estatuto da Metrópole não detalha a 

origem e as formas de captação de tais receitas, o que fragiliza a tentativa de engajamento em 

torno do fortalecimento institucional da questão metropolitana.  

                                                
12, Art. 7º, V. (BRASIL, 2015) 
13, Art. 43. (BRASIL, 2001) 
14 Funções Públicas de Interesse Comum são atividades e serviços que causam impacto em regiões 

metropolitanas.  
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 Nessa ordem de ideias, é necessário ressaltar que a redação original da Lei 

13.089/2015 previa, em seus arts. 17 e 18, a criação de um Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Urbano Integrado, o que foi vetado. Tal fato ganha relevo em função de 

constatações empíricas apontarem que a mera existência de fundos internos à estrutura 

regional não é capaz de garantir a solidez de uma governança interfederativa, já que, na 

maioria das regiões metropolitanas brasileiras, tais mecanismos não contam com aporte 

satisfatório de recursos, sendo praticamente ociosos. Dessa forma, ainda que a criação de 

sistemas integrados de alocação financeira seja desejável no sentido de conferir accountability 

e garantir que os recursos metropolitanos sejam despendidos em consonância ao planejamento 

regional, a questão sobre a origem do montante a ser alocado é, no cenário atual, determinante 

para a (não) efetividade dos arranjos interfederativos (SANTOS, 2018, p. 502).  

 

 Por fim, deve-se destacar, na esfera dos instrumentos de desenvolvimento 

urbano integrado estipulados no art. 9º do Estatuto da Metrópole, o eixo orientador da 

governança interfederativa: o plano de desenvolvimento urbano integrado, conceituado como 

o “[…] instrumento que estabelece, com base em processo permanente de planejamento, as 

diretrizes para o desenvolvimento urbano da região metropolitana ou da aglomeração 

urbana”.15  

  

De início, é necessário salientar que o plano de desenvolvimento urbano 

integrado (PDUI) requer a prévia existência de uma estrutura de governança interfederativa 

concebida nos moldes aqui analisados, de maneira que seu conteúdo seja referendado pela 

respectiva instância colegiada deliberativa para posterior envio do projeto de lei à assembleia 

estadual correspondente.16 

 

 Por outro lado, de acordo com o § 1º do referido dispositivo legal, tal 

instrumento deve trazer, no mínimo: (i) as diretrizes para as funções públicas de interesse 

comum, incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos; (ii) o 

macrozoneamento da unidade territorial urbana; (iii) as diretrizes quanto à articulação dos 

Municípios no parcelamento, uso e ocupação no solo urbano; (iv) as diretrizes quanto à 

                                                
15 Art. 2º, VI. (BRASIL, 2015). 
16 Art. 10, § 4º. (BRASIL, 2015). 
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articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana; (v) a 

delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção do patrimônio 

ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres 

naturais, se existirem; e (vi) o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições. 

(BRASIL, 2015) 

 

 Nesse sentido, o estabelecimento de matérias que devem, necessariamente, 

constar do PDUI buscou dar eficácia material, e não meramente formal, a esse instituto de 

planejamento, conferindo-lhe capacidade para, através de seu conteúdo, servir de elemento 

orientador da política urbana na esfera regional. Assim, emerge da compulsoriedade da edição 

desse instrumento a vinculação dos mecanismos de política urbana municipais - incluídos, 

aqui, os planos diretores, leis de parcelamento, uso e ocupação do solo, e políticas públicas 

intersetoriais - ao que prescreve o PDUI da região metropolitana em que estão inseridos, 

respeitado, é claro, o critério de existência de interesse comum. 

  

Noutra senda, cumpre salientar que o Estatuto da Metrópole estabeleceu, em 

sua redação original, que o processo de elaboração do PDUI, em atenção ao princípio de 

gestão democrática da cidade, deveria contar com audiências públicas e debates com a 

participação de representantes da sociedade civil e da população em todos os municípios que 

integram a região metropolitana. No entanto, foi editada neste ano a Medida Provisória nº 

818/2018, que retira a exigência de realização de audiências públicas em todas as localidades 

pertencentes à metrópole, em prol da estipulação de “ampla divulgação em todos os 

Municípios integrantes da unidade territorial urbana”17 acerca das audiências públicas que 

tenham como tema a discussão do PDUI.   

 

 Segundo Santos (2018), essa alteração implicou  
[…] prejuízos à participação democrática e até mesmo [pode] ferir a 
autonomia dos municípios integrantes: ‘Ao contrário de violar a ideia de 
compartilhamento e integração, a realização de audiências em cada um dos 
municípios permite que a população seja informada e possa contribuir 
ativamente com aspectos e decisões acerca da gestão metropolitana, o que 
pode, a médio prazo, contribuir para a construção de consensos e de uma 
cidadania metropolitana. A mera divulgação, ainda que seja ampla, não 
resulta em efetiva participação e pode inibir ou impedir que os cidadãos 
diretamente impactados contribuam ativamente na elaboração do PDUI. A 

                                                
17 Art. 12, § 3º. (BRASIL, 2015). 
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criação de uma cidadania metropolitana depende em grande parte de 
esclarecimentos, do estímulo ao debate e do fortalecimento dos canais de 
participação dos habitantes residentes numa unidade regional, o que tende a 
ser impulsionado pelas audiências públicas’. (SANTOS, 2018, p. 496) 

 

 Complementarmente, a referida Medida Provisória aumentou de três para 

cinco anos o prazo para que as regiões metropolitanas editem o respectivo PDUI, sob pena de 

que o agente público envolvido na estrutura de governança interfederativa responda por crime 

de improbidade administrativa.18 Quanto a essa matéria, cumpre destacar que o Estado do 

Pará ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADI nº 5.857/PA) frente aos arts. 10 e 21 

do Estatuto da Metrópole. Tal procedimento teria como fundamento o fato de que a 

obrigatoriedade de aprovação de um plano de desenvolvimento urbano integrado na esfera das 

regiões metropolitanas e a respectiva imputação de improbidade administrativa ao agente 

público responsável pelo ente governativo regional que não o edite no prazo legal feririam a 

autonomia dos entes federativos.  

 

 De acordo com nota extraída do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, 

a ADI nº 5.857/PA traz o argumento de que os dispositivos de lei mencionados   
[…] representam inequívoco excesso legislativo, afrontando o princípio 
federativo. Isso porque, de acordo com o governador paraense, o artigo 25, 
parágrafo 3º, da Constituição Federal faculta aos estados a instituição de 
regiões metropolitanas. Trata-se de uma faculdade, e não de uma obrigação, 
sustenta Jatene, para quem a Constituição assim tratou o tema exatamente 
para respeitar a autonomia dos entes federativos. ‘Se se trata de uma 
faculdade, não se pode impingir aos governantes e agentes públicos qualquer 
penalidade pelo seu não cumprimento, podendo a União, exclusivamente, 
estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento urbano e outros 
instrumentos de governança interfederativa para as unidades federativas que 
optem por esse caminho’, afirma. Para Simão Jatene, tanto a fixação de 
obrigação legal aos entes federados quanto a imposição de sanções são 
inconstitucionais, representando quebra do pacto federativo e contrariedade 
ao artigo 18 da Constituição Federal. O governador pediu a concessão de 
liminar para suspender a eficácia do artigo 21, afastando a imputação de 
improbidade administrativa. No mérito, pediu que os artigos 10 e 21 da Lei 
13.089/2015 sejam declarados inconstitucionais pelo STF. (DISPOSITIVOS 
..., 2018) 

 

 Escapa ao escopo deste trabalho empreender uma análise jurídica de tal 

demanda. Salienta-se, aqui, como ela pode ser indicativa da grande heterogeneidade de 

                                                
18 Art. 21. (BRASIL, 2015). 
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maturação institucional existente entre as diversas regiões metropolitanas brasileiras, em que 

ora se busca, ora se pretere um fortalecimento da instância regional.  

