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RESUMO 

O presente artigo objetivou analisar as dinâmicas dos processos de 

metropolização e suas ligações com o Desenvolvimento Territorial Sustentável. Para 

tal, utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica acerca do tema para 

caracterizar seu desenvolvimento sobre os territórios rurais, urbanos e periféricos, 

além de contextualização teórica sobre o conceito de Desenvolvimento Territorial 

Sustentável. A metropolização, principalmente no Brasil, tem ligação direta com o 

crescimento e o desenvolvimento dos territórios, e portanto, com as relações 

econômicas, sociais e ambientais, além da qualidade de vida e do bem estar dos 

atores sociais neles envolvidos. Sendo assim, justifica-se analisar esta relação. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This article aimed to analyze the dynamics of metropolization processes and 

their links with Sustainable Territorial Development. To this, the literature review on 

the subject was used as a methodology to characterize its development in rural, urban 

and peripheral territories, as well as theoretical contextualization on the concept of 

Sustainable Territorial Development. Metropolization, especially in Brazil, is directly 

linked to the growth and development of territories, and therefore, to economic, social 

and environmental relations, in addition to the quality of life and well-being of the social 

actors involved in them. Thus, it is justified to analyze this relationship. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. INTRODUÇÃO 

A temática da metropolização, principalmente nos últimos anos, vem tendo 

crescente atenção por parte dos pesquisadores, devido principalmente a uma 
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reestruturação no padrão de urbanização em todo o mundo, reforçado pela grande 

crescente populacional e pelos processos de centralização econômica ocorridos 

desde meados dos anos 1900 até os dias atuais. Este processo não necessariamente 

acarreta em um padrão de desenvolvimento sustentável para as localidades, e muitas 

vezes acontece o contrário: resulta em discrepâncias político-econômico-sociais que 

agravam os sentidos de desenvolvimento e torna-se apenas inchaço urbano. 

De maneira breve, o processo de metropolização acontece principalmente no 

entorno das grandes cidades, de maneira que estas se extrapolam para os demais 

territórios (sejam eles urbanos ou não), e cresce tanto no sentido físico quanto no 

sentido ideológico, transformando as vivências locais e determinando uma certa 

padronização a nível global. 

No Brasil, a metropolização se deu de maneira mais agravada nas capitais, 

principalmente nas duas de maior importância política e econômica construída ao 

longo da história do país: Rio de Janeiro e São Paulo. Em ambas, a metropolização 

se deu por motivos e lineares diferentes. Respectivamente, na primeira, o processo 

de metropolização se deu devido principalmente ao fato de ser a centralização política 

do país desde a época do Império, e na segunda devido a ser centro econômico do 

país há longos tempos centralizando antes a sede produção cafeeira e o escoamento 

da produção mineral, e mais recentemente o estopim da industrialização brasileira.  

Faz-se necessário então analisar as dinâmicas dos processos de 

metropolização e seus desdobramentos nos espaços rurais, urbanos e periféricos, 

principalmente no entorno da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), por ser a 

maior Região Metropolitana do país, tendo como objetivo principal  demonstrar se 

esta aproximou-se de um nível de desenvolvimento satisfatório, tendo como principal 

base de análise o conceito de Desenvolvimento Territorial Sustentável. 

Para tal, este texto estrutura-se em 3 partes, onde buscou-se:  i) caracterizar 

e identificar os principais fenômenos que influenciam o processo de  metropolização 

nos territórios urbanos, rurais e periféricos; ii) discorrer sobre o conceito de 

Desenvolvimento Territorial Sustentável e a questão das cidades sustentáveis, e suas 

aproximações com os desdobramentos do processo de metropolização, e; iii) discutir 

brevemente os impactos da metropolização e periferização no desenvolvimento da 

Região Metropolitana de São Paulo. 
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2. O PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO EM TERRITÓRIOS URBANO-

RURAL-PERIFÉRICOS 

De maneira geral, podemos analisar a metropolização como “um processo 

socioespacial que transforma profundamente o território”, sendo “uma verdadeira 

metamorfose, pois implica em profundas alterações, quer de formas, bem como de 

estrutura e natureza” (LENCIONI, 2013).  

No cerne do conceito, as observações de Bernard Kayser (1969) se fazem 

necessárias ao ser o primeiro a subdividir os territórios entre “metropolizados” e “não 

metropolizados” (LENCIONI, 2013). Sobre a observação de Kayser, temos: 

Espaço metropolizado se caracteriza como um espaço estreitamente e 
concretamente ligado à grande cidade por meio de fluxos de pessoas, 
mercadorias, capitais; fluxos esses bastante intensos e permanentes e que 
coincidem, de fato, com os grandes eixos de urbanização (KAYSER, 1990, 
p.46). 

