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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar os sentidos da institucionalização metropolitana 

que incidiram sobre espaços não-metropolitanos. Além do estudo do caso da Região 

Metropolitana da Grande São Luís, situada no estado do Maranhão, é resgatado um pouco da 

origem e sentido da institucionalização metropolitana como fenômeno surgido em resposta aos 

problemas metropolitanos. No entanto, uma vez constatado que no Brasil muitas destas 

institucionalizações não se referem a espaços metropolitanos de fato, e sim de direito, a análise 

segue em busca de quais seriam, então, os condicionantes desta incongruência. A conclusão foi 

de que, apesar da necessidade de algum planejamento conjunto intergovernamental, as 

institucionalizações metropolitanas têm sido usadas como trunfo político indiferente ao fato de 

não se está tratando de uma região metropolitana de fato. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o advento do capitalismo industrial, a história das cidades começou a ser 

profundamente alterada, o que, inevitavelmente, estabeleceu grandes mudanças nestes 

espaços. Longe de ser uma mera questão paisagística ou de formas urbanas, toda dinâmica 

espacial fora se alterando conforme as transformações das relações de produção em vigor. Não 

tardou para o conjunto de cidades integradas por estas novas dinâmicas apresentassem 

problemas unos; questões não limitadas às divisões político-administrativas que recortavam a 

região das grandes indústrias. Frente a estes problemas, um das medidas mais notórias foi a 

institucionalização de regiões metropolitanas. É, pois, deste tipo de medida que se analisa no 

presente estudo, mas tendo como campo o Brasil. 

No caso brasileiro, o início de tal prática acontece durante a década de 1970 e 

manteve-se nos dias atuais, mesmo depois de profundas transformações em seus conteúdos 

políticos. Na verdade, como se verá, a institucionalização de regiões metropolitanas (RMs) 
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cresceu quantitativamente depois de 1988, porém, muitas não passam, por assim dizer, de pura 

ficção legal. 

Com certo tom satírico, estas institucionalizações que incidiram sobre espaços não-

metropolitanos são conhecidas como algo que está apenas “no papel”. Por isso, a cidade 

referência, que legalmente teria um status metropolitano, não passaria de uma “metrópole de 

papel”, bem como expressou Cunha (2005) acerca da institucionalização metropolitana 

referenciada pela cidade de Londrina. 

A princípio, instituir dado espaço como metropolitano é dotá-lo de uma referência 

social atrelada à figura da metrópole, que, por sua vez, representa uma realidade tida como 

metropolitana. Do contrário, a criação legal de RMs não seria o resultado da vivência e 

evidenciação do espaço metropolitano, sobretudo de seus problemas. Ela nasce, portanto, como 

resposta social a questões características da cidade metropolitana, mas daquela que foi 

efetivamente vivida, percebida e concebida.  E, por suas particularidades, recebeu a polissêmica 

denominação “metrópole”. 

Não foi por acaso que a primeira institucionalização metropolitana partiu da 

realidade citadina vivida na Inglaterra. No ápice do capitalismo industrial do século XIX, é criada 

a London County Council (LCC), em 1888, primeira instituição metropolitana do mundo (ALVES, 

2009). Como centro estratégico da economia industrial, a cidade de Londres foi remodelada, 

cresceu em sua materialidade e dinamizou-se economicamente; produziu, então, um espaço 

onde a institucionalização metropolitana surgir como possibilidade necessária – sobretudo, frente 

às relações de produção ali concentradas. 

A despeito da situação da classe trabalhadora na Inglaterra da época (cf. ENGELS, 

1985), Londres do século XIX, para desenvolver sua base produtiva, mantinha intensas relações 

com cidades vizinhas. A dinâmica espacial entre estas cidades fez com que elas crescessem 

horizontalmente de forma tangente entre si, resultando numa mancha urbana continua. 

Este fenômeno espacial ficou conhecido como conurbação, do termo inglês 

conurbation, cujo sentido expressa a noção de cidades que atuam conjuntamente na produção 

do urbano, percebido como unitário. A expressão denota, assim, a ideia de co-ação, que de fato 

não se restringia à constituição da forma espacial, e tem nas relações territoriais seu fundamento 

principal. 