 

 Nesse sentido, cabe trazer à baila dados referentes à adequação de um grupo 

amostral de regiões metropolitanas brasileiras ao que determina o Estatuto da Metrópole: 

 

 
Fonte: Costa et al.(2018, p. 37) 

 

 
Fonte: Costa et al. (2018, p. 37) 

 

 É possível dimensionar, dos dados apresentados, os diferentes graus de 

consolidação da estrutura de governança interfederativa: das doze regiões metropolitanas 

examinadas, apenas uma já aprovou seu PDUI, e cinco sequer iniciaram seu processo de 
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elaboração. Também se observam significativas discrepâncias quanto à existência de 

instâncias deliberativas com representação da sociedade civil, o que lança indagações sobre a 

incorporação do princípio de gestão democrática da cidade aos modelos de região 

metropolitana existentes.  

 

 Desta feita, o Estatuto da Metrópole é uma lei que buscou trazer 

institucionalização à questão metropolitana no Brasil. No entanto, sua eficácia material 

esbarra em inúmeros desafios, que refletem, em certa medida, os grandes problemas da 

organização federativa brasileira. Assim, cumpre examinar alguns dos obstáculos à 

consolidação dessa modelo de gestão no país.   

 

3.2.3 Desafios à governança metropolitana no Brasil  

  

 Exsurge, de todo o debate aqui delineado, que o Estatuto da Metrópole foi um 

primeiro marco legal, no contexto pós-1988, a preencher o vazio normativo que pairava a 

questão metropolitana no Brasil. Como analisado ao longo deste capítulo, a retomada da 

agenda regional, ainda que de forma gradual e nem sempre homogênea, mostra um 

importante amadurecimento institucional.  

 

 Conforme já explanado, a realidade metropolitana o é antes de qualquer 

regulação estatal sobre esse contexto: as metrópoles reais possuem liames funcionais que se 

influenciam reciprocamente independentemente da vontade governamental. Diante desse 

cenário, compete aos governos assumirem a opção política de, efetivamente, tratar as matérias 

que se assomam como comuns a várias localidades de forma colegiada e democrática, 

adotando, assim, o paradigma de governança. Entretanto, ainda há muitas dificuldades para a 

assimilação e consolidação desse modelo no país.  

 

 Nesse sentido, Pinto (2007) elenca os três principais desafios à adoção de uma 

verdadeira governança interfederativa no contexto brasileiro: sob a perspectiva da legitimação 

funcional, faltaria a muitas das instâncias regionais a própria relação metropolitana, o que 

inviabiliza uma efetiva concepção e implementação de políticas que, concretamente, 

representem problemas públicos de natureza comum aos municípios. Isso acaba, por óbvio, 

comprometendo a capacidade de entrega das esferas de governo interfederativas, fato que, por 
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outro lado, impossibilita a construção de uma legitimidade da intervenção estatal nessa seara e 

até de uma “identidade regional”. 

 

 A esse último fator estaria ligado um segundo desafio à sedimentação do 

modelo metropolitano no Brasil: a legitimidade política. Embora a Lei 13.089/2005 tenha 

fixado a competência das metrópoles para regularem funções públicas de interesse comum – 

em consonância, é claro, à aludida ótica do compartilhamento – , ainda há inúmeros desafios à 

consolidação da autoridade dos entes regionais. Nessa senda, as demandas judiciais aqui 

mencionadas constituem apenas alguns dos exemplos de como a competência metropolitana 

ainda se encontra longe de ser assimilada por diversos entes.  

 

 Se é certo que a construção de uma legitimidade da gestão regional só pode ser 

desenvolvida com a horizontalidade e a efetiva participação da sociedade civil e dos 

municípios no desenho, implementação e monitoramento das políticas públicas de cunho 

comum, estes últimos atores, por outro lado, tendem a fazer uma pormenorizada aferição dos 

benefícios e custos implicados na assunção de um projeto comum. Esse cálculo pode, por 

vezes, esbarrar em uma incapacidade das estruturas de governo metropolitanas de elaborarem 

“incentivos seletivos”, os quais, positiva ou negativamente, influenciam no engajamento 

municipal à questão regional (PINTO, 2007, p. 188-189). 

 

 Nessa ótica de oferta de “incentivos seletivos” assoma, assim, o terceiro 

grande desafio à consolidação dos governos metropolitanos brasileiros: o financiamento. De 

acordo com Costa (2018, p. 155), a maioria dos fundos regionais brasileiros são 

extremamente frágeis institucional e financeiramente, tendo a maioria de seus gastos, quando 

é o caso, vinculados à contratação de consultorias técnicas para sua adequação à Lei 

13.089/2015.  Embora algumas metrópoles tenham chegado a estipular quotas percentuais de 

contribuição de cada município ao fundo metropolitano, tais aportes são voluntários, o que 

não garante a entrada de recursos e arrefece a capacidade de planejamento e investimento das 

instâncias regionais. Tal condição precária pode ser ligada à desconsideração, não apenas pelo 

Estatuto da Metrópole, como também pelo marco legal federativo como um todo, de que as 

cidades e regiões brasileiras possuem capacidades administrativa, fiscal e técnica 

extremamente heterogêneas. Dessa forma, o autor aponta que  
[…] as características socioeconômicas, ambientais, fiscais e político-
institucionais dos municípios metropolitanos são muitos desiguais. Trata-se 
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de um desafio tornar viável um arranjo de cooperação que parte de bases 
(entes) tão assimétricas. Há municípios com baixa densidade econômica e 
demográfica porque lidam com profundas restrições ao uso do solo, por 
exemplo, por terem áreas no entorno de mananciais de abastecimento, de 
modo que têm uma base tributária limitada, deparando-se ainda com 
reduzidas possibilidades de desenvolvimento. Há municípios de alta 
densidade demográfica, mas baixo dinamismo econômico, que abrigam 
populações de baixa renda e elevados níveis de vulnerabilidade, onde se 
mostra elevada a demanda por infraestrutura urbana, sem que os governos 
locais tenham base orçamentária e condições financeiras e econômicas de 
ensaiar qualquer solução minimamente consistente. Há, ainda, municípios 
que apresentam alto dinamismo econômico, melhores capacidades fiscais e 
institucionais, que se beneficiam de sua posição de polo regional, mas que 
não compreendem a peculiaridade e as responsabilidades atinentes a essa 
posição central. É nesse contexto de condições estruturais desiguais que 
devem se estabelecer as bases da cooperação interfederativa. Difícil 
imaginá-lo sem algum nível de enforcement. (COSTA, 2018. p. 155)  

 

 Nessa ordem de ideias, o “enforcement" necessário à sedimentação da 

cooperação regional demandaria, de acordo com Costa (2018), não apenas uma maior 

cooperação e coordenação entre as três esferas de poder federativo, como também, 

principalmente, uma institucionalização de uma matriz de responsabilidades, em que estejam 

especificados os deveres e obrigações de cada ator governamental. Segundo o autor, o 

Estatuto da Metrópole pouco avançou nesse sentido, vez que empreender tal tarefa 

demandaria uma verdadeira ressignificação do pacto federativo que leve em consideração a 

realidade fática de disparidades institucionais existentes nas esferas local e regional 

brasileiras.  

 

 Nesse sentido, o autor defende que a questão da autonomia municipal deveria 

ser interpretada, efetivamente, à luz do julgamento da ADI nº 1.842/RJ: um município que 

integre uma cadeia relacional em que existam serviços públicos de interesse comum não 

deveria possuir discricionariedade para participar ou não dos arranjos metropolitanos, já que 

estes se fazem necessários para a equidade e a efetividade da dinâmica territorial, sócio-

econômica e ambiental de toda uma região.  