Portanto, deve se levar em conta que estes territórios formam eixos concretos 

com os de seu redor, e estes eixos possibilitam sua expansão e crescimento. Carlos 

(2013) aponta que o processo de formação da metrópole teve dois momentos 

principais na acumulação capitalista, que não são estritamente lineares e se refletem 

em conjunto no espaço urbano. 

O primeiro momento se refletiu na expansão do tecido urbano que se 

desenvolveu a partir do centro em direção à periferia, definindo a sua forma. Este foi 

o momento marcado pela industrialização, na qual o centro urbano retinha as 

facilidades, oportunidades e infraestruturas, bem como o solo mais rentável, e a 

periferia se tornou o espaço desvalorizado, de moradia para a população pobre da 

metrópole e novos habitantes provenientes do meio rural em busca de novas 

oportunidades. 

A metrópole é vista como o negativo da cidade, se colocando como o principal 

centro urbano, implodindo o centro da cidade, e simultaneamente, gerando uma 

explosão de periferias urbanas dispersas (CARLOS, 2013). Este processo leva a uma 

série de “subconsequências” relacionadas à vivência socioeconômica do território. 

O solo urbano se fragmenta, se tornando uma mercadoria apropriada pelo 

capital em estratégias de especulação imobiliária. E a noção de propriedade privada 
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e classes sociais se refletem no espaço urbano segregado, transformando assim a 

morfologia espacial em uma morfologia social. A industrialização, necessitada de 

terras para a reprodução do ciclo da mercadoria, consumiu grande parte do espaço 

urbano, criando uma crise, marcada pela raridade de espaço para consumo. 

Este processo traz o segundo momento da metropolização, marcado pela 

transição do capital industrial, que utilizava o espaço para sua reprodução, para o 

capital financeiro, que traduz o espaço em mercadoria para a sua realização. Carlos 

(2013) aponta que neste momento a ideia de construção do espaço em rede é 

substituída pela noção de fluxo no espaço. Da mesma forma que o capitalismo 

financeiro se reproduz em grande velocidade, em um “tempo efêmero” da pós-

modernidade, este também se reproduz no espaço, que se torna o palco das 

mudanças do capitalismo, no que denomina de “espaço amnésico”, um espaço que 

se transforma de forma tão veloz que não há tempo para a sua assimilação, se 

tornando um espaço urbano sem referência. 

Posto isto, as metrópoles urbanas, sendo o local de reprodução dos negócios 

e do capitalismo, gradativamente dão menor importância para a essência de 

reprodução da vida humana e se voltam para a reprodução do capital, demonstrando 

um fator crucial de análise dos processos de metropolização: o de sua relação com o 

capital financeiro e a especulação (tanto financeira quanto correlacionada). 

O capital financeiro dirige seu investimento para o solo urbano, em busca de 

terrenos passíveis de serem edificados. Este capital se transforma em capital 

fundiário; capital industrial investido na construção civil para a produção do imóvel; e, 

em capital comercial, com o lucro de venda. Assim, o espaço deixa de ser 

exclusivamente condição e meio para a reprodução do capital e se torna produtivo. 

Carlos (2013) destaca ainda o papel fundamental do Estado para esta nova 

reprodução do capital, a partir da criação de operações urbanas consorciadas (OUC), 

que reorganizam o espaço em função do capital e criam áreas de investimento por 

meio de desapropriações em locais centrais na metrópole que se tornarão mais 

valorizados. Ou ainda, por meio de parcerias público-privadas (PPP) para 

construções e facilidades e mudanças de zoneamentos para construções lucrativas. 
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Assim, a metropolização altera a configuração do espaço, ao transformá-lo em 

mercadoria, padronizada e homogênea, marcada pela reprodução dos condomínios 

e especulação imobiliária. Neste processo a população carente é expulsa, segregada 

pela sociedade voltada ao consumo, reforçando a desigualdade e a injustiça social.  

Porém, mesmo com certo nível de padronização, o espaço metropolitano ainda 

encontra determinado nível de heterogeneidade, no sentido de que dentro da 

metrópole há “diferentes metrópoles”, com territórios distintos e bem definidos, que 

perpetuam a divisão social existente nestes territórios, ou seja, há a existência de 

diferentes ambientes (centrais e periféricos). Logo, "o espaço não metropolizado é 

fundamentalmente heterogêneo e essa heterogeneidade se revela em vários níveis... 

O espaço não metropolizado se caracteriza, ainda, por uma densidade demográfica 

não só rural como particularmente fraca..."".(KAYSER, 1990, p.47). 