Em verdade, este espaço produzido através de dinâmicas que o tornam altamente 

integrado – tanto na forma (mancha urbana) como no seu conteúdo2 (relações territoriais) – é um 
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espaço setorizado, dividido em infinitos territórios. A própria dinâmica econômica, como motor 

principal de suas relações, não se realiza igualmente sobre todas estas cidades, apesar de 

também estabelecer as ligações que a unem. Fragmentação e coesão, portanto, é um duplo 

caráter deste processo. 

Assim, mesmo que cada fração (totalidade) desempenhe uma função necessária ao 

desenvolvimento do conjunto, o todo metropolitano materializado na conurbação possui também 

fragmentações territoriais. Dentre elas, há as divisões político-administrativas, referência base 

para ação governamental. As definições destas divisões, as fronteiras políticas, podem, então, 

limitar ou não esta ação. 

Em relação às RMs, há de se concordar com as argumentações de Castells (1998), 

quando critica a noção impressionista da dispersão espacial, entendida por ele como “uma 

descrição cega do fenômeno” (p.42). Em seu entendimento, não cabe apenas constatar a forma 

espacial de uma RM, é preciso entendê-la como um espaço dividido, tecnicamente e 

socialmente, cheio de especializações territoriais, que, ao se generalizar, rompe com a 

existência do bairro como unidade urbana. 

Seria “nesta especialização setorial e na reconstrução das ligações estruturais no 

conjunto do aglomerado, que reside o critério fundamental de uma região metropolitana”, diz 

Casttells (1998, p.42). E se “região” for entendida em sua acepção mais antiga, quando os 

romanos a identificava como áreas administrativas (com predomínio de uma ou conjunto de 

características) sob sua regência3, o termo RM conotaria o espaço da metrópole, ou seja, sob 

sua regência – não aquela do Rei, e sim das condições que subordinam economicamente as 

cidades próximas. 

Em termos político-administrativos, a concepção atribuída a um problema pode 

implicar na determinação de quem lhe compete legalmente tratá-lo. Nos casos das 

institucionalizações metropolitanas, isto tem sido tema polêmico, pois nem sempre os problemas 

que abrangem cidades autônomas são tidos como assuntos de competência 

regional/metropolitana. 

                                                                                                                                               
é, o que lhe é apreendido a partir dos sentidos humanos, como audição, tato, paladar e demais. Já o conteúdo, 
figura o lado cognitivo, sua representação socialmente construída, fruto da percepção humana e a vivência social. 
Não é possível dissociar estes dois aspectos do espaço, senão como recurso analítico. Como se verá, esta maneira 
de analisar é muito semelhante à adotada por Henri Lefebvre, quando este divide (para a análise) o indivisível (na 
prática), isto é, os três momentos da produção social do espaço: o concebido, o vivido e o percebido. No momento 
oportuno, voltar-se-á a estas questões teórica.  
3 Sem pretensão de expor aqui o transcurso histórico do conceito “região” (para tanto, cf. LENCIONI, 2009), convém 
lembrar que o termo região advém do latim regione, derivado do verbo regere, que significa reger, controlar reinar 
(cf. GOMES, 1995; HAESBAERT, 1999). Observa-se, portanto, o predomínio da noção de controle espacial, a partir 
de um lugar sobre outros.  



Mas, em relação ao “problema metropolitano”, o uso político do termo não lhe 

atribui, automaticamente, um sentido conceitual, isto é, teórico. Decerto, a consciência é produto 

da realidade concreta – não ao contrário – e esta é animada por relações políticas. Porém, não 

raro estas relações encerram em idéias que dissimulam a própria realidade; usa-se, por 

exemplo, expressões que supostamente representam uma dada realidade concreta, mas de fato 

não passam de representações fictícias. 

