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Estou convencido de que o desenvolvimento das regiões metropolitanas 

transcende, em muito, a dinâmica espontânea das suas metrópoles. Isso, em grande 

parte, por se acumularem incompreensões e velhas carências gerenciais que dificul-

tam a correta indução desse processo. Em matéria de governabilidade, as metrópo-

les, no Brasil, ainda seguem como “terras de ninguém”, mantidas à mercê das suas 

próprias oscilações. 

 

Vejo que não é de hoje que as regiões metropolitanas são um tema que cres-

ce nos debates em vários fóruns nacionais e na literatura técnica disponível. Consta-

to, também, que persiste improdutiva, nessa discussão, a insistência em se desen-

volver modelos de gestão, antes de consistentes debates sobre conceitos que tor-

nem as metrópoles compreensíveis. Mais que de modelos gerenciais, acho que elas 

precisam desses conceitos de identidade, pois eles ensejarão os objetos relaciona-

dos com as funções públicas de interesse comum previstas na Constituição. 

 

São poucas as regiões metropolitanas que registram, mesmo em âmbito téc-

nico, boa compreensão desses conceitos, até agora pouco explorados no Brasil. No-

to que ainda não se formou o entendimento pleno a respeito dessa realidade. Primei-

ramente, tais carências se manifestam na pouca percepção de que região metropoli-

tana é a região da metrópole. Assim como região vinícola se reporta a vinhedos e 

vinho, região canavieira à cultura da cana-de-açúcar, a região metropolitana se re-

porta à área de abrangência da metrópole, que é cidade íntegra, una, indivisível (FI-

GURA 11). Com essa observação exalto que assim como os municípios têm suas 

                                                 
1 Embora as ilustrações reflitam a Região Metropolitana do Recife, as imagens são válidas para qualquer região metropolitana. 
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cidades, as regiões metropolitanas abrigam metrópoles. Elas constituem o universo 

urbano: de produção de riqueza social, econômica, cultural e política; de circulação e 

consumo de bens e serviços; de polarização, nas escalas nacional, regional e local; 

de decisão política; e de soberania intelectual, de concentração de riqueza e de co-

nhecimentos. 

 

Assim, o primeiro conceito manifesta que 

mais do que a região é a metrópole quem requer 

gestão e cuidados permanentes. Nisto ainda reina 

pouca compreensão entre as pessoas e autorida-

des, talvez porque acreditem que a condição de me-

trópole só se aplica a centros como Nova York, Pa-

ris ou Londres, reconhecidamente metrópoles mun-

diais. Porém, na realidade brasileira, São Paulo e 

Rio de Janeiro são metrópoles nacionais e, as de-

mais, metrópoles regionais ou locais. Todas, enfim, 

metrópoles, sem medo de pedantismo. 

 

Talvez, ainda, por ter-se formada, espontane-

amente, a partir da conurbação de núcleos urbanos 

isolados, persistiu o entendimento de que a metró-

pole seja um topônimo para identificar a cidade constituída de cidades autônomas, 

ou apenas espaço de referência para registros estatísticos de natureza socioeconô-

mica. O que não se consolidou entre as pessoas, foi o fato de essas cidades não se-

rem mais núcleos urbanos independentes como antes, pois agora estão integradas à 

metrópole, como partes de uma unidade urbana indivisível. Não aceitar essa reali-

dade é cultuar o passado, sem enxergar a força do presente. Todos os núcleos ur-

banos formadores das metrópoles foram, outrora, cidades autônomas. Hoje estão 

absolutamente integrados e comportam-se como bairros populosos dessas metrópo-

les. 
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O que tem perturbado essa realidade é a interferência da geopolítica munici-

pal, que agrega a esses núcleos a condição administrativa de sedes municipais. O 

núcleo central da metrópole, por exemplo, abriga, simultaneamente, como atributo 

político institucional, as sedes dos governos do Estado e do Município. Operacio-

nalmente, no entanto, é o bairro central da metrópole, sem que isto lhe diminua em 

importância. Se estes aspectos parecem detalhes, para o cidadão é sua rotina coti-

diana. Uma coisa, nesse contexto, é a metrópole una, com sua operação e estímulos 

permanentes a atividades e negócios. A outra é a superposta geopolítica municipal. 