 

 Lado outro, a adequação das atribuições federativas às especificidades de cada 

contexto seria essencial para o fortalecimento da questão regional no Brasil. Dessa forma, 

Costa (2018) salienta que  
[…] uma matriz interfederativa de responsabilidades nos parece a ideia 
central desta pesquisa. Seja ao se pensar no papel, no conjunto de atribuições 
e responsabilidades que os entes federativos devem assumir para viabilizar o 
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financiamento público, seja no cumprimento dos pré-requisitos necessários 
para atrair e captar o interesse e os investimentos privados, sobretudo os 
recursos externos, a instituição dessa matriz é condição sine qua non. A 
instituição dessa matriz significa repensar o pacto federativo, ao menos parte 
dele, no sentido de reconhecer as diferentes tipologias de municípios do país, 
de modo a favorecer o estabelecimento de relações de cooperação (não de 
competição), a fim de se repensar o sistema tributário. […] A tarefa, 
portanto, não é simples. (COSTA, 2018, p. 171-172) 

 

 Entretanto, deve-se pontuar que a consecução da complexa e difícil tarefa 

proposta por Costa (2018), conjuntamente à legitimação funcional e política das metrópoles, 

esbarrariam no que Pinto (2007) classificou como o grande pano de fundo das dificuldades de 

cooperação das instâncias federativas brasileiras: o path dependence.  

 

 Como já analisado neste trabalho, a plena adoção do paradigma de governança 

detém-se, por vezes, frente à existência de estruturas de governo verticalizadas. Em função de 

uma tendência a que tais mecanismos sejam perpetuados no tempo, cria-se um paradoxo que 

desemboca em uma grande diferença entre os resultados pretendidos e obtidos no bojo das 

políticas públicas.  

 

 Na esfera das relações metropolitanas no Brasil, Pinto (2007, p. 190) afirma 

que o modelo federativo nacional é consectário do já aludido municipalismo isolacionista, em 

que se pensa a autonomia municipal como uma independência absoluta da localidade em 

relação ao seu entorno, o que se soma a um panorama legal que, por muitos anos, não regulou 

de forma satisfatória as competências compartilhadas entre os entes. Nessa ordem de ideias, a 

autora assevera que  
O legado histórico de um municipalismo autárquico e a escassa experiência 
de desenvolvimento de políticas urbanas e regionais limitam o 
desenvolvimento de instituições para lidar de forma eficiente com as 
externalidades que prevalecem em aglomerações urbanas fortemente 
adensadas. A desconfiança de que mecanismos de coordenação estadual 
sejam um primeiro passo para ofuscar a autonomia municipal adicionam-se 
aos obstáculos à cooperação já discutidos. A identificação da autonomia 
municipal com a descentralização leva a que sequer se questione se uma 
jurisdição tem, de fato, condição de assumir determinada tarefa. Ainda que 
os municípios metropolitanos estivessem individualmente capacitados em 
assumir tarefas mais complexas (sua heterogeneidade sugere que não), o 
adensamento econômico e populacional traz conseqüências sobre o território 
e exigências de gestão urbana que diferem de áreas onde o fenômeno 
metropolitano não se apresenta: externalidades, possibilidades de economias 
de escala, necessidade de coordenação em ações que se desenvolvem em 
prazo longo são algumas delas. […] Tal como no caso do teclado QWERTY 
das máquinas de escrever, que permaneceu em uso mesmo na presença de 
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alternativas mais rápidas para digitação, a escolha por esta forma de 
comportamento se perpetua de forma ineficiente. (PINTO, 2007. p. 190) 

 

 Em virtude disso, é possível concluir que, embora a metropolização, em tese, 

demande a adoção de estratégias de governança, esta nem sempre se configura na prática. 

Como analisado, o contexto brasileiro é marcado por um horizonte institucional - em que se 

inserem não apenas os marcos legais, como também as práticas organizacionais e 

experiências consolidadas - que constitui o que Abrucio et al (2010) classificaram como 

“descentralização compartimentalizada”, a qual, como já examinado, impõe profundas 

restrições a uma gestão interfederativa e compartilhada.  

 

 Embora os adventos do relativo sucesso dos mecanismos de políticas do SUS e 

da aprovação da Lei de Consórcios Públicos e do Estatuto da Metrópole representem avanços 

para um maior favorecimento da questão metropolitana, o path dependence - ou propensão a 

que arranjos institucionais sejam perpetuados, ainda que sejam ineficientes -  traz grandes 

dificuldades à plena consolidação das regiões metropolitanas como instâncias legítimas a 

regularem matérias de interesse comum, uma vez que, nessa seara, o efetivo engajamento dos 

atores envolvidos é fundamental para que haja uma governança efetiva. 

 

 Cumpre examinar, agora, como o intrincado cenário de ascensão de 

experiências cooperativas e novos marcos legais referentes à questão metropolitana, 

conjugados à subsistência de um cenário institucional, por vezes, desfavorável às práticas 

associativas operam em uma dinâmica regional concreta. 

 

 Para tanto, analisar-se-á a Região Metropolitana de Belo Horizonte, que, ainda 

que tenha exercido papel inovador no contexto brasileiro, ainda padece das dificuldades aqui 

apontadas para a plena consolidação de um modelo de governança interfederativa.  
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4 A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE NO CONTEXTO DE 

GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA  

 

  A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) possui grande 

centralidade nas dinâmicas socioeconômicas e territoriais brasileiras. Atualmente, 34 

municípios pertencem à RMBH, e outros 16 integram o colar metropolitano, que consigna as 

cidades que, margeando a região, sofrem influências da dinâmica metropolitana.  

 

 Em 2017, à RMBH correspondiam cerca de 25% da população do estado de 

Minas Gerais e 2,5% da população brasileira. Por outro lado, a região concentrava 33,86% do 

Produto Interno Bruto (PIB) estadual e 3% do nacional. (FNEM, 2018) Segue, a seguir, mapa 

para referenciamento geográfico da Região Metropolitana de Belo Horizonte: 

 

 
Fonte: Lobo et al. (2015. P. 221) 

 

 Sob uma perspectiva histórica, o início do processo de metropolização de Belo 

Horizonte teria sido iniciado, de acordo com Aragão (2018), em meados da década de 1940, 

época em que diversas expansões da malha urbana, que culminaram na criação da Cidade 
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Industrial de Contagem, fomentaram o incremento do crescimento a oeste da cidade. Na 

década seguinte, houve grande dilatação da mancha urbana em direção ao vetor norte, 

especificamente movida pela inauguração do Complexo Turístico da Pampulha e da Avenida 

Antônio Carlos. Além disso, entre 1950 e 1970 a população de Belo Horizonte mais do que 

triplicou.  

 

 Esse crescimento demográfico somou-se a uma política estadual, levada a cabo 

ao longo da década de 70, que buscou promover uma “nova industrialização mineira”, e que 

se concentrou, eminentemente, na capital. Também ocorreu, nessa época, um grande 

incremento do setor de serviços ligados à siderurgia, energia e transportes. Esse conjunto de 

fatores importou em uma série de mudanças demográficas, socioeconômicas e funcionais que 

geraram problemáticas que extrapolavam os limites territoriais formais do município de Belo 

Horizonte. (ARAGÃO, 2018. p. 198) 

 

 Isso fomentou, assim, uma preocupação governamental com o planejamento de 

políticas que levassem em conta o caráter regional da mancha urbana em plena expansão cujo 

centro era Belo Horizonte. Nesse sentido, ainda em 1971, o governo estadual assinou 

convênio com mais 14 municípios (Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa 

Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Santa Luzia, 

Sabará e Vespasiano) para a criação do Grupo Executivo do Plano Metropolitano de Belo 

Horizonte (PLAMBEL), autarquia estadual responsável pelo desenvolvimento urbano e 

regional de Minas Gerais.   

 

 É certo que, desde sua origem, o PLAMBEL contava com forte viés 

tecnocrático, em que se encarava o Estado como o agente apto a moldar as cidades segundo as 

concepções do corpo burocrático. (AZEVEDO; MARES GUIA, 2015). Embora a Região 

Metropolitana de Belo Horizonte só viesse a ser formalmente instituída pelo governo federal 

em 1973, a autarquia estadual já vinha produzindo um montante considerável de documentos-

produto cujo cerne era um planejamento que se, por um lado, contava com um robusto caráter 

técnico, por outro lado, pressupunha a mera obediência dos municípios e atores da sociedade 

civil envolvidos. No entanto, a instituição da RMBH, fruto de uma priorização da agenda 

metropolitana na esfera da União, garantiu vultosos recursos federais para a entidade ao longo 

da década de 70. 
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 Azevedo e Mares Guia (2015) destacam, ainda, que os estudos do PLAMBEL 

continham projeções extremamente otimistas em relação ao crescimento econômico e 

demográfico da região, as quais foram significativamente elididas pela derrocada do milagre 

econômico. A entidade também desenvolveu, com o tempo, uma contundente intervenção nos 

processos de parcelamento e uso do solo na RMBH, estendo sua influência até sobre os 

cartórios, para que estes somente aprovassem loteamentos que houvessem contado com plena 

aprovação do PLAMBEL.  