Para não cair nesta armadilha do campo ideológico – tão bem formulada quando o 

assunto são as “metrópoles de papel” – o exercício de conceitualização deve buscar a realidade 

concreta representada pela expressão em uso. Nos casos tratados, a espaço metropolitano 

constitui-se na realidade material que, por ser mutável, induz a transformação do pensar acerca 

dele. Então, ao ser alterado o fundamento da ação (o pensar), altera-se o agir, cuja condição e 

meio de existência é o próprio espaço. O espaço assim se apresenta como condicionante da 

sociedade que o produz4. 

Foi dito acima que no Brasil a institucionalização de RMs não incidiu apenas sobre 

espaço efetivamente metropolitanos. Nesta incongruência aparente, intenções são escondidas, 

pois há suficientes indícios de não se tratar de limitação técnica para se conhecer o espaço em 

questão, tampouco um equívoco inocente. 

No entanto, dizer que há intencionalidades envolvidas, defendidas por retóricas 

específicas e que muitas vezes encerram em contradições, explicitas ou não, acaba sendo 

colocação óbvia. Nada se institui sem haver intencionalidades subjacentes, pois toda 

institucionalização é a concretização de ações conduzidas por interesses objetivos, cujos 

agentes se valem de discursos e outras ações para convencer e poderem atingir tais objetivos. 

Neste sentido, sendo uma forma territorial legitimada pelo Estado (em sentido lato), 

a “metropolização de papel”, ou seja, a criação jurídico-legal de RMs pode responder a 

estratégias que nem sempre são evidenciadas na fundamentação discursiva adotada por seus 

agentes promotores. Ela, portanto, tem um víeis estratégico. 

Segundo o Observatório das Metrópoles (2012), no ano de 2010 o país constava 35 

RMs e 3 Regiões Integradas de Desenvolvimentos (RIDs5). Mas, conforme os estudos 

supracitados do IBGE e Observatório das Metrópoles (OM), a grande maioria destas 

institucionalizações ocorre sobre espaços não-metropolitanos. Além disso, das instituídas depois 
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de 1988, somente três foram classificadas recentemente como espaços metropolitanos (IBGE, 

2008), a saber: as RMs de Manaus e Goiânia, além da RID de Brasília. 

Todo este contexto tem instigado dúvidas, algumas delas ainda pouco estudadas, 

como as indagações sobre o sentido das institucionalizações metropolitanas legais 

incongruentes com o fato espacial da aglomeração de cidades em questão. Para se valer de 

uma expressão comum no âmbito dos que tratam da questão, são estas “RMs de papel”, com 

suas “metrópoles de papel”, tal como se referiu Cunha (2005). 

Neste sentido, o presente estudo reuniu e analisou informações pertinentes à 

questão metropolitana no Brasil, com objetivo de compreender o sentido desta RMs de papel. O 

pressuposto deste levantamento, foi o de que as institucionalizações metropolitanas, apesar de 

serem respostas aos problemas metropolitanos, serviram também como estratégia política cujos 

objetivos eram indiferentes a tais problemas. Um trunfo, portanto, que restabelece as 

territorialidades jurídico-legais, possibilitando outras formas de subordinar espaços divididos, 

política e administrativamente. Usado inicialmente pela União, passou a ser cortejado por uns 

estados e municípios. 

 



2. INSTITUCIONALIZAÇÃO METROPOLITANA NO BRASIL: UM TRUNFO ESTRATÉGICO 

ADOTADO NO MARANHÃO.  

 

Entre aos anos 1940 a 1950, o número de residentes em cidades brasileiras 

superou, pela primeira vez, o da população rural. Intensificado nas décadas de 60 a 70, este 

processo de concentração urbana também fez crescer a quantidade de cidades (Martine, et al., 

1989). Longe de ser uma transformação harmoniosa, tal crescimento foi extremamente 

problemático à maioria das cidades, sobretudo mais populosas (SANTOS, 1993). Estas cidades 

foram modeladas de forma a promover a ascensão da economia industrial, a despeito de um 

volume populacional que crescia em meio ao aparente caos da vida citadina. 

