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A percepção rígida de autonomia municipal e a assimetria nas relações de poder, decorrente dos megamunicípios, são alguns obstáculos

políticos e institucionais que tornam difícil implementar a gestão metropolitana. Apesar desse contexto complicado, a consciência

metropolitana desponta. Sua consolidação, porém, dependerá de vários fatores, entre eles a institucionalização do município metropolitano

como fenômeno urbanístico específico e o envolvimento da sociedade organizada, dos administradores públicos e da iniciativa privada.
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Os processos brasileiros de crescimen-

to populacional e de urbanização não têm

ocorrido de forma homogênea. Registra-

se uma grande e crescente disparidade

entre os perfis dos mais de 5,5 mil municí-

pios brasileiros. De um lado, situa-se o

município típico, que é pequeno em termos

populacionais e de economia basicamen-

te rural � mais de 90% deles apresentam

população inferior a 50 mil habitantes em

todo o seu território, incluindo cidades-sede,

demais distritos e zona rural.  No outro

extremo, constata-se a existência de qua-

se duas dezenas de regiões metropolita-

nas e de aglomerações urbanas com mais

de 1 milhão de indivíduos, sendo que uma

delas � São Paulo � fechou o século XX

com quase 18 milhões de habitantes.

Os municípios brasileiros apresentam

uma multiplicidade de características e de

especificidades. Fatores como superfície,

população, densidade, clima, urbanização,

riqueza, cultura, história, entre outros, di-

ferenciam os municípios entre si no que diz

respeito à importância relativa de cada um

deles e do seu grau de influência regional.

No entanto, a definição constitucional do

regime municipal resultou numa estrutu-

ra institucional centralizada, que trata de

forma homogeneizada todos os municí-

pios. A Constituição de 1988, ao fixar as

atribuições dos municípios, não os distin-

guiu segundo quaisquer variáveis, ou seja,

as competências administrativas,

legislativas e tributárias são exatamente as

mesmas, independentemente, portanto,

de dimensão, localização geográfica, po-

pulação e desenvolvimento econômico e

social de cada municipalidade.

Além disso, a Constituição Federal não

contemplou adequadamente a questão

das regiões metropolitanas, que se carac-

terizam por áreas urbanizadas que rom-

peram as fronteiras territoriais dos muni-

cípios para assumirem contornos mais

amplos e intrincados. Trata-se de um fe-

nômeno hoje comum a uma grande diver-

sidade de países, que tem gerado inúme-

ros problemas e dificuldades para os quais

parece não haver soluções consideradas

totalmente satisfatórias. Esses problemas

e dificuldades resultam da própria impor-

tância e complexidade das regiões metro-

politanas, bem como das resistências que

se apresentam à sua institucionalização. O

fato de não constituírem uma instância

institucionalizada na estrutura político-

administrativa do País torna difícil o

equacionamento das relações de poder

para efeito de formulação e implementação

de políticas públicas estratégicas e

abrangentes. Segundo diversos autores,

boa parte dos problemas metropolitanos

no Brasil se deve à inexistência de pata-

mar de organização de governo que pos-

sa viabilizar, de forma planejada, a produ-

ção e a distribuição de bens e serviços pú-

blicos no âmbito de todo o território

"metropolizado".2
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Percebe-se que os defensores da
institucionalização do nível de poder me-
tropolitano ainda não foram capazes de
formar alianças políticas suficientemen-
te fortes para alterar a concepção tradi-
cional de município. A multiplicidade de
interesses em jogo e o caráter
multifacetado da questão metropolitana
têm dificultado a mobilização e integração
dos inúmeros atores que, direta ou indi-
retamente, estão envolvidos com os me-
canismos da gestão municipal, compro-
metendo, portanto, o desenvolvimento de
uma estrutura organizacional específica
para atender a interesses plurimunicipais,
ou seja, para dar suporte a políticas es-
tratégicas, de corte metropolitano.

