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RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de determinar os fatores de ordem jurídica e sociológica
fundamentais para se obter a cooperação intergovernamental metropolitana na área de
mobilidade urbana no contexto federativo brasileiro. A promulgação da Lei n. 12.587/2012,
Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana, surge como direcionador para superar os
desafios atuais do sistema de mobilidade urbana, estabelecendo princípios, objetivos e
diretrizes. Os problemas e necessidades da mobilidade urbana inseridos em um contexto
metropolitano chamam a atenção para a heterogeneidade, interação e interconexão entre os
municípios integrantes da região quanto aos seus alcances que ultrapassam as fronteiras
territoriais. Assim, a solução proposta é a cooperação entre os entes federados. Essa
cooperação é analisada dentro de uma estrutura federativa brasileira desigual, descentralizada
e municipalista. É fundamental também determinar os fatores sociopolíticos relevantes para se
chegar à cooperação, tendo como pano de fundo a dificuldade instaurada pela teoria da ação
coletiva. Os convênios e os consórcios públicos em uma análise crítica aparecem como os
instrumentos jurídicos disponíveis para o exercício da cooperação. A preocupação é que a
criação e efetivação dos arranjos cooperativos observem os objetivos do ordenamento
jurídico, em especial, a participação do cidadão e a preservação e proteção do meio ambiente.
Palavras-chave: Cooperação, Mobilidade urbana, Região Metropolitana.

ABSTRACT

The current work has as objective to determine the juridical and sociological fundamental
factors in order to obtain metropolitan intergovernmental cooperation in the area of urban
mobility in the Brazilian federative context. The promulgation of the Law n° 12.587/2013,
Law of National Policy for Urban Mobility, arises as a guide to overcome the present
challenges of the urban mobility system, establishing principles, goals and directives. The
urban mobility problems and necessities inserted in a metropolitan context attract attention to
the heterogeneity, interaction and interconnection between municipalities integrating the
region regarding its ranges and territorial borders. Therefore, the proposed solution is the
cooperation among federated entities. This cooperation is analysed inside the unequal,
decentralized and municipalist Brazilian federative structure. It is also fundamental to
determine the relevant sociopolitical aspects in order to attain the cooperation, having as a
background the difficulty installed by the theory of collective action. In a critical analysis, the
agreements and the public consortia appear as juridical instruments available to implement
cooperation. The concern is that the creation and effectuation of the cooperative arrangements
meet the objectives in the legal order, specially the participation of the citizen and the
protection and preservation of the environment.
Keywords: Cooperation, Urban mobility, Metropolitan region.
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1 INTRODUÇÃO