O que a comunidade vive é o dia-a-dia urbano que lhe confere oportunidades. O co-

tidiano da geopolítica só se manifesta na burocracia administrativa. Ele é sufocado 

pela dinâmica urbana, sempre em diversificada expansão. 

 

Por outro lado, penso que o que mais prejudica a qualidade de vida nas me-

trópoles é o modelo territorial constituído por um único núcleo pujante e um colar de 

subúrbios sempre mais longínquos e desassistidos. Esse cenário incita um ordena-

mento urbano com natureza policêntrica, mais favorável em termos de organização e 

em relação à mobilidade das pessoas, por aproximar as oportunidades, onde quer 

que a população esteja. Nada interfere mais na qualidade de vida das pessoas que 

essa dependência exclusiva do núcleo metropolitano, sempre mais atraente, embora 

cada vez mais distante. 

 

O fortalecimento de polos de oportunidades, homogeneamente distribuídos no 

território e em harmonia com o núcleo central da metrópole, é o meio desejável e 

necessário de organização urbana, pela sociodiversidade que propicia. Como a con-

formação territorial das metrópoles distancia muito das pessoas, as oportunidades 

que brotam, em maior quantidade, do núcleo metropolitano, não se pode mais lhes 

negar o modelo multicentral, para disseminar oportunidades e para superar os pro-

blemas de mobilidade, pois não será lançando mão de magia tecnológica nos trans-

portes, que esse gap será superado. O maior equívoco das grandes cidades é achar 

que os transportes vão resolver a desconexão urbana entre casa e trabalho, situa-
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ção que já é crônica no modelo das nossas metrópoles. Nesse particular, o caso de 

Suape, na Região Metropolitana do Recife, é o exemplo mais emblemático. 

 

Não tenho dúvidas que para a cidade ser boa no seu cotidiano, ela deve pro-

porcionar equilibrada organização territorial urbana, em termos de centralidades. Es-

te é o objetivo maior da metrópole, para se contrapor ao modelo vigente, incapaz de 

aproximar de todos, as oportunidades socioeconômicas e culturais. 

 

O segundo conceito é o da comunidade metropolitana, esta também íntegra e 

desejosa de ser representada no seio de uma governança com ela comprometida 

pois, se há cidade, obviamente também há comunidade. Se a metrópole é cidade, 

ela abriga uma congregação também metropolitana. Sem essa consciência, gestão 

nenhuma pode se propor a representar e defender o interesse das pessoas. Como 

acontece com a metrópole, a comunidade também é segmentada no seu todo, devi-

do à classificação das pessoas, em função dos seus locais de origem. A comunidade 

metropolitana, no entanto, tem outro corte de classificação. Ela é constituída pelas 

populações municipais unidas em torno das oportunidades produzidas nas metrópo-

les. A exemplo do conceito de naturalidade por nascimento ou moradia, o da comu-

nidade metropolitana também se impõe e evoca, para si, governança e prática de 

funções públicas. Quase 50% da população do país fazem parte dessa congrega-

ção, embora muitos políticos e gestores urbanos ainda não tenham se detido nesse 

fato. 

 

Assim como há dificuldades na compreensão da metrópole como cidade, têm 

sido maiores as incompreensões sobre a sua comunidade, que persiste sem repre-

sentatividade política para o exercício da cidadania. Mesmo não sendo institucional-

mente reconhecida, a comunidade metropolitana não pode continuar despercebida 

nos meios técnicos e políticos, justamente por ser o foco de funções públicas, como 

previsto na Constituição. Ainda que tais questões persistam politicamente omissas, 

não é possível dissociá-las dessas funções. O trato da metrópole exige a identifica-

ção, o dimensionamento e, sobretudo, o reconhecimento e exploração das expecta-
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tivas da sua comunidade, sem o que se estará vivendo num absoluto alheamento 

sociopolítico. 