Desde o final dos anos 1950, o pro-
cesso de urbanização acelerada e o aces-
so relativamente fácil às áreas urbanas
foram fundamentais para a absorção dos
grandes contingentes populacionais que
se concentraram no entorno das princi-
pais cidades brasileiras. Apesar de se
constatar, nas últimas duas décadas, sig-
nificativa redução das taxas de cresci-
mento demográfico no País, os índices
de crescimento populacional das regiões
metropolitanas, notadamente dos seus
municípios periféricos e mais pobres,
continuam relativamente altos. Diante de
fatores como elevação dos níveis de de-
semprego e de �desassalariamento� e re-
dução dos investimentos infra-estruturais
urbanos, frutos da crise econômica e do
processo de desconcentração industrial
verificado a partir do início dos anos
1980, as regiões metropolitanas vêm-
se tornando os loci  mais notáveis da se-

gregação espacial, exclusão social e mi-
séria. Pode-se mesmo dizer que, em fun-
ção de fenômenos como desemprego em
massa, exclusão social crescente e vio-
lência urbana, a questão social no Brasil
de hoje é, acima de tudo, uma questão
metropolitana.3

O fortalecimento da esfera municipal de
governo e a deterioração verificada,
notadamente nas grandes cidades, na
oferta de certos serviços públicos essen-
ciais têm estimulado, desde o início dos
anos 1990, uma visão municipalista para
o enfrentamento dos problemas urbanos.
Considera-se, contudo, que existem riscos
de crescente degradação dos níveis de
qualidade de vida nos municípios metro-
politanos, tendo em vista que não há como
equacionar determinadas questões mais
abrangentes apenas no âmbito estrita-
mente local e que inexistem no País
arcabouços jurídico-institucionais especí-
ficos que possam proporcionar tratamen-
to mais uniforme e sistêmico às questões
de interesse plurimunicipal. 4

Comparativamente aos demais níveis
governamentais, no entanto, é na instân-
cia municipal que normalmente se proces-
sa a articulação mais direta entre Estado
e sociedade. Conforme argumenta Antô-
nio Octávio Cintra (1978), por mais limi-
tada que seja a capacidade operacional de
uma municipalidade, é ela que se tem
constituído, na realidade, como centro
básico de poder institucionalizado para o
qual convergem reivindicações e do qual
provêm decisões e políticas. Já as regi-
ões metropolitanas carecem desse apoio
institucional. Assim, por se apresentarem

Por se apresentarem como �terra de ninguém�,
não é possível implementar �ações harmonizadoras�
nas regiões metropolitanas, como sonha a
maioria dos urbanistas e planejadores urbanos.
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como �terra de ninguém�, não é possível
implementar efetivamente �ações
harmonizadoras� nessas áreas, como so-
nha a maioria dos urbanistas e
planejadores urbanos.

Institucionalização ou não?

Mesmo antes do advento da Constituição
de 1988, os legisladores urbanos, ao tra-
tarem da questão metropolitana, dividiam-
se fundamentalmente em três grupos. Os
dois primeiros incluem aqueles que não
vêem necessidade de quaisquer formatos
institucionalizados de regiões metropolita-
nas. O primeiro grupo defende, de modo
radical, que os problemas urbanos devem
ser equacionados autonomamente, em cada
município, por meio de suas agências locais,
que devem buscar, apenas quando neces-
sário, o apoio dos governos estadual e fe-
deral. Já o segundo acredita, de maneira
um tanto simplista, que é possível solucio-
nar todos os problemas que envolvem
municipalidades vizinhas por meio de con-
vênios e parcerias específicas.5

O terceiro grupo entende, em função
do quadro de profunda desigualdade eco-
nômica, social e política e da grande de-
sarticulação no que se refere a oferta de

alguns serviços públicos estratégicos �
quadro atualmente constatado no âmbito
da maioria das regiões metropolitanas
brasileiras �, que os processos de plane-
jamento e gestão metropolitana devem
ser, de alguma forma, institucionalizados.
Os defensores da instituição do nível me-
tropolitano acreditam que apenas será
possível desenvolver, de maneira demo-
crática e participativa, ações efetivas de
planejamento e gestão integrada caso
exista uma base de poder minimamente
constituída e que a implantação de certos
modelos de gestão, tendo em vista o nível
de complexidade que apresentam, poderá
exigir, inclusive, a reformulação do pacto
federativo vigente.