É, então, sintomático ver que, antes mesmo de estabelecido o marco jurídico 

nacional referente à questão metropolitana, ocorreu no país várias experiências embrionárias de 

administração pública pautadas no paradigma da gestão metropolitana (cf. ARAÚJO FILHO, 

1996). 

Seguramente, pode-se afirmar ainda que esse processo de adoção gradual do 

paradigma da gestão metropolitana não se deu apenas por iniciativa da Administração Pública. 

Araújo Filho (1996, p. 54) ressalta o papel da sociedade civil, como agente de pressão, neste 

processo. Ele destaca o Seminário de Habitação e Reforma Urbana, ocorrido em 1963, no Rio 

de Janeiro, como prelúdio do movimento conhecido como “Reforma Urbana”. 

No seio das discussões sobre planejamento regional, a gestão metropolitana não 

apenas passou a ser proposta, mas até aplicada de forma incipiente por algumas prefeituras e 

governos estaduais que se deparavam com espaços interurbanos cada vez mais, e 

problematicamente, integrados. 

Com certa indiferença a tais experiências, na década de 1960, a União toma a 

questão metropolitana como algo que deveria está sob tutela do Governo Central. Dizendo-se 

respaldado pelos estudos do IBGE, em 1973 e 1974, são criadas as primeiras RMs do país: São 

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

Janeiro. Todas foram instituídas através de Lei Complementar Federal, já que a Constituição de 

1967 atribuía somente a União tal competência. 

Por não incidirem sobre espaço efetivamente metropolitanos, varias destas 

institucionalizações tiveram sua validade questionada (cf., CUNHA, 2005; MOURA; FIRKOWSKI, 

2001; ARAÚJO; CARLEIAL, 2001). De qualquer forma, com isso a questão metropolitana ganha 

nova relevância nacionalmente, sendo, inclusive, objeto de interesse em Estados que não tinham 

espaços metropolitanos. 



Apesar de terem sido criadas distintas entidades de gestão metropolitana, um traço 

comum que as marcaram foi uma configuração centralizadora, constituída de forma a manter 

uma hierarquia de controle do Governo Central sobre Estados e Município. 

Os municípios, que já não eram entes autônomos, pouco ou nada podiam deliberar 

frente a tal estrutura. Compulsoriamente integrante do Conselho Consultivo de suas RMs, eles 

ainda se viram obrigados, por força do Decreto nº 72.800 de 1973, a conformar seus projetos de 

infraestrutura aos planos formulados pela instância metropolitana criada e seus suporte técnicos 

(ARAÚJO FILHO, 1996, p. 61). 

Para os Estados, a União atribuiu a função de arcar com a manutenção dos 

Conselhos e outros órgãos metropolitanos criados, bem como à “execução do planejamento 

integrado e dos serviços comuns das respectivas Regiões Metropolitanas” (Decreto Federal nº 

73.600,1974 apud ARAÚJO FILHO, 1996, p.61). Dependente dos repasses Federais, estes 

Estados encontravam-se sob uma condição de subordinação, apesar de legalmente deterem o 

papel de controle maior do arranjo institucional metropolitano. 

Observa-se, portanto, uma configuração moldada a serviço de uma geoestratégica, 

imposta pelo Regime Militar; uma maneira destes espaços cumprirem “o papel de braços 

avançados do governo federal nos territórios mais dinâmicos da Federação [sejam eles, de fato, 

metropolitanos ou não], tanto do ponto de vista político como econômico” (SOUZA, 2003, p.153). 

Araújo Filho (1996), inclusive, já havia destacado que 

 

a escolha das nove áreas metropolitanas obedeceu mais aos objetivos de se 
desenvolver um sistema urbano no país de acordo com as necessidades da 
estratégia de desenvolvimento econômico assumido, do que contemplar 
efetivamente as cidades com reais características de zonas metropolitanas. (p.57) 

 

Mas, com o fim do Regime Militar e, em especial, com a promulgação da Carta 

Magna de 1988, a institucionalização metropolitana como recurso estratégico de controle Federal 

perde seu sentido original. Sob o auspício da democratização e descentralização, um novo pacto 

federativo é institucionalizado. Neste contexto, a competência de instituir novas RMs é 

repassada aos Estados. 