 

 Além disso, os autores salientam que o órgão teve uma atuação dicotômica: ao 

mesmo tempo em que uma ala técnica possuía uma postura progressista, acreditando que o 

planejamento urbano poderia, além de promover o progresso econômico, efetivamente 

melhorar a qualidade de vida da população, por outro lado, a autarquia era encarada como a 

personificação do poder autoritário federal na esfera regional. Nesse sentido, os autores 

apontam que  
Num trabalho de convencimento - no qual, segundo um ex-integrante da 
equipe do PLAMBEL, foram enfrentados problemas como a resistência de 
alguns prefeitos em aceitar a interferência do órgão metropolitano - são 
estabelecidos contatos com as prefeituras dos municípios da RMBH, sendo-
lhes solicitado que passassem a enviar àquele órgão os projetos de 
parcelamento a elas encaminhados para aprovação. Além disso, embora em 
número reduzido, alguns loteadores começam a procurar espontaneamente o 
PLAMBEL para o exame dos projetos que pretendiam implantar.  […] Ao 
que tudo indica, o momento de autoritarismo então vigente no cenário 
político nacional é decisivo para justificar, tanto a aquiescência dos prefeitos 
a essa ingerência, quanto a procura espontânea por parte de alguns 
loteadores. O que é identificado com a esfera federal ganha importância 
exagerada - chegando mesmo a intimidar - e o PLAMBEL acabava por 
representá-la. A questão metropolitana [era] - uma novidade ainda pouco 
entendida e muitas vezes confundida com um 4° nível de poder. 
(AZEVEDO; MARES GUIA, 2015, p. 682-684) 

 

 A despeito disso, a partir da crise econômica de 1979 ocorreu um 

arrefecimento das atividades do PLAMBEL, vez que a autarquia era altamente dependente de 

recursos federais. Tal fato, somado à abertura política e à demanda tanto da sociedade civil 

quanto dos municípios por formas de governo mais participativas, levou a um gradual 

desmanche do aparato da entidade e esvaziamento de sua atuação ao longo da década de 1980 

até sua extinção definitiva, em 1996.  

 

 De acordo com Aragão (2018, p. 199), inobstante seu caráter tecnocrático, a 

autarquia deixou um “vazio institucional” quanto à questão metropolitana na RMBH, o que 
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acabou levando a uma piora dos graves problemas sociais ligados à conurbação urbana na 

região. Embora houvesse sido criada a Assembleia Metropolitana (AMBEL) no mesmo ato 

que extinguiu o PLAMBEL, tal órgão, fortemente imbuído por uma “ideologia 

municipalista”, teria promovido uma polarização entre os municípios menores da RMBH e 

Belo Horizonte, Betim e Contagem. Estes, por serem as cidades de maior população e 

expressividade econômica, acabaram abandonando a entidade e esvaziando quaisquer de suas 

tentativas de articular uma atuação regional. (AZEVEDO; MARES GUIA, 2015, p. 692) 

 

 No entanto, Aragão (2018) destaca que o tema metropolitano foi retornando 

paulatinamente à agenda governamental, especialmente em face de uma realidade de intensa e 

problemática conurbação na RMBH. Os debates acerca dessa matéria, fortemente 

capitaneados pelo governo estadual, contou, segundo Azevedo e Mares Guia (2015), com 

intensas articulações entre essa instância, o poder legislativo estadual e as prefeituras, 

especialmente aquelas dos municípios de maior porte (Belo Horizonte, Betim e Contagem). 

Além disso, houve expressiva participação de técnicos e segmentos da sociedade civil, em um 

processo que culminou na aprovação da Emenda à Constituição Estadual nº 65/2004. 

 

 Essa emenda estabeleceu, na esfera estadual, um verdadeiro arcabouço de 

governança metropolitana, que, curiosamente, possui conteúdo bastante semelhante ao da 

legislação nacional que viria a ser editada em 2015. Dessa forma, a Constituição Mineira, 

dentre outras estipulações: (i) definiu o conceito de função pública de interesse comum, que 

seria a atividade ou o serviço cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja 

inviável ou cause impacto nos outros Municípios integrantes da região metropolitana; (ii) 

fixou que a instituição de região metropolitana se faria com base nos conceitos estabelecidos 

na Constituição e na avaliação, na forma de parecer técnico, de variáveis como a população e 

crescimento demográfico, grau de conurbação, atividade econômica, fatores de polarização e 

deficiência dos serviços públicos com implicação no desenvolvimento da região.19 Lado 

outro, esse diploma constitucional instituiu um sistema de governança metropolitano que 

deveria contar com uma Assembléia Metropolitana, um Conselho Deliberativo de 

Desenvolvimento Metropolitano, uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e 

                                                
19. Arts. 43 e 44 (MINAS GERAIS, 1989).  
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executivo, um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e um Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitano.20 

 

 Tais alterações da Constituição Mineira deram substrato para que se 

estabelecesse, através da Lei Complementar estadual nº 89/2006, um novo marco institucional 

específico para a RMBH. Através dessa lei, estabeleceu-se que a gestão da região 

metropolitana caberia à Assembléia Metropolitana, ao Conselho Deliberativo de 

Desenvolvimento Metropolitano e à Agência de Desenvolvimento Metropolitano. A primeira 

seria um órgão de decisão superior do qual participam representantes do estado, prefeitos e 

presidentes do Legislativo municipal das cidades da RMBH.  

 

 Já o Conselho Deliberativo seria um órgão consultivo com expressiva 

representação do Executivo e Legislativo estaduais, além de um maior peso representativo de 

Belo Horizonte, Betim e Contagem em relação aos demais municípios.  Por fim, a Agência de 

Desenvolvimento Metropolitano, que viria a ser criada em 2009, era “[…] uma autarquia de 

caráter técnico e executivo, para fins de planejamento, assessoramento, regulação urbana e 

apoio à execução das FPICs na região metropolitana.” (ARAGÃO, 2008. p. 200). Além disso, 

em consonância ao que previa a Constituição Estadual, foi criado um Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano. 

 

 É interessante notar que esse novo formato de gestão metropolitana buscou 

fugir à excessiva centralização e autoritarismo do PLAMBEL e, ao mesmo tempo, não cair na 

inefetividade da atuação do AMBEL. Nesse cenário, destaca-se a realização, em 2007, da I 

Conferência Metropolitana, fórum em que foram debatidas e avaliadas as políticas de caráter 

regional a serem implementadas, e que contou com expressiva participação da sociedade civil. 

(AZEVEDO; MARES GUIA, 2015. p. 579) Mais além, todo esse encadeamento de 

maturação e colaboração institucional teve sua expressão máxima no processo de elaboração 

do até então inédito, na ordem normativa brasileira, instrumento de planejamento 

metropolitano: o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.  

 

4.1 O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte 
                                                
20 Art. 46 (MINAS GERAIS, 1989). 
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 De acordo com Tonucci Filho (2012, p. 171), o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado  (PDDI) da RMBH, previsto pela Lei Complementar estadual nº 

89/2006, teve sua elaboração efetivamente contratada em 2009, com recursos do Fundo 

Metropolitano, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana 

(SEDRU) junto à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), através de seu Centro de 

Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar).    

  

Tal contratação teve como referencial teórico o Termo de Referência para 

elaboração do PDDI, feito pela Subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano na esfera do 

Projeto Estruturador da RMBH, que buscou determinar diretrizes, metodologia, principais 

objetivos, produtos e resultados esperados do instrumento. É necessário destacar que, desde 

essa etapa, a composição do PDDI contou com a participação do Colegiado Metropolitano, 

técnicos do governo estadual e dos municípios, acadêmicos e representantes do setor 

empresarial.  