Em se tratando de institucionalização
de regiões metropolitanas, o obstáculo
mais recorrentemente citado é a grande
resistência manifestada pelos municípios
metropolitanos, notadamente os mais
importantes, em �ceder� parte de sua
autonomia em favor de uma instância su-
perior. É uma situação que, apesar de bas-
tante compreensível e, de fato, comum
não apenas no Brasil, seria até certo pon-
to contornada caso fosse devidamente
constituído um arcabouço jurídico-

Alair Vieira
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institucional específico para eles. O que
ficaria evidente com tal arcabouço é que
não se poderia, a rigor, falar em �perda
de autonomia�, já que um município con-
siderado metropolitano não teria como
formular e/ou executar, de forma isola-
da, políticas estratégicas entendidas como
de interesse plurimunicipal.

Um segundo problema é a resistência
que se manifesta, também, nos níveis supe-
riores de governo, notadamente no estadu-
al, na medida em que o surgimento de um
organismo metropolitano, atuando no cam-
po de uma determinada política estratégica,
poderia se sobrepor a alguma instituição es-
tadual já existente.6 O problema está, em par-
te, relacionado a um outro entrave à
institucionalização metropolitana, qual
seja a possibilidade de ocorrer uma pro-
liferação de agências governamentais.
Esse fato é percebido pela sociedade,
com razão, como um desnecessário au-
mento da burocracia e dos gastos públi-
cos. Seria conveniente, nesse sentido,
que estruturas administrativas já existen-
tes, sejam federais, estaduais ou mes-
mo municipais, fossem readequadas, na
medida do possível, para efeito de execu-
ção de certas funções metropolitanas.
Esse cuidado foi devidamente observado
pela Itália ao longo do processo de insta-
lação das administrações regionais.7

Outro importante fator inibidor está na
dificuldade em se definir, com a devida cla-
reza, o �contexto metropolitano�. Esse as-
pecto, no entanto, poderia não ser moti-
vo de conflito caso fossem conjuntamen-
te estabelecidas as atribuições ou funções
próprias de cada instância. Apesar de que, na

realidade, qualquer processo de delegação
de poderes constitui, inevitavelmente,
uma operação árdua de negociação e não
apenas um mero ato jurídico, existem, em
geral, duas ambiências que se
complementam. Num âmbito mais amplo
devem ocorrer as atividades de planeja-
mento estratégico, bem como interações
com as instâncias superiores, sejam fe-
derais ou estaduais, relativas a funções
abrangentes e de interesse comum. Uma
ambiência mais restrita seria adequada
para a prestação de serviços públicos de
menor amplitude.8

Em função dessa ambiência mais am-
pla, o problema do �déficit  democrático�
tende a atuar também contra a instân-
cia metropolitana. Não existe uma efeti-
va pressão da sociedade para a solução
de problemas metropolitanos como tais.
Na medida em que os problemas de cor-
te regional são normalmente mais
abrangen-tes, os organismos supramuni-
cipais são quase sempre percebidos pe-
los cidadãos como algo distante e fora
de seu controle. As demandas metropo-
litanas se traduzem quase sempre em
políticas estratégicas, executadas por
meio de intervenções infra-estruturais,
que apresentam níveis elevados de sofis-
ticação técnica, não sendo facilmente
percebidas pela população, que, como não
poderia deixar de ser, está mais preocu-
pada com os problemas do seu cotidiano
imediato.

É preciso, também, assinalar o aspec-
to da inadequação dos recursos financei-
ros aos objetivos metropolitanos. Esse é
certamente um dos problemas que mais

Um obstáculo para a institucionalização de regiões
metropolitanas é a grande resistência manifestada
pelos municípios metropolitanos em �ceder� parte
de sua autonomia em favor de uma instância superior.
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têm fragilizado os organismos que, direta
ou indiretamente, respondem por fun-
ções metropolitanas. No Brasil, esse pro-
blema poderia ser em parte evitado caso
a União passasse a vincular, à existência
de agências setoriais de abrangência me-
tropolitana constituídas formalmente, a
transferência de recursos � oriundos, por
exemplo, do BNDES � referentes a deter-
minados projetos estratégicos e/ou li-
nhas específicas de investimentos. Já que
as regiões metropolitanas existem legal-
mente, esse procedimento talvez pudes-
se levar alguns municípios metropolitanos
a se organizarem em torno de objetivos
bastante específicos, como o acima suge-
rido, ou seja, projetos infra-estruturais pa-
trocinados por uma instância superior de
governo. Também os governos estaduais
poderiam adotar tal procedimento.