Estas problemáticas se multiplicam no ponto em que o território urbano-

periférico avança sobre os territórios rurais. Como já supracitado, o nível de 

especulação crescente faz com que a “metrópole física”, como uma onda, avance 

sobre territórios não metropolizados e/ou rurais.  

A expansão urbana brasileira para áreas tidas como periféricas está 

diretamente relacionada com a busca por habitação em regiões de custo menor. Essa 

tendência, entretanto, ocasiona o aumento de ocupações precarizadas, expostas a 

riscos e sem a infraestrutura adequada.  

A dinâmica de urbanização em áreas periféricas através, muitas vezes, da 

ocupação ilegal da terra, leva a inumeras ocupações em áreas urbanas de risco e 

proteção ambiental - principalmente pela ausencia de alternativas habitacionais 

privadas ou via politicas públicas (ALVES, et al, 2010 apud  MARICATO 2003). 

As periferias, por muito tempo, foram entendidas como espaços de significativa 

homogeneidade, habitadas pela população de baixa renda que tinha suas condições 

de vida precárias devido a manutenção da sua dinâmica de trabalho. Entretanto, o 

seu avanço evidenciou aspectos que, em parte, invalidam a ideia de homogeneidade 

do espaço. Na verdade, existem espaços heterogêneos e com algum grau de 

diferenciação e, em determinadas situações, com um aprofundamento dos problemas 

estruturais das áreas periféricas (TORRES; MARQUES, 2001).  
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Torres e Marques (2001), ao analisar o caso de Mauá, cidade da Região 

Metropolitana de São Paulo,  apontam que as periferias podem apresentar diferentes 

níveis de exposição a problemas, tanto sociais quanto ambientais. Em algumas 

situações, na verdade, há um acúmulo de problemas que acarretam nos piores 

índices socioeconômicos e de vulnerabilidade quanto a desastres ambientais, por 

exemplo. Acabam por existir espaços críticos de vulnerabilidade, social e ambiental, 

dentro da própria periferia - como uma espécie de periferia da periferia. 

A  hiperperiferia  pode  ser  caracterizada,  de  modo  preliminar,  por  aquelas  
áreas  de periferia que, ao lado das características mais típicas destes locais 
– pior acesso à infraestrutura, menor renda da população, maiores percursos 
para o trabalho, etc. – apresentam condições  adicionais de exclusão urbana. 
(TORRES; MARQUES, 2001). 

A ideia de hiperperiferia, segundo Burgos (2008), evidencia as mudanças 

recentes no processo de urbanização, principalmente no que se refere à relação 

centro periferia e as reproduções da desigualdade. Essa hiperperiferia, segundo os 

autores, seria o acúmulo em espaço menor dos riscos anteriormente mencionados  - 

sociais e ambientais. Ou seja, seria uma porção da periferia com uma infraestrutura 

ainda mais precarizada.   

As transformações e sobreposições de problemas socioeconômicos e 

ambientais presentes nas regiões periféricas, se mostram um desafio para a 

aplicação de políticas públicas eficazes na reversão desse cenário. Isso ocorre 

principalmente pela necessidade de se utilizar abordagens que, de fato, contemplem 

tais relações.  

Nesse sentido, uma abordagem viável para entender como evoluem as regiões 

hiperperiféricas é a ideia de vulnerabilidade socioambiental, cumulatividade ou 

sobreposição espacial de situações de pobreza, privação social, além de situações 

de exposição a risco ambiental (ALVES, et al, 2010 apud ALVES, 2006). 

Além disso, o “jeito de viver” da metrópole também avança sobre os territórios 

não metropolizados, no sentido que transparece uma ideia de modernidade e 

facilidade, que é passada para os demais territórios, que se remoldam para o viver 

metropolitano (LENCIONI, 2013). 
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Portanto, podemos enxergar a metrópole tanto como espaço de padronização 

quanto como espaço de divisão. Sendo assim: 

"instância de fluidez, liquidez e reversibilidade; a metropolização é, então, e 
ao mesmo tempo, de maneira dual, instância de segmentação, bem como, 
rigidez e irreversibilidade. Processo visível porque sua localização geográfica 
é circunscrita, é, ao mesmo tempo, pouco visível devido a sua forma caótica". 
Para além, caracterizam que o processo se dá via patchworks desordenados, 
desiguais e rígidos, desafiando a governança local” (LENCIONI, 2013 apud 
SCOTT,STOPPER, 1986). 

 

3. AS CIDADES SUSTENTÁVEIS, O PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL 

3.1. Desafios por uma “Metropolização Sustentável” e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 

Ao longo das últimas décadas, muitos instrumentos jurídicos foram sendo 

criados no Brasil e no mundo como forma de “pavimentação de uma estrada” por 

onde o setor público, principalmente o executivo, deve caminhar com o 

destino/objetivo de se ter cidades mais saudáveis e confortáveis de se viver. 