Mesmo em meio a uma atmosfera política receosa à idéia de gestão metropolitana, 

pois a questão ficou “identificada, in limine, com os desmandos do Governo Militar e, por isso, 

considerada uma estrutura institucional autoritária e ineficaz” (AZEVEDO; GUIA, 2004, p.106), 

novas RMs foram criadas no Brasil pós-1988. 

Segundo o Observatório das Metrópoles (2012), no ano de 2010 o país constava 35 

RMs e 3 Regiões Integradas de Desenvolvimentos. O grande número de novas RMS no pós-



1988, poderia ser posta como indício de que a questão estaria contemplada nas agendas 

políticas do país. Todavia, o desejo por autonomia governamental, transformado em eficiente 

retórica política, confrontava-se com a idéia de aliança intergovernamental proposta como 

condição sine qua non para a instância político-administrativa de uma RM legal. 

Em relação a este contexto, Azevedo e Guia (2004) fala que a questão 

metropolitana “tornou-se, na prática, uma não-questão na maioria dos estados, levando a um 

retrocesso no enfrentamento de problemas comuns” (p.106). Segundo os autores, mesmo nos 

estados onde se criaram novas RMs, predominou uma retórica municipalista característica do 

“neolocalismo brasileiro” (MELO, 2000). Não obstante, várias RMs foram criadas, muitas delas 

sobre espaço não-metropolitano. O porquê deste fenômeno é indagação em aberto, apesar de 

alguns esforços analíticos. 

Firkowski (2012), por exemplo, chama atenção ao vazio deixado pela União na 

definição de critérios para a criação de RMS e na adoção de uma política metropolitana nacional. 

Ao estudar o caso do Paraná, autora observa que a grande maioria dos projetos para a criação 

de RMs tem em suas justificativas “a necessidade de implementar uma espécie de „política 

regional‟, que, todavia, não encontra amparo senão na figura das regiões metropolitanas” (Ibid, 

p. 25). Todavia, maior parte destas propostas incide sobre espaço que “absolutamente nada têm 

de metropolitano”, ressalta Firkowski, e resume: 

 

[...] são recorrentes expressões que destacam a necessidade de: gestão regional; 
crescimento ordenado; planejamento integrado; valorização de culturas e tradições; e 
atendimento às necessidades do município. Em muitos casos salienta-se a 
economia, de base agropecuária, como fator de destaque para a proposição. Poucas 
justificativas enfatizam a integração econômica e social já existente e apenas uma 
menciona a perspectiva de obtenção de recursos ou financiamentos externos e 
internos para a execução de obras e serviços públicos. (p.27) 

 

Portanto, as justificativas usadas pelos parlamentares do Paraná, a rigor, não foram 

pautadas na necessidade de adotar uma gestão diferenciada para um espaço específico, tido 

como metropolitano. Estar ou não diante de um espaço metropolitano, parece não importar na 

hora de propor uma nova metropolização. Outro caso que permite pensar a validade desta 

proposição em nível nacional é o do estado Maranhão, no nordeste do país, visto na seção 

seguinte. 

Em resumo, as institucionalizações metropolitanas no Brasil apresentaram 

momentos distintos, tendo, primeiramente, sido conduzido pelo Governo Federal até 1988, e 

depois pelos Governos Estaduais. Neste segundo momento, os Municípios, depois de serem 

elevados a entes federados autônomos, são decisivos nestas institucionalizações. Seja como for, 



as institucionalizações metropolitanas representaram uma forma específica de controle espacial, 

e, por isso, por uns foram tratada com desconfianças e para outros como uma oportunidade. 