No processo de construção de uma de-
terminada estrutura institucionalizada de
poder metropolitano, faz-se necessário,
portanto, que sejam fixadas não apenas
as funções efetivamente metropolitanas,
mas também as respectivas fontes de re-
cursos, indispensáveis ao cumprimento
dessas funções. Na opinião de Cintra
(1978), na medida em que �os bens e ser-
viços públicos oferecidos nas regiões me-
tropolitanas são empreendimentos con-
juntos, coincidentes ou conflitantes, de
inúmeros órgãos municipais estaduais e
federais�, é preciso definir, ao se cons-
truir um arranjo metropolitano de gestão,
a quem caberia estabelecer as priorida-
des para a provisão de tais bens e servi-
ços, de onde viriam os recursos para pro-
porcionar essa provisão e quem respon-

deria pela execução das obras entendidas
como metropolitanas.

Um outro fator significativo que tem
pesado contra a instância metropolitana
é, ainda, a necessidade de conciliar os múl-
tiplos interesses de tantos atores públi-
cos e privados que intervêm no espaço
metropolitano. Para enfrentar esse pro-
blema, a existência de uma estrutura de
gestão metropolitana seria uma condição
necessária, mas não suficiente. O
equacionamento da questão dependeria,
sobretudo, do amadurecimento do proces-
so democrático do País, que significa não
apenas o fortalecimento e a intensa par-
ticipação de instituições básicas como os
partidos políticos, o Legislativo e o Judici-
ário, mas também a introdução de meca-
nismos que propiciem um maior
envolvimento da sociedade organizada
nos processos de elaboração, implemen-
tação e controle das políticas públicas es-
tratégicas, ou seja, mecanismos que ga-
rantam, de alguma maneira, procedimen-
tos mais democráticos nos processos de
tomada de decisão. É importante, pois,
que a instituição metropolitana seja bas-
tante flexível a diferentes arranjos, de
modo a permitir que os municípios me-
tropolitanos se agrupem, com a partici-
pação e o apoio logístico e financeiro do
Estado e, se possível, também da União,
para resolver problemas de interesse
comum.

No caso brasileiro, observa-se, em função
de um número significativo de evidências, que
os dois principais impedimentos à gestão me-
tropolitana têm sido a percepção rígida e
monolítica de autonomia municipal9  � percep-

A inadequação dos recursos financeiros aos
objetivos metropolitanos é um dos problemas que
mais têm fragilizado os organismos que, direta ou
indiretamente, respondem por funções metropolitanas.
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ção ainda difundida no País � e a
assimetria, nas relações de poder, decor-
rente da existência de megamunicípios
em quase todas as regiões metropolita-
nas. Tais impedimentos estão diretamen-
te relacionados ao tipo de municipalismo
que se forjou no País, caracterizado por
uma postura isolacionista e voltada ape-
nas para os problemas do próprio municí-
pio, que Celso Daniel (2001) denominou
de municipalismo �autárquico�. Entende-se,
assim, que demais dificuldades e proble-
mas para a criação de uma instância me-
tropolitana são, de um modo geral, con-
seqüências diretas ou indiretas desses
dois óbices.10

Município metropolitano

De acordo com essa perspectiva, pare-
cem bastante limitadas as chances de se
introduzir algum modelo metropolitano de
gestão no Brasil, caso não seja
institucionalizado o município metropoli-
tano como realidade urbanística específi-
ca, distinta do município tradicional, e caso
não seja implementada a divisão territorial
dos megamunicípios. As medidas
sugeridas, a despeito da complexidade e
das dificuldades técnicas e políticas que

apresentam para a sua execução,
objetivam propiciar melhores condições
para que seja possível o estabelecimento
de um arcabouço jurídico-institucional
mais adequado para interações entre dis-
tintas municipalidades em torno de pro-
blemas comuns, bem como de um maior
equilíbrio entre os membros das regiões
metropolitanas para formular e executar,
de forma democrática, políticas públicas
estratégicas.

O princípio que norteia a perspectiva
de institucionalização do município metro-
politano pode ser traduzido em duas me-
tas: promover uma definição clara das fun-
ções que são de interesse estritamente
local e das que objetivam atender a de-
mandas plurimunicipais; e estabelecer
uma ambiência que leve as municipali-
dades a se unirem para planejar, execu-
tar e administrar, com mais eficiência e
em bases democráticas, as funções de corte
metropolitano.