O advento do Estatuto das Cidades, foi um marco para a regulamentação da 

política urbana no Brasil e, por sua consequência, todos os municípios com mais de 

vinte mil habitantes foram obrigados a aprovar seu instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana: O Plano Diretor. Além desta ferramenta, o 

arcabouço jurídico relativo ao direito urbanístico e ambiental, apresentam diversos 

outros instrumentos de planejamento urbano e ambiental como os planos de 

saneamento, planos mobilidade urbana, planos habitação (e de interesse social), 

entre outros planos; e representam um grande avanço para a regulamentação das 

diretrizes de desenvolvimento urbano e regional no Brasil nos últimos anos. 

Plano, em sentido amplo, é toda programação. Com esta amplitude, porém, 

não é usado na terminologia específica das construções. Em Urbanismo emprega-se 

a expressão ‘plano’ com diversos qualificativos, para designar a ordenação físico-

espacial de determinada área, ou a destinação urbanística do terreno. Assim, se diz, 

corretamente, “Plano Regional”, “Plano Diretor”, “Plano Viário”, “Plano de 

Zoneamento”, “Plano de Loteamento” etc. (PINTO, 2019). 
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Apesar destas ferramentas de planejamento existentes, parece que não se 

conseguiu, de maneira generalizada, a criação e/ou implantação destas ferramentas 

em âmbito local ou regional, tendo em vista a realidade encontrada atualmente nas 

condições de infraestrutura e desigualdade socioambiental na grande maioria dos 

municípios e regiões do Brasil. Fato é que o Brasil, especialmente nas grandes 

cidades e regiões metropolitanas, encontra-se em um modelo de Desenvolvimento 

Urbano e Regional no mínimo diferente do proposto pelas diretrizes legais 

urbanísticas e ambientais. 

Este atual modelo de desenvolvimento urbano e regional é insustentável, 

segundo Randers e Meadows (2006), e desconsidera os limites naturais do planeta e 

gera consequências socioambientais diretas, especialmente nas grandes cidades, 

permeadas de impactos para o meio ambiente e populações vulneráveis. Esses 

impactos, segundo Araújo e Pessoa (2021), tornam o território de grandes cidades, 

como regiões metropolitanas, vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, tendo 

em vista a degradação ambiental que ocorre nesses territórios para proporcionar o 

desenvolvimento. 

Para Araújo e Pessoa (2021), devido à complexidade dos problemas 

socioambientais e à falta de centralidade destes problemas na agenda dos governos, 

poucas têm sido as estratégias para conciliar e manter em equilíbrio sustentável no 

meio ambiente e as dinâmicas do desenvolvimento, o que evidencia a incidência das 

ações antrópicas como causas diretas de diversos problemas socioambientais, como 

aqueles decorrentes das alterações climáticas. 

Ampliando essa perspectiva, o que se percebe cada vez mais são movimentos 

“progressistas” buscando mais flexibilização na legislação ou o desvio das 

compensações ambientais, previstas por lei para determinados empreendimentos 

poluentes, para outros objetivos que não o desenvolvimento de projetos e medidas 

necessárias para a equilíbrio ambiental compensando o impacto causado pelos 

respectivos empreendimentos no meio ambiente, gerando um saldo negativo para o 

desenvolvimento territorial sustentável. 

O impacto da ação antrópica sobre o meio, aliás, sempre deve ser cercado de 

cuidados. No urbanismo, este cuidado se inicia com a própria formação adequada do 
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lote (urbanização primária), que não só deve estar conectado com a cidade na 

convergência das redes e dos serviços urbanos, como ter área e forma compatível 

com as características da zona em que se situa. Isto porque, constituído o lote, deve 

ele ser efetivamente ocupado e utilizado nos termos prescritos pelo plano local 

(urbanização secundária), não podendo ficar vazio ou, pior, abandonado, o que 

geraria as condições necessárias para aplicação de sanções ao proprietário 

(CASTILHO, 2010). 

Diante das consequências geradas pelos avanços das áreas urbanas, Araújo 

e Pessoa (2021) destacam que várias propostas sugerem a necessidade de 

estabelecer uma relação mais saudável entre o desenvolvimento urbano e regional e 

seus efeitos para o meio ambiente e a sociedade, algumas mais tecnológicas, outras 

com maior ênfase ambiental. Porém, dentre tantas proposições, destaca-se aquela 

de Cidades Sustentáveis (CS) das Nações Unidas (ONU), que começou a ser 

discutida nos anos 1990 após a emergência do discurso do desenvolvimento 

sustentável (DS). 

