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RESUMO: A dinâmica humana é inspirada pela busca da satisfação das necessidades, das 
primárias às supérfluas, fenômeno qualificado pela dinâmica social que se ampara, entre outras 
dimensões, na crescente urbanização. Na atualidade as cidades concentram grande percentual 
de populações e suas funções sociais, pensadas com o propósito de proporcionar ao usuário 
uma vida qualitativa, esbarram crescentemente em uma questão complexa: a metropolização. 
A metropolização é tema transdisciplinar, que abriga compreensão a partir de diversas óticas, 
incluindo a jurídica, principia da relação entre Município-cidade e Município-campo, onde o 
papel do Município se fundamenta nas competências constitucionais, chegando-se a uma 
relação entre Município-cidade-campo-Aglomeração Urbana e Município-cidade-campo-
Região Metropolitana, destacando-se que o exercício do poder político se adapta à nova 
realidade social e disso emerge um novo modelo de identificação de funções sociais e de gestão 
do espaço urbano. Assim, o exercício do poder político é qualificado pelo reconhecimento de 
que as dinâmicas urbanas projetam-se, necessariamente, para além dos limites dos Municípios, 
como também são influenciadas pelos entes vizinhos, e a democracia, em sua condição de 
direito humano, faz-se presente na construção destes novos paradigmas de expressão de poder 
político. De se notar, a Constituição Federal de 1988 é um marco histórico e legislativo no 
fenômeno da chamada democracia participativa e deliberativa, por onde a sociedade é inserida 
no planejamento e na gestão do espaço formado por estes entes “não federados”, que são as 
aglomerações urbanas e as regiões metropolitanas. O reconhecimento crescente de que um novo 
modelo de desenvolvimento, em escala global, regional e local, abrange dimensões múltiplas e 
de um valor intrínseco ao ser humano e ao ambiente, a que se dá o nome de Sustentabilidade, 
determina que a concretização dos direitos, dentre os quais o “direito à cidade”, seja 
implementada de forma a inspirar e a qualificar o fenômeno democrático e o acesso às funções 
sociais do espaço urbano. A pesquisa tem por objetivo resgatar as principais teorias do 
urbanismo que foram praticadas no Brasil, a partir da sua urbanização até a atualidade, bem 
como resgatar as bases teóricas da democracia participativa e deliberativa, com o propósito de 
se identificar a Sustentabilidade como valor que deve inspirar este processo cada vez mais 
crescente de metropolização e novas formas de exercício do poder político por parte dos entes 
federados. A pesquisa se justifica pelos altos índices de metropolização do espaço verificados 
no Brasil, destacadamente a partir da Lei Federal nº 13.089/15, Estatuto da Metrópole, bem 
como pela inserção do modelo democrático na gestão metropolitana e reconhecimento da 
sustentabilidade como valor. O método do trabalho será hipotético-dedutivo, vez que as 
hipóteses a serem levantadas (urbanização-metropolização, democratização-gestão e 
desenvolvimento-sustentabilidade), serão objeto de correlação com alguns modelos 
metropolitanos a serem observados, adotando-se como metodologia a exploração bibliográfica 
e análise de casos concretos, quais sejam as oito regiões metropolitanas mais antigas do Brasil. 
Como resultados esperados, buscam-se dados sobre democratização na gestão metropolitana, 



sua relação com as funções sociais desta nova realidade, destacadamente urbana, que determina 
novos modelos de gestão sem, contudo, ser um ente federado. 
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