 

Aqui também não há dúvida quanto à necessidade de se defender, como ob-

jetivo da metrópole, o desenvolvimento de uma consciência de comunidade junto às 

pessoas, cujas expectativas estão associadas à metrópole e não somente ao muni-

cípio onde elas moram. 

 

O terceiro conceito contempla a governança plena, no âmbito metropolitano, 

cujo modelo reflita compromisso de governo com a metrópole e sua comunidade. 

 

O conceito de governança metropolitana limitou-se, nas últimas décadas, à 

autoridade estadual, com os governadores num pseudopapel de prefeitos metropoli-

tanos, já que os objetos de gestão são cidade e comunidade, tal como ocorre aos 

prefeitos, nos seus municípios. Observo que essa questão vem sendo pouco apro-

fundada politicamente e mal interpretada na literatura técnica recente, mesmo ao re-

comendar visão plurimunicipal. Para as metrópoles, se ajusta melhor a ideia de que 

elas são de domínio comum dos Municípios, por se estenderem íntegras nos respec-

tivos territórios, e do interesse do Estado, beneficiário que é da riqueza e da força 

socioeconômica que as metrópoles detêm. Nesse quadro, os Municípios não podem 

mais arguir autonomia para se eximir de compartilhar responsabilidades constitucio-

nais no gerenciamento metropolitano. 

 

Como as metrópoles são cidades íntegras, perpassando o território de vários 

municípios, a melhor condição administrativa se manifesta na forma condominial, em 

razão do que os Municípios por ela abrangidos precisam aderir à perspectiva asso-

ciada para dar-lhes governabilidade. Acredito que a única opção, nesse contexto, é o 

Consórcio Público Intergovernamental, por legitimar decisões de interesse comum 

dos consorciados, que devem prevalecer diante de questões individuais. 
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À autonomia absoluta assumida pelos Municípios e que dificulta as iniciativas 

de tratamento da metrópole na sua justa integridade, se soma o predomínio dos Es-

tados, erroneamente elevados à condição de gestores metropolitanos, só por ser de-

les a iniciativa constitucional de instituir regiões metropolitanas. Neste particular, o 

Estado apenas reconhece e legitima uma realidade urbana pré-existente e consoli-

dada, porque as metrópoles não foram idealizadas por determinação de nenhuma 

autoridade. Elas se formaram a partir da própria pujança. Além disso, não se pode 

esquecer que é do contexto urbano, não do regional, que emergem as expectativas 

de gerir as metrópoles. Como a legislação e a prestação de serviços no contexto ur-

bano são responsabilidades municipais, nas metrópoles, leis e serviços também de-

vem ser tratados conjunta e solidariamente pelos Municípios. Porém, nas regiões 

metropolitanas, cada Município se ocupa, apenas, da fatia de cidade que incide no 

seu território (FIGURA 2). Com isso, as metrópoles se deixam segmentar administra-

tivamente, perdem integridade e até se contradizem perante a força que, de fato, de-

têm. 

 

As metrópoles brasileiras continuam gerencial-

mente órfãs, embora ainda se acredite que possam se 

desenvolver, mesmo segmentadas, administrativamen-

te, pelos Municípios. Confiam na dinâmica espontânea 

atestada pelos índices favoráveis de riqueza. Penso, 

contudo, que o vigor da espontaneidade não é garantia 

plena de desenvolvimento homogêneo. Essa esponta-

neidade tem acumulado muito mais conflitos que, pro-

priamente, desenvolvimento. Apesar desses indicado-

res, eles não foram capazes de atrair autoridades e li-

deranças políticas em favor da governabilidade que o 

fenômeno tanto aspira. Longe de serem reconhecidas 

como realidade urbana e comunidade íntegra, as me-
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trópoles vivem um conflito institucional sobre a própria existência de direito, mesmo 

que as respectivas regiões metropolitanas cumpram, legalmente, inquestionáveis 

ditames constitucionais. 