 

 Dessa forma, pode-se afirmar que a participação popular deu-se em todas as 

fases do processo de elaboração desse instrumento de planejamento - incluindo o diagnóstico 

e a formulação - que contou com três ciclos de debates públicos envolvendo 

aproximadamente seiscentas e dez entidades, tais como ONGs, empresas, sindicatos, 

movimentos sociais e ambientais, associações comunitárias, órgãos estaduais e municipais, 

etc. (TONUCCI FILHO, 2012. p. 179) Mais além, o PDDI estruturou-se, desde sua 

concepção, através de um marco axiológico de  participação e colaboração, como assevera 

Aragão (2018): 
O objetivo metodológico de elaboração desse documento foi encontrar uma 
estratégia de debate horizontal que contemplasse as problemáticas 
metropolitanas em diversas escalas e perspectivas. Tratou-se ainda de 
consolidar um processo contínuo de discussão do território metropolitano, 
uma vez que foi previsto o estabelecimento de esferas de participação e 
mecanismos de monitoramento das políticas urbanas que lidam com 
horizontes de pequeno, médio e longo prazos. Nesse sentido, a academia 
propôs uma metodologia de planejamento para além de um processo que 
resultasse num documento que reunisse diretrizes, políticas, procedimentos e 
metas. Essa proposta de elaboração abrangeu a constituição de um ambiente 
pedagógico de comprometimento e solidariedade dos agentes envolvidos. 
(ARAGÃO, 2018, p. 202) 
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 Quanto ao conteúdo do plano, seu principal referencial seria o conceito de 

cidadania metropolitana, que implica a efetiva integração socioespacial dos municípios 

pertencentes à RMBH e seus respectivos cidadãos à dinâmica regional, o que se consolidaria 

através de mecanismos que promovam a cooperação e a solidariedade. Nesse sentido, o foco 

das políticas metropolitanas deveria residir no empoderamento de cidades e populações 

fragilizadas, processo que levaria a um fortalecimento da RMBH como locus de crescimento 

sustentável e integração conjunta para a superação de situações de crise. Dessa forma, a 

consolidação dos processos de reintegração das espacialidades marginalizadas, através de um 

“novo pacto” de sustentabilidade e inclusão socioambiental, poderia incrementar a 

competitividade produtiva da região na escala nacional e sua posição de polo econômico de 

vanguarda (RMBH, 2011, p. 15-17). 

 

 Com esse fito, o PDDI procurou não apenas estabelecer uma proposta de 

ordenação socioespacial do território, como também fixar um referencial territorial e 

institucional para um planejamento regional integrado e participativo, em que sejam 

considerados os processos socioeconômicos e culturais que são levados a cabo na 

espacialidade metropolitana. Nesse sentido, o plano de desenvolvimento da RMBH possui 

como elementos principais o território e sua institucionalização, o que é instrumentalizado 

através de quatro eixos temáticos integradores: urbanidade, acessibilidade, sustentabilidade e 

seguridade.  

 

 Segundo Tonucci Filho (2012, p. 177), ao eixo de urbanidade corresponderia o 

direito à cidade, em que o urbano é considerado o lugar de encontro coletivo, diversidade, 

pertencimento ao espaço em que se vive e negociação continuada de interesses. Já o eixo 

acessibilidade seria constituído pelo aprofundamento do acesso efetivo e equânime a serviços 

urbanos, equipamentos e centralidades da RMBH, que iriam desde transporte à moradia digna 

e serviços de saúde e assistência social.  

 

  Por outro lado, a sustentabilidade diria respeito à garantia à perenidade dos 

mecanismos e processos que fomentam uma dinâmica coletiva mais rica para os cidadãos e as 

futuras gerações, e que não se resume, unicamente, à questão ambiental, incorporando uma 

melhoria qualitativa das relações econômicas que importem na diminuição de impactos e 

conflitos socioambientais. Por fim, o eixo da seguridade representaria a minimização das 

ameaças e vulnerabilidades socioambientais, ampliando o espectro do direito à segurança do 
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cidadão metropolitano para além do exercício do poder de polícia pelo estado para agregar 

uma rede de apoio e prevenção aos riscos.  

 

 A partir desses eixos foi estruturado, no âmbito do PDDI, uma proposta de 

reestruturação territorial da RMBH de médio a longo prazo, que procura balizar um 

referencial norteador para as ações dos entes públicos, privados e a sociedade civil.  Essa 

proposta busca, de início, combater ou ao menos mitigar algumas tendências espaciais 

diagnosticadas para a região metropolitana, tais como o aumento das desigualdades 

socioespaciais e aprofundamento do modelo centro/periferia; a perda de mobilidade urbana; a 

vacância domiciliar e fundiária; e a fragmentação da mancha urbana e concentração de 

serviços, empregos e investimentos privados nos municípios já economicamente 

consolidados.  

 

 Para tanto, seriam adotadas, como estratégias fundamentais: a densificação de 

centralidades urbanas em rede, que promova uma menor dependência em relação ao núcleo de 

Belo Horizonte e uma maior descentralização de emprego, comércio e serviços, fomentando o 

desenvolvimento de áreas periféricas e desafogando os modais que perpassam o núcleo 

central; a consolidação de uma rede metropolitana de transportes intermodais eficientes e 

sustentáveis que permita uma maior articulação das diversas porções da RMBH tendo-se em 

vista, principalmente, o aproveitamento da malha viária já existente e a recuperação das vias 

ferroviárias; promoção da intensificação de usos de áreas urbanas sub-utilizadas, com 

compactação do modelo de ocupação  e ampliação de áreas verdes e equipamentos públicos; 

contenção da dilatação da mancha urbana periférica que, frequentemente, ameaça áreas de 

preservação ambiental e rurais; ampliação de áreas permeáveis urbanas e controle da 

expansão imobiliária sobre sítios de interesse ambiental; e a consolidação de um referencial 

regional para as políticas de uso, ocupação e parcelamento do solo. (TONUCCI FILHO, 

2012) 

 

 Para instrumentalizar tais estratégias, o PDDI propõe a diferenciação 

hierárquica dos modelos de ocupação das áreas urbanas em metrópole, centros 

metropolitanos, sub-centros metropolitanos, centros micro-regionais e centros locais, os quais, 

em uma ordem decrescente de influência sobre o entorno, consistem em importantes 

referências conceituais para o ordenamento de redes e da efetiva consolidação de novas 

centralidades.  
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 Lado outro, as propostas de organização do território estabelecidas pelo PDDI 

devem ser concretizadas através de institucionalidades que teriam três princípios norteadores. 

(RMBH, 2011, p. 1.260-1.261) O primeiro seria o de intersetorialidade, entendida como a 

integração de escalas, instâncias, territórios e abordagens setoriais. O segundo seria o da 

cooperação e participação, concretizadas através da construção de pactos na esfera da 

governança que promovam integração de interesses e entes pelo exercício da cidadania, de 

maneira que (i) as autoridades compreendam que seus cidadãos têm estatura plurimunicipal, 

como cidadãos metropolitanos que são; (ii) os municípios e o Estado sintam que a cidade-

metropolitana é comum a todos e constatem que não mais existe uma constelação de cidades 

orbitando por atração da “cidade-mãe”, mas uma rede denominada cidade-metropolitana; (iii) 

quando, finalmente, há o reconhecimento generalizado de que as responsabilidades 

transcendem os limites de seus respectivos territórios – leia-se, uma visão solidária e 

colaborativa. 

 

 Já o terceiro princípio seria o desenvolvimento institucional, que se 

consolidaria pelo adequado manejo, pelas instâncias governativas, de seus fatores 

organizativos, procedimentos técnicos, estabelecimento de prioridades e aperfeiçoamento de 

recursos humanos, buscando, ainda, apoio na sociedade para a legitimação da execução de 

seus programas.  