 

 



3. REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO LUÍS: criação, desenvolvimento e atual debate. 

 

Desde a década de 1970 o Governo maranhense tem cortejado a possibilidade de 

instituir sua RM. Isso porque, segundo Ferreira (1999, p.206), data de 1974 a Lei Delegada nº48 

que pretendia definir diretrizes comuns para os três municípios até então existentes na ilha do 

Maranhão – também conhecida como ilha de Upaon-Açú. Isto acontece, portanto, no ano 

seguinte à criação das primeiras RMs no Brasil. Mas, somente em 1989 o estado passa a contar 

com uma RM. 

Neste ano, a Constituinte do estado cria a Região Metropolitana da Grande São 

Luís (RMGSL), determinando que sua abrangência, organização e funções fossem definidas 

através de lei complementar. Além disso, determinava que a RM de Pedreiras fosse criada 

futuramente através deste tipo de lei. 

A lei prevista para regulamentar a RMGSL foi aprovada em 1998, depois do 

Governo estadual ter retomado a discussão em 1991, quando realça o então programa de 

Recuperação da Ilha de Upaon-Açú (FERREIRA, 1999, p.205). 

Conforme estabelece a lei complementar que instituiu a RMGSL, tinha: como abrangência, aos 

municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa; se organizaria na 

figura do Conselho de Administração e Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande 

São Luís (COADEGS); e suas funções administrativas, seriam voltadas aos chamados “serviços 

comuns”, postos como de “interesse metropolitano”, conforme o Artigo 4º da referida lei. Mas em 

2003, esta lei recebeu nova redação, com a finalidade de incluir o município de Alcântara, único 

situado no continente, portanto fora da Ilha de Upaon-Açu, onde os demais estão localizados 

(ver Mapa 1). 

 

 

 



 

É sintomático que, apesar de ter sido criada desde 1989, tal RM, ou, em termos 

mais gerais, a proposta “metropolitana” de administração pública, só tenha aparecido como uma 

questão efetiva no cenário político maranhense pós-1988 durante a década de 1990. É 

justamente numa fase em que, no âmbito nacional, alguns municípios metropolitanos 

celebravam parcerias e constituíam formas de associações supramunicipais (AZEVEDO; GUIA, 

2004, p.106). 

Não é possível afirmar com certeza se estas experiências motivaram a retomada da 

questão no âmbito maranhense. Fato é que a criação legal da RMGSL não redundou numa 

imediata ação, por parte dos Municípios, rumo à constituição do arranjo intergovernamental 

previsto para a região. Prevaleceu, na escala municipal, a retórica municipalista. 

Não obstante, é relevante frisar que todo este processo foi feito mesmo perante 

estudos abrangentes que não enquadravam as referidas aglomerações como sendo 

espacialmente metropolitanas (cf. IPEA, 2002; OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2004; 

IBGE, 2008). 

O desenvolvimento do debate político acerca da RMGSL, acompanhado de perto 

desde 2005, tem denotado um quadro problemático. No primeiro momento, de 2005 a 2008, foi 

observado (CORDEIRO; DINIZ, 2008) a predominância de uma defesa da institucionalização 

pautada num entendimento equivocado do que ela seria e tendo como maior justificativa a 

captação de recursos federais. No segundo momento, de 2009 até 2012, observou-se o uso de 

discursos que observavam a integração problemática que tem gerado “problemas comuns” entre 

os municípios da região, o que justificaria a “efetivação” da RMGSL (CORDEIRO, 2011).  

Até 2008, pode-se dizer que no nível municipal apenas os governos da capital 

maranhense mostram-se interessa na efetivação da instância metropolitana da Grande São Luís. 

No entanto, a discussão ficou acentuada na necessidade de delimitação dos limites municipais, 

pois, uma vez que a conurbação se intensificava, várias áreas limítrofes entre dois municípios da 

RM careciam desta demarcação para que houvesse a definição das competência territorial 

acerta das demandas e tributos ali incidentes. 

Este quadro do nível municipal começa a partir de 2008, pois outras Prefeituras 

situadas na ilha de Upaon-Açu começam a se articularem em torno do debate.  Em paralelo a 

esta maior participação dos demais municípios, é notada também um ampliar do conteúdo do 

debate. É verificado que aquele foco na demarcação dos limites municipais deixa de ser posto 

como objetivo central da metropolização. No lugar dele, sobressai a discussão acerca dos 



problemas intermunicipais que são gerados pela dinâmica de integração dos municípios da 

região.  