 

No contexto do direito brasileiro, o sistema associado de gestão é a única 

forma legítima para a administração do interesse comum. Isoladamente, pelo Muni-

cípio, a gestão metropolitana é impossível, pois a metrópole não se exaure no âmbi-

to territorial de cada um deles. Pelo Estado, como vem sendo praticado há décadas, 

se afronta a perspectiva constitucional cuja base é o interesse comum, no caso, co-

mum aos Municípios por ela abrangidos. Juntos, porém, Municípios e Estado pode-

rão constituir sistema associado de gestão que permita governabilidade e funções 

públicas de interesse comum, preenchendo velha lacuna institucional. 

 

Mas, o desafio não reside apenas na governança propriamente dita. Há ques-

tões, ainda insuficientemente abordadas no âmbito do direito constitucional, apesar 

de mais de três décadas de experiência metropolitana no Brasil. São desafios só su-

peráveis, quando autoridades e políticos reunirem maior domínio e compreensão 

sobre as metrópoles e atentarem para a influência que elas exercem na realidade 

brasileira. Destaco, nesse particular, necessidades como: 

 

I. a existência de uma realidade fiscal e orçamentária, que viabilize a rea-

lização de funções públicas de interesse comum; 

II. a representatividade política para o cidadão metropolitano, que não tem 

como reivindicar suas expectativas por oportunidades que só a metró-

pole oferece; 

III. a existência de uma legislação própria, que assegure instrumentos efi-

cientes, sobretudo de controle urbano; 

IV. a consagração plena de um ente intergovernamental associado (Esta-

do e Municípios) para a gestão compartilhada da metrópole; 

V. a homogeneização das transferências constitucionais aos Municípios 

situados em regiões metropolitanas, assegurando-lhes prioridade na 
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alocação desses recursos, para a execução de funções públicas de in-

teresse comum; 

VI. a regulamentação de matéria sobre receitas próprias, avaliando a 

perspectiva de impostos, tarifas, taxas etc.; 

VII. a compreensão, pelos Estados, das distinções entre região metropoli-

tana, aglomeração urbana e microrregião, associada a requisitos míni-

mos para a legitimação dessas realidades, por leis complementares es-

taduais. 

 

Por ter o pleno domínio técnico de todos esses conceitos, a Agência Conde-

pe/Fidem, em Pernambuco, pôde desenvolver, recentemente, modelo de gestão2 

neles referenciado. Porém, a dificuldade para se tocar avante esse modelo persiste 

sob dois ângulos. Um, que registra a necessidade de voluntarismo entre as autori-

dades, pois não há, sem isto, como montar um sistema associado de gestão. O se-

gundo ângulo de dificuldades é o que exibe a autonomia plena com que os Municí-

pios se contrapõem a processos de cooperação intergovernamental, condição sine 

qua non, para a governabilidade metropolitana. 

 

Percebo que a temática salta, então, para a esfera política de negociação en-

tre autoridades, com a dificuldade adicional de não se saber, ao certo, a quem cabe 

a iniciativa. Uma densa nebulosidade se forma e tem sido fator reincidente para não 

se levar avante esse debate e para esquecer suas metas, apesar de essenciais aos 

habitantes das grandes cidades. O tema volta e meia emerge, mas logo se afoga no 

mar de indiferença política. 

 

Quem sabe uma estratégia possa ser construída a partir do Plano Diretor Me-

tropolitano. Em torno dos debates no processo de planejamento, essas questões i-

rão aflorar e talvez sensibilizar soluções. Porém, é recomendável um termo de refe-

rência que considere a metrópole, a comunidade e a governança como substâncias 

                                                 
2 Neves, Geraldo e Cruz, Jório: Modelos de gestão metropolitana. Recife, Editora Nossa Livraria, 2010. 
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essências desse Plano. Por outro lado, há que se garantir a participação do Estado e 

dos Municípios, da Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais, além da comuni-

dade metropolitana. 