Nesse sentido, �relativização� de au-
tonomia pressupõe, na verdade, que as
atividades referentes aos processos de
formulação e implementação de políticas
estratégicas e abrangentes não deveriam
ser atribuições próprias de quaisquer

Alair Vieira
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municípios metropolitanos, ricos ou po-
bres, grandes ou pequenos, mas sim de-
senvolvidas por meio de alguma estrutu-
ra colegiada devidamente instituciona-
lizada.11  Sabe-se, por exemplo, que a ela-
boração de planos urbanísticos municipais
e de projetos de redes locais de transpor-
te público deve ocorrer apenas após a
conclusão dos respectivos plano diretor
metropolitano e plano metropolitano de
transportes, sendo que este último deve
estabelecer, estrategicamente, a estrutu-
ra básica do sistema integrado e
multimodal de transportes urbanos de
cada região metropolitana.

A segunda possibilidade sugerida, de
divisão territorial de megamunicípios, é
entendida como complementar à primei-
ra. O princípio que orienta essa perspecti-
va está relacionado às dificuldades em se
introduzir � tendo em vista que é enorme
o contingente humano que habita e/ou tra-
balha nessas megamunicipalidades � con-
dições mais adequadas para a plena
vivência de um dos mais fortes ideais
municipalistas, que se traduz na promo-
ção, com todas as suas conseqüências
positivas, de �uma maior proximidade en-
tre administrador e administrados�. Os
megamunicípios têm-se mostrado muito
grandes para os pequenos problemas de
âmbito local e muito pequenos para os
grandes problemas metropolitanos. Se-
ria interessante, pois, que o discurso da
descentralização fosse também levado
para o âmbito dos megamunicípios, já
que, conforme assinala Tânia Fischer
(1997), o que legitima a autonomia é a
proximidade.12

O princípio está, também, relaciona-
do às dificuldades em se instituir meca-
nismos mais justos para efeito de esco-
lha da representação política metropoli-
tana, no sentido de que seja evitada uma
possível tendência de os megamunicípios
� em função de seu significativo �peso�
político e econômico � controlarem, di-
reta ou indiretamente, o parlamento me-
tropolitano, bem como os mecanismos
de formulação de políticas plurimuni-
cipais. Na atualidade, já se constata a
ocorrência de um curioso fenômeno: o
controle de algumas das políticas metro-
politanas, que, nos anos 1970 e 1980,
atendendo ao modelo de gestão implan-
tado pelo regime militar, esteve nas mãos
dos Estados, está agora, em função do
�vazio� metropolitano, sendo parcialmen-
te efetivado por alguns megamunicípios
de forma escamoteada.

A implementação dessa proposta exi-
giria, porém, uma revisão da legislação
referente a processos de criação de mu-
nicípios, que está fortemente voltada para
a realidade das municipalidades tradicio-
nais, normalmente pequenas e de base
rural, e não para as grandes aglomera-
ções urbanas.13  Na medida em que não
parece adequado, como assinala Victor de
Carvalho Pinto (2000), �aplicar às unida-
des subnacionais qualquer princípio aná-
logo ao da �autodeterminação dos povos�,
cujo reconhecimento já é polêmico mes-
mo na esfera das relações internacio-
nais�, a emancipação de distritos � de
regionais ou subprefeituras, no caso de
megamunicípios � deveria fazer parte de
uma política pública estadual que não se

As regiões metropolitanas vêm-se tornando os loci
mais notáveis da segregação espacial, exclusão
social e miséria. A questão social no Brasil de hoje é,
portanto e acima de tudo, uma questão metropolitana.
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limitasse apenas ao necessário controle
da multiplicação indiscriminada de peque-
nas municipalidades. Mas, sobretudo, que
propiciasse, por meio de procedimentos
democráticos e respeitando a história
social de cada comunidade, as alterações
territoriais necessárias a um equilibrado
desenvolvimento social, político e econô-
mico do Estado.