Em 2015 a proposta de CS da ONU ganhou força no mundo inteiro, pois faz 

parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – com destaque para 

o ODS 11 “Cidades e Comunidades Sustentáveis” – e das agendas das Nações 

Unidas: a Agenda 2030, que associa ao desenvolvimento sustentável a necessidade 

de tornar as cidades mais sustentáveis e detalha seus objetivos nos ODS; e a Nova 

Agenda Urbana (NAU), que desenvolve o ODS 11 e enfatiza as Cidades Sustentáveis 

e o desenvolvimento urbano sustentável. 

3.2. A multidimensionalidade do “desenvolvimento”: breve abordagem 

dos ODS e do conceito de Desenvolvimento Territorial Sustentável 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ou Objetivos Globais 

para o Desenvolvimento Sustentável) são uma coleção de metas globais, 

estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os ODS são parte da 

Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas: "Transformando o nosso 

mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável", que depois foi 

renomeada para Agenda 2030. As metas são amplas e interdependentes, mas cada 

uma tem uma lista separada de metas a serem alcançadas.  
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Os ODS abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, 

incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, 

água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social. Em outras 

palavras, as diretrizes apontadas pela ONU através das ODS, se apresentam também 

como um ‘plano’ para o alcance de objetivos (cidades sustentáveis) mas não se 

inserem no arcabouço jurídico supramencionado neste capítulo, tendo em vista que 

a Agenda 2030 se caracteriza como um pacto entre os países mas não uma 

legislação, de fato, apesar do arcabouço jurídico, em certos casos, terem sido 

modelados na busca do atendimento das ODS. 

Anteriormente aos ODS, o tema do Desenvolvimento era restrito ao sentido do 

crescimento econômico (não que este seja desnecessário, mas não é o único âmbito 

necessário), porém foi sendo remoldado, tornando-se cada vez mais 

“multidimensional”. Uma série de encontros e resoluções surgiram no decorrer do 

tempo, mas foi em Desenvolvimento Includente, Sustentável, Sustentado (2004), que 

Ignacy Sachs caracterizou o Desenvolvimento Multidimensional sendo dividido em 

três aspectos principais: social (includente), ambiental (sustentável) e econômico 

(sustentado). 

Baseado nas formulações prévias de Sachs, Perico (2009) atrelou uma 

conceituação, ampliando as visões de Sachs no sentido de formular um conceito: o 

Desenvolvimento Territorial Sustentável (DTS). Para ele, o DTS se desenvolve a partir 

de seis manifestações: Coesão Social, Coesão Territorial, Sustentabilidade, 

Governabilidade, Inclusão Econômica e Bem-estar, que podem ser caracterizados 

individualmente: 

i) Coesão Social: fortalecimento dos laços interpessoais a fim de favorecer e 
capacitar o potencial de equidade dos direitos e obrigações cidadãs; 
ii)Coesão Territorial: refere-se a capacidade da população de um território ter 
densidade nas relações interpessoais para definir suas políticas, suas 
estratégias em função de seus próprios recursos e interesses territoriais. iii) 
Sustentabilidade: as atividades econômicas atuais não podem colocar em 
risco o bem comum nem as atividades econômicas futuras. iv) 
Governabilidade: refere-se a capacidade dos poderes públicos em agir com 
objetivos e propósitos de desenvolvimento local. v) Inclusão Econômica: é a 
capacidade pelo qual o desenvolvimento local inclui a população 
economicamente ativa em suas atividades de modo contínuo e permanente. 
vi)Bem-estar: o desenvolvimento do local melhora a condições de vida da 
população agregando infraestrutura, saneamento, instituições de saúde e de 
educação. (LIMA, 2020, p. 27 apud PERICO, 2009). 
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Portanto, o espaço metropolitano só será desenvolvido se buscar adequar-se 

às necessidades de uma relação mais equitativa, pautada no diálogo e nos conceitos 

ante caracterizados. Porém, como dito por Araújo e Pessoa (2021) apud Priori Jr. e 

Jacobi (2015), as demandas por recursos e energia para manutenção, estruturação e 

expansão do meio urbano, nas cidades e arranjos urbano-regionais, provocam 

impactos diretos ao meio ambiente e, consequentemente, esses impactos também 

retornam às próprias cidades. Portanto, há de se pensar mecanismos que conciliem 

esses interesses antagônicos de desenvolvimento territorial sustentável e 

preservação ambiental. 

Os mecanismos legais previstos para a compatibilização destes interesses 

antagônicos são as medidas de mitigação e compensação ambiental para as licenças 

de instalação/operação de empreendimentos com potencial poluidor, ainda que este 

processo careça de parametrização dos critérios técnicos para garantir a efetividade 

dessas contrapartidas exigidas, eu seja, de que o empreendimento deverá, de fato, 

compensar de maneira equilibrada ao meio ambiente o dano que o mesmo causará. 