 

 Em vista de todas essas características, é possível concluir que o PDDI 

representou um marco singular no contexto metropolitano brasileiro, já que consistiu no 

primeiro instrumento de planejamento interfederativo nacional que contava, efetivamente, 

com um eixo de institucionalidade sólido para sustentar o pacto de governança, ou seja, um 

modelo de gestão de território horizontal e colaborativo. Este se faz presente desde a 

deliberação do conteúdo do plano até seu referendo, em 2011, pelo Conselho Deliberativo e 

pela Assembleia Metropolitana da RMBH. 

 

 Atualmente, por exigência do Estatuto da Metrópole, o PDDI deve ganhar 

status jurídico de PDUI para figurar como instrumento típico de política urbana regional. 

Assim, ele deve ser aprovado como lei estadual pela Assembleia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, instância em que o respectivo projeto de lei está em tramitação.  
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 No entanto, Tonucci Filho (2012, p. 212) alerta que  
É evidente que o futuro do PDDI-RMBH – ou o seu não engavetamento, 
destino comum de tantas peças de planejamento – dependerá do real 
comprometimento do Poder Público – principalmente dos governos estadual 
e municipais – em adotá-lo efetivamente como instrumento norteador das 
ações e propostas que incidem sobre o destino da RMBH, e, numa esfera 
mais ampla, do desenrolar das lutas sociopolíticas metropolitanas e da 
capacidade da sociedade civil organizada em pressionar e acompanhar o 
processo de implantação das políticas, programas e projetos previstos para a 
transformação da realidade metropolitana.  

 

 Desta feita, embora o PDDI represente, indubitavelmente, um grande avanço 

no que tange à governança metropolitana, há, simetricamente à análise do Estatuto da 

Metrópole, significativos obstáculos à sua plena aplicação, os quais se fundamentam, 

comumente, na persistência de estruturas e práticas institucionais ligadas à “descentralização 

compartimentalizada”, em que cada ente encara suas atribuições e mandatos de forma 

atomizada. A fim de examinar tal circunstância em referência à RMBH, cumpre analisar o 

trâmite da Lei do Macrozoneamento na esfera regional, com foco na análise da área de 

Vargem das Flores.  

 

 

 

 

4.2 O Projeto de Macrozoneamento da RMBH e a área de Vargem das Flores  

 

 O macrozoneamento consiste em instrumento de política urbana regional que, 

segundo o Estatuto da Metrópole, deve necessariamente integrar o PDUI.21 Por outro lado, o 

PDDI da RMBH já havia definido, como um dos componentes de sua Política Integrada de 

Regulação do Uso e Ocupação do Solo, a elaboração de um Programa Integrado de 

Macrozoneamento Metropolitano no prazo de 12 meses da aprovação do plano (RMBH, 

2011. p. 238) 

 

 De acordo com Marguti e D’almeida (2018, p. 110), o macrozoneamento não 

consiste, simplesmente, em uma ampliação territorial do zoneamento. Este se trata de 

instrumento de política urbana de competência municipal que normatiza, através do 

                                                
21 Art. 12, § 1º, I (BRASIL, 2015). 
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estabelecimento de parâmetros e zonas, o parcelamento, uso e ocupação do solo dentro dos 

limites do território local em atenção ao conteúdo do plano diretor municipal. 

 

 Já o macrozoneamento corresponderia a um planejamento territorial das 

funções públicas de interesse comum (FPICs) tais como previamente definidas pelo PDUI. 

Assim, o macrozoneamento não reflete a totalidade da área metropolitana, e sim as 

localidades específicas, sejam urbanas ou rurais, em que haja FPICs a serem reguladas, 

refletindo não apenas um plano de organização territorial, e sim incorporando as diretrizes 

previamente estabelecidas pelo PDUI sob um viés prospectivo. Nesse sentido, Marguti e 

D’almeida (2018, p. 110-111) afirmam que     
Trata-se, portanto, de um sistema de leitura que orienta as ações 
metropolitanas e indica os instrumentos necessários e pertinentes ao 
desenvolvimento de cada macrozona da metrópole, com vistas a atingir os 
objetivos territoriais específicos dos territórios a que correspondem cada 
macrozona. A especificidade da macrozona, e sua diferenciação, estaria no 
fato de que cada uma deveria conter diretrizes pertinentes ao reordenamento 
urbano daquele território com especificidades comuns, que caracteriza a 
identidade de uma macrozona, e indicar quais os instrumentos da política 
metropolitana são plausíveis de serem aplicados nesta região para fins do 
desenvolvimento de planos, projetos, programas e serviços metropolitanos, a 
serem formulados e viabilizados pela estrutura de governança metropolitana 
e através do sistema de fundos interfederativos.  

 

 Em vista disso, as autoras asseveram que o macrozoneamento não implica uma 

interferência na competência municipal para regular a gestão do solo na cidade, instituindo os 

devidos instrumentos de política urbana correlacionados a tal regulação. Na verdade, o 

macrozoneamento poderia expressar dois conjuntos de diretrizes: um primeiro, que trataria do 

uso, parcelamento e ocupação do solo, consistiria em recomendações, estabelecidas em 

comum acordo junto aos municípios, para orientar os planos diretores municipais e outras 

políticas setoriais para uma convergência à visão comum de metrópole desenvolvida pelo 

plano de desenvolvimento estratégico da respectiva região metropolitana. Por outro lado, um 

segundo conjunto de diretrizes trata da regulação particular das FPICs, para as quais a 

instância metropolitana, no bojo de seu aparato de governança conjunta, detém competência 

para implementar instrumentos de política urbana regional específicos.  

 

 Não obstante, Marguti e D’almeida (2018) ressaltam que, independentemente 

da espécie de diretriz, o conteúdo do macrozoneamento deve sempre estar fundamentado em 

justificativas e análises contextualizadas da pertinência da aplicação de um instrumento de 
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política urbana específico em atenção aos objetivos de reordenamento urbano da macrozona e 

às diretivas expressas no PDUI. 

 

 No que tange à RMBH, o processo de elaboração do macrozoneamento 

ocorreu entre 2013 e 2014, e foi realizado mediante convênio com a UFMG. Atualmente, com 

vistas a atender à exigência do Estatuto da Metrópole, esse plano foi aglutinado ao projeto de 

lei do PDDI, que se encontra em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais.  

 

 O projeto de macrozoneamento da RMBH buscou incorporar as diretrizes 

estabelecidas no PDDI, tais como a consolidação de centralidades em rede, a contenção da 

expansão da mancha urbana periférica, a intensificação dos usos de áreas sub-ocupadas, a 

otimização da distribuição de atividades no território, a garantia ao abastecimento de água em 

toda a metrópole, inclusive em vista das gerações futuras, a promoção de corredores 

ecológicos, a preservação de mananciais e a garantia de um marco legal construído de forma 

participativa e coletiva. (RMBH, 2013) 

 

 Por outro lado, para instrumentalizar a ordenação do território metropolitano, o 

projeto definiu o estabelecimento de Zonas de Interesse Metropolitano (ZIM), que 

corresponderiam a territórios delimitados em que o interesse metropolitano prepondera sobre 

o local, especialmente no que concerne aos elementos da Proposta de Reestruturação 

Territorial, a geração de serviços urbanos e ambientais na esfera supra-municipal, as funções 

públicas de interesse comum e os potenciais de indução de estratégias de desenvolvimento 

metropolitano. Nesse sentido, a cada ZIM corresponderia uma estipulação distinta de 

parâmetro urbanístico para uso e ocupação do território em conformidade ao interesse 

metropolitano que suporta seu estabelecimento. (RMBH, 2013, p. 18-19)   

 

 Noutra senda, o projeto de macrozoneamento também fixou as Áreas de 

Interesse Metropolitano (AIMs), que seriam os pontos prioritários para a implementação de 

políticas metropolitanas, mas que não são passíveis de zoneamento, mediante critérios 

específicos de manejo do solo, pela entidade supra-municipal. 