 

Ao planejar a metrópole, a comunidade e a governança, como três elementos 

integrados, mas com personalidades próprias, os conceitos aqui reforçados certa-

mente irão aflorar. Os Municípios poderão observar que as expectativas da metrópo-

le são diferentes das que eles convivem, nas suas cidades, quando dos seus planos 

diretores. E, também, que seus munícipes estão expostos a oportunidades que ad-

vêm da metrópole, mais até que dos próprios municípios de origem, onde, muitas 

vezes, um certo assistencialismo se exacerba. Verão, também, que a gestão desse 

fenômeno só pode ser coletiva, a não ser que se renegue a pluralidade evocada pe-

lo interesse comum metropolitano manifestado na Constituição. 

 

Não são poucas as implicações para elaborar um plano com esse formato, 

sobretudo levando-se em conta seus objetivos principais, considerando: para a me-

trópole, a condição una e um desenvolvimento territorialmente homogêneo; para a 

comunidade, a condição íntegra, com oportunidades iguais para todos, seja qual for 

a localização geográfica das pessoas; e, para a governança, a condição associada 

que lhe garanta governabilidade, na qual Estado e Municípios compartilham as res-

ponsabilidades em relação à metrópole e à comunidade. Acredito que essa metodo-

logia levará as metrópoles a serem mais do que universos estatísticos, como têm 

sido, até agora. 

 

Permito-me estar convencido, também, de que o Plano Diretor é a melhor o-

portunidade para se estabelecer o debate técnico e político sobre governança me-

tropolitana, porque mesmo reconhecendo tratar-se de um instrumento que se dá 

pouca atenção, ele será eficaz, em função desses debates. Poucos contemplaram a 

metrópole no seu todo urbano e repararam na existência de uma comunidade com 

expectativas próprias. Com foco nessas duas realidades, o Plano Diretor mostrará 
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perspectivas gerenciais raramente observadas, além de impactos reconhecidos, que 

os gestores os têm, quase sempre, desprezados. 

 

Apesar de tudo, não me iludo quanto às dificuldades que povoarão esse pro-

cesso de planejamento, com o peso de objetivos centrados na metrópole, comuni-

dade e governança, entidades pouco trabalhadas. Também não cultuo ilusões, em 

relação ao imediato consenso entre os interlocutores, já que o Plano Diretor começa 

sem ele e sem a certeza da disseminação dos conceitos que, agora, priorizam o pla-

nejamento. No entanto, estou convicto de que, com o andar do processo de plane-

jamento, logo se verá que os objetivos têm consistência, porque a metrópole não 

pode continuar sendo universo de subúrbios que se multiplicam sem integração. Não 

se pode mais seguir alheio às expectativas da comunidade metropolitana, nem se 

omitir diante da trajetória de crescimento urbano espontâneo, que vem sendo regra. 

Estou certo, também, de que a conquista desses objetivos dependerá sempre de um 

decisor político, razão pela qual sinto que a governança é o objetivo-símbolo das 

metrópoles. Sem ele, o planejamento dificilmente atingirá os demais objetivos, com 

relação à metrópole e à comunidade. 

 

Mesmo como um caminho estratégico à governabilidade, como penso eu, o 

Plano Diretor é um artifício que exige perseverança em termos de mobilização e 

convencimento de autoridades e gestores para se aliarem. Mais do que a obstinação 

que me embala em relação a esse quadro e mais do que me sentir mobilizado diante 

da magnitude dos desafios cotidianos que as metrópoles exibem, torço pela sensibi-

lização política das lideranças e pelo consenso na compreensão da metrópole, para 

garantir-lhe governabilidade. 

 

Infelizmente, constato que as nossas metrópoles ainda estão longe de existi-

rem, politicamente. Aliás, a propósito desse esquecimento político-administrativo que 

se perpetua nas metrópoles, vejo que quase metade da população brasileira há mui-

to se pergunta: por quê? 
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