Além da parametrização técnica precária, ainda existem aspectos legais de 

âmbito local relativos à sustentabilidade do desenvolvimento urbano, considerando 

que o processo de expansão urbana se dá, além de edificações (expansão vertical), 

através de empreendimentos de parcelamentos do solo (expansão horizontal) que em 

diversos municípios/regiões metropolitanas não disciplinam o parcelamento, uso e 

ocupação do solo de maneira integrada regionalmente. 

Araújo e Pessoa (2021) ainda apresentam que há a visão de que ser 

“desenvolvido” é ser urbano e existe associação entre a origem das desigualdades 

socioambientais, inerentes ao desenvolvimento urbano e regional, e essa 

compreensão do urbano ser mais importante que o meio ambiente, que findam por 

nortear as políticas públicas urbanas e regionais. Essa visão reforça o entendimento 

da necessidade de políticas públicas para a expansão urbana ordenada e ampliação 

da atuação do setor público no controle/fiscalização da ocupação irregular do solo. 

Portanto, reitera-se a necessidade de pensar como o Desenvolvimento 

Territorial Sustentável, ou seja, de maneira multidimensional dialógica, articulando 
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diferentes atores sociais e aspectos na tentativa de construir territórios, cidades e 

metrópoles mais desenvolvidas e sustentáveis. 

 3.3. Os desafios das regiões metropolitanas sustentáveis sob a ótica do 

ODS 11: cidades e comunidades sustentáveis 

Cidades Sustentáveis (CS) são entendidas como modelo de diretrizes para 

gestão e planejamento urbanos que se norteiam nos princípios de sustentabilidade 

urbana, resiliência urbana e adaptação às mudanças climáticas (Araújo, 2019). Araujo 

e Pessoa (2021) consideram que o modelo ideal de CS devem basear-se na 

racionalidade ambiental (Leff, 2000) para tornar sustentáveis as dinâmicas das 

atividades econômicas, do desenvolvimento urbano-regional, do consumo e da 

produção industrial, do ponto de vista social e ambiental. Esses princípios são 

entendidos como estratégias para alcançar a implementação do modelo de CS a partir 

do desenvolvimento urbano e regional “como princípios éticos para preservação da 

identidade cultural e como princípio produtivo no uso racional e sustentável dos 

recursos”. 

O ODS 11 “Cidades e Comunidades Sustentáveis” relaciona planejamento e 

gestão urbana com a questão ambiental e social do desenvolvimento, pois, para esse 

objetivo, “transformar significativamente a construção e a gestão dos espaços 

urbanos é essencial para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado”. Pereira 

et al. (2019) explica que o ODS 11 considera como “cidades” principalmente 

“municípios e regiões metropolitanas (RMs), titulares oficiais das políticas urbanas às 

quais o ODS se refere”, apesar de que, na realidade brasileira, “[...] há diferenças 

entre as metrópoles funcionais e as institucionalizadas, há diferença entre os polos 

metropolitanos e suas cidades periféricas” (ARAÚJO, 2019), e essas diferenças não 

são consideradas pela metodologia dos ODS. 

Os problemas atrelados à questão socioambiental são desafios ao 

desenvolvimento urbano e regional, segundo Araújo e Pessoa (2021), pois se tornam 

entraves para a gestão dos territórios (re)pensar alternativas à essa questão. Por sua 

vez, o modo de vida dominantes nas sociedades contemporâneas, marcadas pelo 

consumismo exacerbado e pela exploração intensiva dos recursos naturais, são 

entraves aos princípios de CS, pois incidem e ampliam as condições de 
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desigualdades e vulnerabilidades, com maior exposição aos riscos socioambientais 

que estão também atrelados às dinâmicas urbanas dominantes, que têm nas áreas 

metropolitanas sua explicitação mais complexa. 

Araújo e Pessoa (2021) alertam também para o desafio de adequar a agenda 

pública de um município ou região metropolitana com a agenda da ONU, tendo em 

vista as dinâmicas do desenvolvimento econômico, regional e urbano daquele 

território, que devem alinhar-se aos ODS. Em outras percepções, desafios maiores 

residem na própria ideia de tornar todas as dinâmicas econômicas compatíveis com 

uma proposta que tenta manter um sistema econômico exploratório, como o 

capitalista, e também quer evitar as consequências das dinâmicas do 

desenvolvimento. 

Além de políticas públicas, a pauta demanda estudos e normatização técnica 

para a proposição dos parâmetros urbanísticos necessários que visem a garantia do 

desenvolvimento urbano/regional sustentável, sob pena da proposição de políticas 

públicas sem fundamentação técnica e sem critérios que atendam os ODS. A extinção 

da NBR 12.267/1992 (Normas para elaboração de Plano Diretor), deixando o tema 

vazio nas normas da ABNT, é um exemplo de medida retrocedente para o 

planejamento urbano municipal. 

4. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA METROPOLIZAÇÃO NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

A Região Metropolitana de São Paulo é a maior do país, além de ser uma das 

maiores do mundo. De acordo com o IBGE (2018), A RMSP detinha uma população 

de aproximadamente 21,5 milhões de habitantes, além de um PIB de R$(mi) 

947608,81. Nela, incluem-se 39 municípios segundo a CETESB (2021), sendo: São 

Paulo (sede), Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, 

Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da 

Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, 

Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom 

Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana 

do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São 

Lourenço da Serra Suzano, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. 
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Nascimento (2009) em “A periferia de São Paulo: revendo discursos, 

atualizando o debate” aborda algumas temáticas que circunscrevem a produção 

acadêmica sobre a periferia paulistana, entre os anos de 1970 e 1990 para, 

posteriormente, sugerir o investimento em projetos de ação cultural protagonizados 

por artistas periféricos como novo recorte analítico, com a pretensão de refletir sobre 

os potenciais rendimentos teóricos do atual contexto de proliferação de movimentos, 

grupos e coletivos culturais articulados em torno da periferia e organizados por 

sujeitos oriundos deste espaço social. 

O que está em pauta é a necessidade de se rever criticamente as categorias e 

modelos de análise que foram forjados nos últimos trinta anos sobre a produção do 

espaço urbano, bem como a pertinência do conjunto de problemas associado ao 

padrão socioespacial centro-periferia dele resultante. 

Para Nascimento (2009), em balanços recentes, vários autores embora tenham 

divergido quanto à descrição dos processos que resultaram no padrão socioespacial 

paulista, apresentaram certo consenso com relação à homogeneidade de condições 

geográficas e de vida, tanto nas regiões centrais quanto nas periféricas. Em geral, o 

pressuposto que orientava a produção dessa época era a dicotomia centro-periferia 

que fixava, de um lado, os ricos e bem-servidos dos equipamentos públicos e 

condições de vida nas regiões centrais; e de outro, os trabalhadores com baixos 

salários e sem acesso à boa infraestrutura nas áreas periféricas (demonstrando o 

sentido “heterogenizador” da metropolização). 

Nascimento (2009) apud Magnani (2006) conceituam que, historicamente, 

houve certa continuidade entre segregação espacial e de direitos na região 

metropolitana paulista, fazendo com que morar e ser da periferia significasse ao 

mesmo tempo ausência do Estado e de equipamentos urbanos.  O termo periferia só 

pôde ser entendido em oposição ao centro e, mesmo depois dos anos 1990 persistiu 

uma ideia do espaço periférico como seu contrário, até porque os diferentes ciclos 

econômicos continuaram a empurrar os trabalhadores para as áreas mais distantes 

desses centros e menos providas de acessos aos equipamentos públicos. 

Onde àqueles que chegavam na região metropolitana tinham como alternativa 

de moradia a co-habitação com parentes ou o pagamento de aluguel em loteamentos 
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afastados das regiões centrais ou, por vezes, situados no entorno das fábricas como 

uma forma de moradia mais barata com enorme falta de infraestrutura, transporte e 

acesso a saúde, educação e cultura onde os moradores se mobilizavam para a 

autoconstrução de suas moradias onde também era possível identificar o surgimento 

de líderes comunitários que estabeleciam um linha de comunicação com as 

lideranças políticas servindo de porta voz entre a população e o poder público. 

Surgiram também os movimentos sociais populares que emergiam, 

principalmente, das periferias, lutando pelas reivindicações das classes populares 

para serem reconhecidas pelo Estado, ou ainda, discutir o papel dos novos atores 

sociais e suas condições de atuação no espaço público. Mobilização dos atores fora 

de partidos políticos e sindicatos – produziram investigações sobre movimentos 

emancipatórios, novas formas de associativismo ou lutas organizadas em torno de 

reivindicações por creches, transportes, educação, moradia, etc. (CARDOSO, 1987). 

Nascimento (2009) apresenta que alguns estudos realizados a partir dos anos 

1990, como o de Faria (1992) e Marques (2000), indicam que houve ampliação dos 

serviços públicos, especialmente saneamento e educação básicos, atribuindo-a tanto 

ao processo de redemocratização e à mudança das burocracias estatais com relação 

a algumas políticas públicas, quanto à pressão de movimentos sociais populares. 