Na Esfera Estadual, a partir de 2009, o governo tem retomado com mais fôlego a 

proposta de “efetivar a Grande São Luís”. A despeito do “jogo político” (partidário) subjacente à 

questão, a análise até aqui procedida permite afirmar que essa retomada também tem haver 

com aquelas normativas tomadas na Esfera Federal, em especial a da Portaria Nº 65, de 21 de 

fevereiro de 2011 (cf. Brasil, 2011).  Dois incisos do Artigo 3º desta portaria, por exemplo, 

estabelecem que “as propostas demandadas pelos proponentes estaduais deverão ter caráter 

metropolitano” (§1 º) e que “só serão admitidas Cartas-Consulta de caráter multimunicipal para 

propostas que contemplem sistemas e soluções integradas e intermunicipais” (§ 3º), e em ambas 

ressalta-se a necessidade da prévia anuência dos municípios em questão. 

 

 



4. CONCLUSÃO 

 

No Brasil, a institucionalização metropolitana não foi apenas uma forma política 

concebida para tratar questões específicas do espaço metropolitano. Inclusive, várias delas 

incidiram sobre espaços não-metropolitanos. Isto não significa o desconhecimento da 

constituição espacial em questão, ou da possibilidade técnica de conhecê-la, muito menos um 

equívoco inocente. Os reais objetivos nem sempre se dão em função da existência de um 

problema tido como metropolitano; por vezes nascem de questões mais abrangentes – de uma 

geopolítica conduzida pela União, por exemplo – ou de metas mais restritas – como a captação 

de recursos federais, constatada no caso maranhense. 

Com motivações mais ou menos distintas, vários governos fizeram da 

institucionalização metropolitana um recurso para atingir objetivos que nada ou pouco têm a ver 

com os problemas metropolitanos propriamente ditos. Na ausência de critérios pré-estabelecidos 

em forma de lei ou de política federal, muitos destes governos criaram RMs de “papel”. O caso 

do Maranhão ilustra esta estratégia política, dada em várias escalas e com diversas finalidades. 

Mas, seria uma inverdade afirmar que o fenômeno metropolitano não teve peso 

neste processo. Há, por exemplo, clara correspondência entre o fenômeno da superação 

numérica da população urbana sobre a rural, o aumento do número e volume de cidades e a 

eminência da questão metropolitana no Brasil. 

Neste contexto, as institucionalizações metropolitanas conduzidas pela União, na 

década de 1970, tiveram um papel fundamental no que diz respeito aos objetivos do então 

Governo Militar. Com conhecimento prévio acerca da dinâmica espacial da rede urbana 

brasileira, tal governo instituiu as primeiras RMs não exatamente para responder às 

problemáticas emergentes da realidade metropolitana, mas como uma forma de manter certo 

controle sobre espaços estratégicos desta configuração. 

Findado o Regime Militar, a estruturação das instâncias metropolitanas, 

marcadamente subordinada a tal governo, começou a desmoronar. A criação de RMs como 

trunfo estratégico na hierarquização imposta pelo Governo Central perde sentido. Todavia, a 

partir de 1988, este trunfo é resignificado, em favor dos Estados e Municípios. 

Por agora caber aos Estados instituírem suas próprias RMs e aos municípios 

optarem aderirem ou não, tal possibilidade passa a figurar, a estes, como oportunidade de 

reposicionamento no quadro político, sejam local (estado e município) ou nacional. Mas esta 

possibilidade tem sido vista de forma ambivalente, pois é cortejada por uns e temida por outros. 