Assim, apesar de técnica e politica-
mente intrincadas e de difícil execução,
tendo em vista as condições político-
institucionais vigentes no País, além das
limitações atuais no campo da repartição
tributária, a institucionalização do muni-
cípio metropolitano como fenômeno urba-
nístico específico e a divisão territorial dos
megamunicípios devem ser entendidas
como intervenções que objetivam estabe-
lecer condições mais propícias para a
construção, �de baixo para cima�, de al-
guma forma de �federação de municípios�.
Isso contribuiria, a partir do equaciona-
mento dos dois principais impedimentos
à gestão metropolitana citados, para uma
maior qualidade e eficiência na oferta, no
âmbito das regiões metropolitanas, de
serviços públicos estratégicos e de maior
abrangência.

É preciso reconhecer, todavia, que,
pelo menos em curto e médio prazos,
são realmente grandes os empecilhos
para a implementação das medidas
sugeridas. As forças políticas e os gru-
pos sociais operando no contexto dos
municípios metropolitanos, notadamen-
te nos mais importantes, certamente
não se mostrariam interessados em
quaisquer processos que pudessem ge-

rar algum nível de relativização de sua
autonomia � condição necessária para
o planejamento e a gestão integrada de
políticas públicas estratégicas e de cor-
te regional. Além disso, é de se supor
que boa parte das lideranças das
municipalidades também não aceitaria
com facilidade a idéia de redivisão
territorial metropolitana. Nos últimos
anos, contudo, percebe-se um grau cres-
cente de concordância, entre adminis-
tradores locais e estudiosos do assun-
to, de que determinados programas infra-
estruturais e abrangentes necessitam
ser projetados e implantados de manei-
ra integrada, ou seja, a partir de uma
perspectiva plurimunicipal. Percebe-se,
pois, que se está consolidando, ainda
que de forma bastante lenta e fragmen-
tada, uma certa �consciência metropo-
litana�.

Criatividade e participação

O debate atual sobre a questão metropo-
litana requer criatividade e ousadia. Por-
tanto, propostas como as apresentadas
devem ser devidamente explicitadas, já
que sua viabilidade depende, fundamen-
talmente, de um efetivo envolvimento de
grupos organizados da sociedade e, tam-
bém, de potenciais interesses de admi-
nistradores públicos, incluindo represen-
tantes do Poder Legislativo, e da iniciati-
va privada. Porém, uma possível movi-
mentação da sociedade e a manifestação
dos interesses em torno do que a insti-
tuição metropolitana possa oferecer ape-
nas ocorrerão caso sejam estabelecidas
condições propícias à apresentação e ple-

Apesar de todos os óbices políticos e institucionais
para seu equacionamento, a questão metropolitana
merece discussões aprofundadas que ampliem
sua ressonância nos espaços de debate público.
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na discussão de novas idéias, por mais
ousadas que, à primeira vista, possam
parecer. A realidade das grandes cida-
des brasileiras mostra que a ausência de
políticas públicas de corte metropolitano
tem contribuído também para o aumen-
to dos níveis de desigualdade entre os mu-
nicípios, gerando o que se pode consta-
tar diariamente nas manchetes dos jor-
nais, ou seja, degradação ambiental, mi-
séria e violência urbana.

Por outro lado, é inegável que, ape-
sar de toda a movimentação em defesa
da autonomia municipal e do processo
de municipalização das políticas públi-
cas, a existência de 25 regiões metro-
politanas formalmente criadas no País
e a manifestação, expressa em inúme-
ras Constituições Estaduais promulga-
das em 1989, sobre a possibilidade de
se constituir, estruturar e administrar
RMs são indicadores inequívocos de que,
a despeito das grandes dificuldades ad-
ministrativas e políticas para o efetivo

estabelecimento da instituição metropo-
litana, a complexidade e a relevância do
problema já são, de algum modo, perce-
bidas por um significativo número de le-
gisladores e de lideranças políticas da
sociedade.14  Essa incontestável realida-
de já é, por si mesma, um importante
indicador de que a questão metropolita-
na, apesar de todos os óbices políticos
e institucionais para seu adequado
equacionamento, merece discussões
aprofundadas que ampliem sua resso-
nância tanto nos espaços de debate po-
lítico, incluindo universidades, centros
de pesquisa e meios de comunicação,
quanto junto aos fóruns formais e infor-
mais de representação da sociedade or-
ganizada. Com relação a desafios desse
porte, Maquiavel já dizia, há quase cin-
co séculos, em �O Príncipe�, que �não
há coisa mais difícil de fazer, de êxito
mais duvidoso e mais perigosa de con-
duzir, do que levar a cabo a introdução
de novas instituições legais�.
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Notas

1 IBGE, Censo 2000.

2 Cf. GRAU, 1975; CINTRA, 1978; AZEVEDO

e MARES GUIA, 2000.