 

 No que diz respeito ao interesse metropolitano, o projeto de macrozoneamento 

delineia, ainda, que 
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Pode-se denominar interesse metropolitano aquilo que refere-se a uma 
dimensão territorialmente metropolitana, transcendendo os interesses locais 
e/ou municipais. Por um lado, a produção do espaço metropolitano requer 
diretrizes de uso e ocupação do solo orientadas para o usufruto, apropriação, 
proteção de bens comuns, valores e espaços de interesse predominante do 
conjunto da sociedade metropolitana. Por outro, a concepção de tais 
diretrizes envolve a construção coletiva, inclusiva e democrática de novas 
institucionalidades, formais e informais de âmbito metropolitano que, nestes 
espaços, se sobrepõem e se articulam às locais e/ou municipais. A 
consolidação do espaço metropolitano é influenciada e orientada por 
inúmeras tramas de relações que se materializam em arranjos institucionais 
que permitem operacionalizar as dinâmicas territoriais, visando ao interesse 
coletivo de sua sociedade. Quando assumimos as funções públicas de 
interesse comum como um dos critérios balizadores do macrozoneamento 
metropolitano o fazemos tendo em vista que a oferta de certos serviços 
dentro da região, quando exige ter tratamento comum e/ou integrado, 
expressa a convergência dos interesses visando à metrópole. (RMBH, 2014, 
p. 22) 

 

 A despeito disso, Aragão (2018, p. 205) salienta que o processo de 

consolidação institucional do macrozoneamento, embora busque se diferenciar 

conceitualmente do zoneamento municipal, acaba, inevitavelmente, incorporando em sua 

operacionalização a premissa básica deste, qual seja: restringir ou coibir a realização de 

determinadas atividades em áreas específicas das cidades. Segundo a autora, essa circustância 

poderia acabar trazendo, em alguns casos, uma polarização entre o interesse metropolitano e o 

interesse municipal. Nesse sentido, Aragão (2018, p. 211-212) salienta que  
Apesar do grande esforço dispensado pela Agência Metropolitana e pela 
universidade para tornar o debate o mais democrático possível, existem 
limitações por parte dos municípios que refletem não somente a 
heterogeneidade da cultura política, como também o desenvolvimento 
institucional de cada prefeitura. Embora a metodologia adotada na 
elaboração do PDDI e do macrozoneamento na RM de Belo Horizonte 
expresse preocupação com as multidimensões do processo de planejamento, 
é preciso reconhecer que existem fragilidades no campo legal e político que 
vão além das atribuições dos envolvidos na coordenação do processo de 
elaboração dos instrumentos de planejamento até aqui concebidos.  

 

A fim de exemplificar a difícil integração entre tais dimensões, cabe trazer a 

lume o caso da ZIM Vargem das Flores. Essa área, localizada entre os municípios de 

Contagem, Betim e Esmeraldas abriga, de acordo com o projeto de macrozoneamento 

original, um importante manancial hidrográfico, o que demandaria o controle da expansão de 

assentamentos e o apoio à atividade econômica sustentável de caráter local (RMBH, 2015, p. 

70). 
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 O manancial seria responsável, ainda, por 10% do abastecimento de água da 

RMBH e 60% do abastecimento do município de Betim. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DE MINAS GERAIS, 2017). No entanto, essa região seria palco de uma série de conflitos, 

em que a grande necessidade de preservação do manancial seria pressionada por atividades 

econômicas locais, ocupações irregulares por moradia, produção agrícola e atividades 

minerárias. Nessa área estariam localizadas tanto ocupações irregulares de baixa renda quanto 

de renda média/alta às margens do reservatório Vargem das Flores, o que compromete sua 

conservação especialmente em função do lançamento de esgoto sanitário e carreamento de 

sedimentos para a rede hidrográfica.  

 

 Soma-se a isso o fato de que o futuro Rodoanel passará pela região, o que pode 

acirrar ainda mais os conflitos de ocupação contrapostos à necessidade de preservação 

ambiental. Todos esses fatores, acrescidos ao diagnóstico de que “[…] toda alteração de uso 

do solo na área de abrangência da bacia hidrográfica impacta diretamente seu balanço hídrico, 

ocasionando impactos na quantidade e qualidade das águas no ponto de captação do recurso 

para abastecimento da RMBH” (RMBH, 2015, p. 70) levaram à fixação, no projeto original 

de macrozoneamento, de padrões de ocupação diferidos. Assim, estabeleceram-se três zonas 

de proteção (ZP-1, ZP-2 e ZP-3), com parâmetros urbanísticos distintos quanto à restrição de 

usos: à primeira corresponderiam áreas de proteção ambiental e paisagística, à segunda a 

manutenção do modelo de ocupação territorial rural, com a proibição de parcelamento para 

fins urbanos, e à terceira a compatibilização do uso do solo urbano com a preservação da área 

verde. Além disso, foram estabelecidas zonas de atividades complementares de média 

densidade (ZAC-2), zonas de diretrizes especiais metropolitanas de requalificação (ZDEM-

REQ) e zonas de diretrizes especiais metropolitanas de interesse ambiental (ZDEM-TVA).  

 

 Entretanto, em agosto de 2017, a prefeitura de Contagem apresentou, junto à 

Agência de Desenvolvimento da RMBH, proposta de retificação do projeto de 

macrozoneamento para alterar, de forma significativa, a disposição das zonas de preservação 

da ZIM Vargem das Flores. O município propõe uma grande diminuição da área destinada à 

ocupação rural, em que não é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos, sob o 

argumento de que isso poderia controlar e regulamentar o grande número de ocupações 

ilegais existentes na região. Tal fato poderia, de acordo a prefeitura de Contagem, incrementar 

a preservação ambiental na área. Este é o teor da alteração requerida:    
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Figura 1 - Proposta Original UFMG 

 
              Fonte: Agência RMBH (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Proposta da Prefeitura de Contagem22 

 
 Fonte: Agência RMBH, 2018. 

 

                                                
22 MZP1: Macrozona de Proteção 1; MZP2: Macrozona de Proteção 2; MZP3: Macrozona de Proteção 
3; MZAC1: Macrozona de Atividades Complementares 1; MZAC2: Macrozona de Atividades 
Complementares 2; MZAC3: Macrozona de Atividades Complementares 3; MZDA: Macrozona de 
Diversificação e Adensamento; MZDEI: Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Industrial.  
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 É notável, assim, que houve considerável diminuição da zona em que é 

proibido o parcelamento do solo para fins urbanos (MZP2). Nessa esteira, foram instauradas 

diversas instâncias de discussão para o debate da questão, inclusive na Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG), em que houve manifestação da coordenadora das Promotorias de Habitação e 

Urbanismo do Ministério Público (MP) do Estado no sentido de que a alteração do 

macrozoneamento poderia significar um risco contundente a toda a rede hidrográfica da 

RMBH. Ela destaca, ainda, que não se apurou a adequação técnica do projeto em face dos 

diagnósticos já constantes do PDDI, e tampouco se verificou se realmente houve audiência da 

população local afetada. Nesse sentido, noticiou-se que, na opinião da promotora 
[…] o prefeito de Contagem quer ir contra a legislação, obrigando o 
macrozoneamento, que é regido pelo Estatuto da Metrópole, a se adequar 
aos interesses do município. Ela entende que é preciso apurar as 
irregularidades do projeto e da condução do processo, que sequer estaria 
ouvindo devidamente a população. ‘O MP vai apurar esses equívocos na 
revisão do Plano Diretor. Não foi feito nem mesmo um estudo hidrológico 
do local’, ponderou. Diagnóstico - Marta Larcher disse não ser contra 
adequações no macrozoneamento, desde que feitas com atenção ao 
manancial de Vargem das Flores e uma correta averiguação de suas 
necessidades. ‘É preciso um diagnóstico do potencial imobiliário para ver se 
vale a pena impactar o meio ambiente dessa forma’, pontuou. Aos 
deputados, afirmou que o próximo passo do MP é fazer um estudo 
comparativo da área para checar a efetividade do projeto. Larcher disse, 
ainda, que não vê interesse do Governo do Estado de intervir no processo, 
uma vez que a Copasa não investe em Vargem das Flores como deveria. 
‘Esse projeto só traz vantagens aos proprietários dos terrenos, que terão seus 
bens supervalorizados’, alertou. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 
MINAS GERAIS, 2017) 