Para os Estados, que desde cedo investiram na criação de RMs, instituir a instância 

metropolitana significa contar com uma estrutura mais legítima de intervenção regional, haja 

vista ela só poder ser efetivada através da devida anuência legal dos Municípios. Por seu turno, 

os governos municipais, se aderirem à instância metropolitana, optam por estar em mais um 

âmbito de diálogo político-administrativo, portanto, de disputa; mas, não aderindo, deixam de se 

enquadrarem num espaço (plurimunicipal) institucionalmente concebido (a princípio) para ser 

alvo de ações diferenciadas, pautadas na cooperação e coordenação intergovernamental. 

Assim concebidos, os espaços institucionalizados como RMs passam a um rol 

específico de atenção por parte do Poder Público, em especial na Esfera Federal. Estas áreas 

são tidas como prioritárias em várias intervenções governamentais, como indica alguns 

documentos produzidos, em 2005, pelo Ministério das Cidades (cf. Brasil, 2005, p.9), apesar de 

outros documentos posteriores não colocarem exatamente a institucionalização metropolitana 

como critério adotado, e sim o quantitativo populacional (cf. Brasil, 2011, p.5-6). São normativas 

recentes, mas importantes para entender as nuanças do debate governamental em torno das 

institucionalizações metropolitanas.  

No caso do Maranhão, num primeiro momento a criação de RMs não apresentava 

claros motivos para os Municípios em questão aderissem a uma estrutura que outrora foi usada 

como forma de controle governamental do Governo Militar. A RMGSL, por exemplo, interessaria 

de imediato ao Estado, pois, através do COADEGS, teria uma forma a mais de atuar sobre o 

conjunto municipal de maior densidade econômica e demográfica do estado. Porém, há de se 

considerar intuito análogo por parte da Esfera Municipal, quando se toma a atuação de São Luís 

nesta questão. 

Seguramente, dentre os governos municipais da RM, pode-se dizer que São Luís 

foi inicialmente o mais atuante na defesa da “metropolização”, apesar das incongruências 

discursivas. Como importante centro político, em função não só de ser a capital do estado, mas 

por sua força econômica, o Município lançou-se como articulador central da RMGSL. Todavia, 

este posicionamento tendeu a perder força, sobretudo a partir de 2005, pois outros municípios da 

RM viram na institucionalização do órgão de gestão metropolitana, o Conselho de Administração 

e Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande São Luís (COADEGS), uma forma de se 

reposicionarem no quadro político-territorial estadual. O interesse de outros Municípios em aderir 

à RMGSL, inclusive, tem algo de muito semelhante. 

Neste contexto, o Estado tem retomado com mais fôlego a proposta de “efetivar a 

Grande São Luís”, ou seja, instituir o COADEGS. A despeito do “jogo político” (partidário) 

subjacente à questão, a análise até aqui procedida permite afirmar que essa retomada também 



tem haver com aquelas normativas acima citadas, em especial a da Portaria Nº 65, de 21 de 

fevereiro de 2011 (cf. Brasil, 2011).  Dois incisos do Artigo 3º desta portaria, por exemplo, 

estabelecem que “as propostas demandadas pelos proponentes estaduais deverão ter caráter 

metropolitano” (§1 º) e que “só serão admitidas Cartas-Consulta de caráter multimunicipal para 

propostas que contemplem sistemas e soluções integradas e intermunicipais” (§ 3º), e em ambas 

ressalta-se a necessidade da prévia anuência dos municípios em questão. 

Em síntese, a institucionalização metropolitana foi e é um instrumento político, o 

que não poderia ser diferente. Pura trivialidade sociológica, conceber o institucional como objeto 

político; trunfo nas mãos de uns, ameaça perante outros. O que é difícil apreender é a natureza 

de cada uma destas intencionalidades. No caso estudado, observa-se que as motivações 

variaram conforme os contextos históricos e as escalas de atuação dos agentes em questão. De 

todo modo, no Maranhão, a despeito de ter sua primeira RM criada desde 1989, regulamentada 

em 1998 e 2003, todas as ações dirigidas à chamada “efetivação da Grande São Luís” não 

foram suficientes para “tirar do papel” o que estava previsto em lei: uma instância político-

administrativa intergovernamental, pautada na cooperação e coordenação, de recorte regional. 
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