Serviços de água, eletricidade e educação fundamental já estavam quase 

universalizados na Região Metropolitana de São Paulo. A oferta e ausência de 

equipamentos e serviços públicos básicos não servem mais como chaves explicativas 

da segregação espacial na cidade de São Paulo, é ingênuo supor que o investimento 

público em si seja capaz de eliminar a segregação.  

Este ambiente segregador, repleto de dificuldades diárias resultou em um 

crescimento cultural rico. Nascimento (2009) apresenta que o movimento do hip hop 

despertou o interesse acadêmico por ter sido pioneiro em produzir, coletivamente, 

discursos sobre a periferia a partir de interpretações dos mecanismos de 

marginalidade social e trouxe à tona “certa visão propositiva segundo a qual ‘ser da 

periferia’ significa participar de certo ethos que inclui tanto uma capacidade para 

enfrentar as duras condições de vida, quanto pertencer a redes de sociabilidade, a 

compartilhar certos gostos e valores” (MAGNANI, 2006, p. 39). 
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Mas para além do hip hop, desde o final dos anos 1990 multiplicaram-se no 

espaço urbano brasileiro diferentes artistas, movimentos e grupos articulados em 

torno da periferia ou da favela, protagonizadas por sujeitos, jovens ou não, que 

relacionam sua atuação e produtos artísticos a tais espaços e procuram explorar 

diferentes linguagens artísticas (como a música, o teatro, o cinema, as artes plásticas 

e a literatura). Ou ainda, dentre as tendências culturais emergentes na década de 

2000, a afirmação das vozes da periferia, com sua beleza, inserção mercadológica e 

alto poder agregador, destaca-se como principal fenômeno. 

Ainda com este último ponto positivo, fica claro que a RMSP é muito desigual, 

e portanto, deve-se buscar aproximação com os conceitos relacionados às Cidades 

Sustentáveis na tentativa de uma aproximação com um projeto de desenvolvimento 

menos desigual e mais sustentável. 

5. ANÁLISE 

 

De maneira geral, este artigo buscou analisar, de maneira breve, vista a 

complexidade do debate, a relação dos processos de metropolização e sua relação 

com o desenvolvimento territorial sustentável em áreas urbano-rurais-periféricas, 

tanto em modos gerais quanto aplicados ao exemplo da RMSP, perpassando por 

algumas entrelinhas. Pode-se considerar que a dinâmica da metropolização brasileira 

se dá de maneira pouco ordenada, resultando em grande inchaço urbano e altíssimos 

níveis de desigualdades financeiras, sociais, dentre outras.  

O caso citado relaciona-se com o próprio desenrolar histórico da 

metropolização no Brasil, visto que é caracterizada no centro de maior importância 

política e econômica do país.  Durante toda a história recente (desde o período do 

Império), esta região vem sendo modificada no que concerne aos processos de 

urbanização, e posteriormente de metropolização.  

Apesar de concentrarem boa parte da população total do país e também da 

renda bruta, atividade industrial, dentre outros fatores importantes, as regiões 

metropolitanas brasileiras não conseguiram se desenvolver de uma maneira 

“territorial sustentável” ao longo dos anos, visto que suas características urbanas 

acarretaram em um alto grau de diferenciação econômica, social, e portanto territorial. 

Destaca-se também que este processo de metropolização, ao mesmo tempo que 
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“homogeniza” o território, espalhando ideais metropolitanos globais e retirando (em 

partes) as peculiaridades referentes à cultura, história e valores dos territórios esta 

“diferenciação” entre os territórios, também torna-se “heterogenizador”, pois cria 

diferentes locais dentro de um mesmo local, fator este demonstrado nas análises de 

caso já destacadas anteriormente. 

Quando analisadas as dimensões do Desenvolvimento, há clara ausência 

e/ou deficiência de muitas delas, principalmente às relacionadas ao sentido da 

sustentabilidade e do controle sobre a elaboração de políticas públicas de melhoria 

da qualidade de vida e do bem-estar dos atores sociais componentes do território. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para amenizar estas discrepâncias e buscar um modelo de desenvolvimento 

que possa se adequar às metrópoles de maneira menos predatória, deve-se 

intensificar a procura por políticas públicas relacionadas a tornar as cidades (e os 

territórios) cada vez mais sustentáveis, no sentido de adequarem a busca de um bem 

comum para a melhoria dos indicadores de desenvolvimento nestes locais. O ODS 

11 e as dimensões do Desenvolvimento Territorial Sustentável podem ser guias 

eficientes na condução das regiões metropolitanas brasileiras a um nível de 

desenvolvimento mais justo e igualitário e menos predatório, próximo do conceito de 

“Cidades e Regiões Sustentáveis”. Para isso, é emergente a necessidade da inclusão 

destas pastas na agenda pública local, além de extrapolar tanto para o âmbito 

empresarial e demais da sociedade civil.  
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