3 Segundo Luiz César de Queiroz Ribeiro

(2000), além de um fenômeno de segrega-

ção compulsória e de exclusão social das ca-
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madas mais pobres, a segregação e as desi-

gualdades verificadas nas metrópoles brasi-

leiras têm produzido, também, um fenômeno

crescente de �auto-segregação das classes

superiores�, que �usam o aumento do seu

poder econômico, político e simbólico para

construir espaços de isolamento�. Os condo-

mínios residenciais fechados e os shopping

centers são bons exemplos.

4 No espaço metropolitano, por exemplo, não se

constatam quaisquer instrumentos que levem

os principais municípios a ressarcirem as

municipalidades mais pobres � as quais ope-

ram normalmente como �cidades-dormitório�

� pelo ônus advindo de investimentos em infra-

estrutura urbana e em políticas sociais para

uma população que contribui com seu trabalho

para o desenvolvimento das unidades mais im-

portantes.

5 O razoavelmente bem-sucedido projeto de coope-

ração regional do chamado Grande ABC é, se-

gundo Celso Daniel (2001), um fenômeno bas-

tante original e singular, tendo em vista, inclusi-

ve, a sua permanência prolongada. Nesse sen-

tido, o ex-prefeito de Santo André argumenta

que o experimento paulista, em função de suas

especificidades, não deve ser considerado como

�regra geral�.

6 Essa foi a razão porque foram extintos, por

exemplo, os governos metropolitanos de Lon-

dres (pelo governo central) e de Barcelona (pela

administração regional). Entretanto, mais re-

centemente, Londres resolveu organizar uma

nova estrutura metropolitana de gestão.

7 PUTNAM, 1996.

8 Jordi Borja e Manuel Castells (1997) adver-

tem, contudo, que �las competencias y funcio-

nes de los gobiernos locales no puedem definirse

mediante una legislación estatal uniformista ni

basarse en una rígida separación según criterios

de exclusividad�. Para os autores, reivindican-

do �el principio de diversidad�, as cidades �son

distintas en sus formas y en sus actividades y

deben serlo�.

9 Esta autonomia, segundo Eurico de Andrade Aze-

vedo (1978), �deve ser observada no seu tríplice

aspecto: político, administrativo e financeiro. A

autonomia política se concretiza pela eleição do

prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. A

autonomia administrativa, pela direção própria

dos assuntos de seu peculiar interesse e a auto-

nomia financeira, pela arrecadação de seus tri-

butos e aplicação de suas rendas�.

10 GOUVÊA, 2003.

11 Em Estados que apresentam estrutura federa-

tiva, o poder de decisão das unidades regio-

nais e locais de governo (representadas, no

Brasil, pelos Estados e municípios) em execu-

tar ou não uma determinada política pública

está resguardado pelo princípio da autonomia.

Assim, conforme afirma Marta Arretche

(2000), �salvo expressas imposições consti-

tucionais, nada impede ou obriga que um dado

município ou Estado venha a implementar uma

política pública qualquer�. (grifo nosso)

12 No caso de Belo Horizonte, por exemplo, a

existência de nove administrações regionais,

criadas como forma de desconcentração ad-

ministrativa, está, de certo modo, sinalizan-

do a constituição de nove novos municípios

com uma média populacional em torno de 250

mil habitantes.

13 No Brasil, dos 1.405 municípios emanci-

pados entre 1984 e 1997, apenas 76

apresentavam população superior a 20 mil

habitantes.

14 É, entretanto, importante observar, que várias

RMs instituídas no País nos últimos anos não

apresentam, de fato, perfil de região metropo-

litana e que deveriam ter sido consideradas,

de acordo com classificação estabelecida na

Constituição Federal, como aglomerações ur-

banas ou microrregiões. Estão sendo classifi-

cados como regiões metropolitanas grupos de

municípios que não registram nem uma situa-

ção real de conurbação e adensamento urba-

no nem a existência de uma (ou mais) metró-

poles polarizadoras.