 

 Já na esfera da RMBH, em novembro de 2017 foi aprovado, pelo Conselho 

Metropolitano, o texto do Projeto de Lei do PDDI, em que se inclui o Macrozoneamento, para  

posterior votação na Assembleia Legislativa. As alterações propostas pelo município de 

Contagem não obtiveram os três quartos de votos necessários à sua incorporação ao Projeto 

de Lei, sendo que houve manifestação da equipe técnica da Agência RMBH no sentido de que 

faltavam estudos técnicos aprofundados que diagnosticassem os reais impactos ambientais das 

mudanças propostas sobre os mananciais da Vargem das Flores. Ainda assim, o 

macrozoneamento foi encaminhado ao Legislativo com uma área de indefinição, em que se 

pontuou o imbróglio que permeava a questão e a necessidade de esclarecimentos e estudos 

técnicos mais aprofundados (AGÊNCIA RMBH, 2017).  
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 Nessa ordem de ideias, deve-se salientar que foge ao escopo deste trabalho 

realizar um exame técnico acerca da pertinência da alteração do padrão de zoneamento da 

Vargem das Flores - mesmo porque as informações coletadas sugerem significativas 

disparidades técnicas entre os diagnósticos ambientais coletados pelo PDDI original e a 

Prefeitura de Contagem.  

 

 Na verdade, o que se busca destacar é o hiato que permeia a questão 

metropolitana no contexto brasileiro: no caso analisado, o município de Contagem havia sido 

parte do processo de discussões intersetoriais que informou a construção do 

macrozoneamento da RMBH desde 2013, sendo que a discordância em relação aos padrões de 

ocupação estabelecidos emergiu em 2017, já em outro governo municipal. Tal fato parece 

indicar, assim, que mudanças de gestão local podem implicar um descontinuísmo ao 

engajamento na questão metropolitana, afetando diretamente o prosseguimento dos consensos 

e políticas supra-municipais já constituídos.  

 

Além disso, é evidente que a área de Vargem das Flores constitui uma FPIC de 

grande relevância, já que é responsável por parcela considerável do abastecimento de água de 

toda a RMBH. No entanto, em virtude de o manejo das bacias hidrográficas consistir em 

serviço público cuja importância se distribui de forma heterogênea entre os municípios, a 

relevância da preservação ambiental de Vargem das Flores, especialmente frente a seu 

potencial de abastecimento, parece ter arrefecido, sob a ótica do município de Contagem, 

frente ao interesse de incremento da atividade imobiliária na área.  

 

Desse cenário emerge, assim, o fato de que alterações contingenciais – como a 

mudança da gestão municipal, em que se insere toda uma lógica político-partidária – foram 

suficientes para que a estratégia de desenvolvimento metropolitano, elaborada coletivamente 

através do macrozoneamento, fosse fragilizada em função da assunção, aqui analisada, de um 

modus operandi municipalista isolacionista, em que os interesses regionais são minorados em 

prol da preponderância local.  

 

 Assim, a despeito de o Estatuto da Metrópole haver conferido, às estruturas de 

governança interfederativas, competência para regular as políticas concernentes às FPICs, a 

aplicação dessa normatividade ainda encontra percalços, tendo em vista que ainda predomina, 

por vezes, a noção de que a autonomia municipal poderia balizar atuações governamentais 
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que têm o potencial de operar em detrimento da coletividade de toda uma região. Desta feita, 

ainda que a RMBH seja considerada um dos arranjos institucionais brasileiros mais avançados 

em termos de governança interfederativa, e que se assista, cada vez mais, à coordenação de 

estratégias e construção de consensos entre os atores, a metrópole ainda padece de dilemas e 

dificuldades no que toca à consolidação de uma cultura institucional efetivamente 

metropolitana.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 Ao longo deste trabalho, partiu-se do pressuposto de que a globalização 

importou em uma série de mudanças produtivas que tornaram as soluções estatais típicas do 

século XX insuficientes para responderem aos desafios da pós-modernidade. Nesse cenário, 

paralelamente à crise de modelos institucionais verticalizados e à ascensão do paradigma de 

governança, que pressupõe mecanismos de horizontalidade e cooperação, ocorreu a assunção 

das cidades ao posto de centros determinantes para a concretização de políticas de 

desenvolvimento. 

 

 Nesse sentido, analisou-se que, diante dos desafios da crescente 

competitividade e rapidez de fluxos mundiais, caberia aos municípios fortalecerem sua 

“posição de barganha”, consolidando suas capacidades, para assim poderem escolher sua 

trajetória e prioridades políticas. Para tanto, far-se-ia necessária a adoção de certas estratégias 

para o incremento da resiliência municipal, dentre as quais se destacou a metropolização, que, 

a um só tempo, congregaria, através do governo supra-municipal, a integração com a 

sociedade civil e com outros entes federados.  

 

 No entanto, embora a metropolização demandasse a adoção do paradigma de 

governança para o alcance de sua potencialidade democrática, verificou-se que essa relação 

não é necessária. Tal constatação foi cotejada no contexto brasileiro, em que a grande 

escalada dos problemas sociais e de déficits na prestação de serviços públicos presentes nas 

manchas urbanas salientam que as estruturas de governo das oitenta regiões metropolitanas 

nacionais padecem de gargalos de gestão. 

 

 Nessa esteira, postulou-se que o path dependence, ou tendência a que modelos 

institucionais permaneçam perenes ao longo do tempo independentemente de sua eficiência, 

seria um ponto nevrálgico para a precariedade da questão urbana no Brasil, visto que o país é 

corolário de um modelo de descentralização “compartimentalizado”, em que os municípios 

são tidos como detentores isolados da prestação de políticas públicas, e arranjos entre os entes 

tendem a ser rechaçados sob o argumento de violação ao pacto federativo.  

 

 Ainda que não seja razoável defender, em um país com as dimensões 

territoriais e as disparidades institucionais, técnicas e administrativas do Brasil uma 
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verticalização e centralização de políticas urbanas - grande equívoco das instâncias 

metropolitanas existentes durante a ditadura militar - tampouco se pode afirmar que a retórica 

de "autonomismo" municipal realmente se reflete, em todos os casos, em serviços públicos de 

maior abrangência e qualidade e incremento de accountability e participação popular na 

esfera local.  

 

 A esse grande déficit de capacidade institucional municipal soma-se, ainda, o 

fato de que a mancha urbana metropolitana simplesmente o é, cabendo aos governos, assim, 

optarem pela concertação de espaços de diálogo e decisão conjunta que possam dar soluções 

equânimes às matérias cada vez mais complexas que afetam vários municípios em conjunto. 

Assim, faz-se necessária a construção de um ponto de equilíbrio entre a autonomia municipal 

e uma gestão conjunta de questões de caráter regional.  

 

 É certo que, na última década, houve maior visibilidade e aprofundamento da 

metropolização no Brasil, o que se expressou na aprovação de importantes marcos legais que 

conferiram, ao menos formalmente, robustez institucional às estruturas de governança 

interfederativa. No entanto, as demandas judiciais aqui apreciadas, conjuntamente ao exame 

da RMBH, dão conta de que a efetivação dessas instâncias como esferas de poder legítimas 

para, de forma compartilhada, regularem as FPICs, esbarra não apenas em contundentes 

questões orçamentárias, como também na necessidade de mudança de um paradigma 

institucional, através do qual os municípios possam deixar de encarar suas relações com 

outros entes como competições de soma zero.  

 

  Ao contrário, a análise das evidências empíricas aqui colacionadas apontam 

para a importância de arranjos associativos para a consolidação de resiliência frente a uma 

economia global de transnacionalidade e susceptibilidade a crises. Conforme já assentado 

neste trabalho, o fortalecimento da governança interfederativa tende a ser lento e incremental, 

mas sua maior institucionalização, especialmente em relação à RMBH, podem indicar uma 

consolidação futura de um modelo metropolitano que incorpore, concretamente, as 

potencialidades democráticas e de efetividade teoricamente ligadas ao paradigma de 

governança.  
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