A dinâmica das cidades tornou-se cada vez mais complexa principalmente nas
regiões metropolitanas. Os municípios estão interligados, caracterizando uma rede global
conectada, uma estrutura com vários centros, descentralização de atividades, serviços,
residências, limites indefinidos de funcionalidade que se estende por toda a região e
problemas comuns que ultrapassam seus limites territoriais.
Nesse contexto, a mobilidade urbana torna-se tema central e pode ser apontada como
uma das questões públicas e políticas mais relevantes na contemporaneidade brasileira.
Três podem ser apontados como os fatores que tornam o assunto extremamente
relevante para ser objeto de estudo:
(a) a crescente preocupação da sociedade em relação ao meio ambiente, e, em razão
disso, a indicação de que os meios de transportes são um dos principais responsáveis pela
poluição e pela péssima qualidade de vida dos indivíduos;
(b) a promulgação da Lei Federal n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que trouxe as
diretrizes nacionais para política nacional de mobilidade urbana; e
(c) as recentes manifestações durante a Copa das Confederações, em junho de 2013,
que colocou a questão do transporte público no centro do debate, exigindo, inclusive, o
pronunciamento da presidenta da República propondo um plano de metas, por meio dos
chamados cinco pactos, sendo um deles o do eixo da mobilidade urbana.
A mobilidade urbana é um fator-chave, direta e indiretamente ligado a todas as
realizações de atividades na dinâmica da cidade. A ausência de políticas públicas para conter
ou planejar o crescimento das urbes ensejou que a mobilidade urbana se transformasse em
problema urgente e atual, já que causador de impactos ao meio ambiente natural e de efeitos
negativos na qualidade de vida e saúde das pessoas.
A proposta deste trabalho é defender que a mobilidade deve ser pensada de forma
integrada, por meio do estabelecimento de cooperação nas políticas públicas. É certo que os
entes federativos, especialmente os das metrópoles, devem se relacionar cooperativamente,
integrando o planejamento, os procedimentos e a gestão do transporte público, como a melhor
forma estrutural para se gerenciar a mobilidade de uma sociedade em rede.
Assim, a mobilidade urbana configura-se hoje como um problema complexo e
extenso que atinge toda uma região metropolitana e a solução para se alcançar um
desenvolvimento sustentável e integrado é a cooperação.
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Diante disso, traçou-se o seguinte problema: quais os fatores de ordem jurídica e
sociológica são fundamentais para se obter a cooperação intergovernamental metropolitana
para a mobilidade urbana no contexto federativo brasileiro?
Por fatores jurídicos compreende-se a estrutura constitucional de divisão de poderes,
os objetivos do ordenamento jurídico, tais como a maior participação do cidadão e a proteção
do meio ambiente, e os instrumentos institucionais disponibilizados para criação de arranjos
cooperativos.
Por fatores sociológicos entende-se as ações necessárias ou suficientes para se obter
cooperação entre entes jurídicos autônomos e desiguais, mas com necessidades em comum.
Assim, o objetivo geral deste estudo é determinar quais fatores jurídicos e
sociológicos devem ser levados em conta quando se pensa em obter cooperação
intergovernamental metropolitana, dentro de uma estrutura federativa descentralizada,
desigual e municipalista.
Para responder aos problemas identificados inicialmente se delineará os seguintes
objetivos: 1) determinar os atuais desafios da mobilidade urbana; 2) demonstrar a mobilidade
urbana inserida em uma região metropolitana, seus problemas e necessidades; 3) explicitar os
problemas causados pela mobilidade urbana ao meio ambiente e aos seres humanos; 4)
descrever experiências de arranjos metropolitanos internacionais voltados para a mobilidade
urbana; 5) demonstrar a desigualdade existente entre os entes federais municipais das regiões
metropolitanas, problematizando-os no sentido de que devem ser levados em conta quando se
pensa na cooperação intergovernamental; 6) estudar a possibilidade de estruturação dos
arranjos cooperativos dentro da forma de Estado federativo brasileiro; 7) relacionar os
problemas sociológicos da teoria da ação coletiva para se instaurar uma cooperação na área de
mobilidade urbana; e 8) explicitar os instrumentos disponíveis no ordenamento jurídico
brasileiro para realizar a cooperação.
Atendendo à linha de pesquisa Direito, Planejamento e Desenvolvimento
Sustentável, o planejamento e a gestão da mobilidade nas cidades em rede merece destaque
por fazer parte do tema central do trabalho e encontrar, no Direito, os instrumentos
disponíveis para seu exercício.
Almeja-se oferecer ao leitor reflexões úteis para o aprimoramento da gestão da
mobilidade num viés propositivo.
A justificativa é contribuir para solucionar os problemas decorrentes dos aspectos
conflitivos do federalismo brasileiro que impedem a gestão consorciada de políticas que são
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necessárias para permitir a oferta de bens públicos que ultrapassem as fronteiras dos
municípios.
A literatura disponível a respeito da mobilidade urbana é escassa, especialmente ao
relacionar as questões jurídicas com as questões sociológicas acerca da ação coletiva. Este
trabalho, longe de esgotar o assunto, pontua questões que ainda devem ser necessariamente
desenvolvidas em outras pesquisas, tal como a análise de experiências cooperativas entre
entes públicos e privados, as quais não são abordadas no presente estudo.
O procedimento metodológico adotado foi a pesquisa bibliográfica pertinente,
recorrendo-se a escritos doutrinários diversos, gráficos, tabelas, figuras, mapas, legislações e
entrevista, num esforço contínuo de extrair dessas fontes de pesquisa elementos que
propiciem o encontro de respostas para as indagações colocadas.
Têm-se, como marco teórico da pesquisa, reflexões de Manuel Castells sobre a
sociedade em rede como forma de justificar a inter-relação das cidades em uma região
metropolitana e a necessidade de se traçar estruturas integradas e os argumentos
desenvolvidos pela teoria da ação coletiva de Mancur Olson como forma de determinar as
dificuldades sociológicas de se instaurar uma ação coletiva ou cooperativa.
Abarcando o que se propôs, este trabalho ramifica-se em sete partes, incluindo-se
nelas a Introdução e a Conclusão.
No segundo capítulo será realizada uma abordagem sobre o conceito ideal de
mobilidade urbana, os princípios, as diretrizes e os objetivos traçados pela Política Nacional
de Mobilidade Urbana como forma de superar os desafios atuais. Demonstrar-se-á a
necessidade de construção da mobilidade sob o enfoque da sustentabilidade, priorizando o
caráter intermodal dos deslocamentos, substituindo o foco centrado nos transportes
motorizados e individuais para se buscar desenvolver um sistema de transporte coletivo de
qualidade, priorizando as formas não motorizadas, estimulando o uso de combustíveis
renováveis e menos poluentes.
Ainda dentro dos desafios da Política Nacional de Mobilidade Urbana, será abordado
o princípio da participação dos afetados que exige instrumentos de participação dos cidadãos
para resolução do problema como forma de se estruturar o Estado de Direito em termos
democráticos. Também o princípio da educação ambiental para a mobilidade ganha destaque
especial na tentativa de preparar a sociedade para a tomada de decisões, para melhores
escolhas e instruí-la para atuar decisivamente no que se refere à questão da mobilidade.
Os temas da gestão e do planejamento, embora façam parte da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, serão tratados em tópico destacado por estarem no âmago da pesquisa.
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Serão abordados em uma perspectiva da constatada intensidade de relação entre as cidades e
estabelecidos diante de um conceito de integração e relação. E é por meio dessa constatação
que se exige trabalhar a questão da mobilidade urbana pela gestão associada, pelo vetor da
cooperação.
O terceiro capítulo destina-se a demonstrar a heterogeneidade, interdependência e
interconexão entre os municípios nas regiões metropolitanas, ou seja, uma visão da
mobilidade inserida nessa região metropolitana mediante quadro empírico, cuja base é a
Pesquisa Origem e Destino, realizada na região metropolitana de Belo Horizonte.
Em seguida, apresenta-se, pela sua importância, os principais problemas originados
do atual sistema de mobilidade urbana, numa relação direta com o meio ambiente natural
demonstrando os principais problemas causados a este e o consequente comprometimento da
vida e saúde dos seres vivos.
Para traçar uma comparação da problemática da mobilidade urbana e das relações
cooperativas, importante também será explicitar casos internacionais sobre arranjos
cooperativos, ressaltando suas formas de estabelecimento, seus efeitos positivos e sua
contribuição para a referida pesquisa.
Diante de todo esse panorama da real situação da mobilidade, principalmente
inserida em um contexto metropolitano, a solução de cooperação passa a ser analisada dentro
de uma perspectiva federal, sociológica e jurídica.
Para entender a proposta colocada, busca-se, no quarto capítulo, abordar a
cooperação dentro da estrutura federativa, traçando as características do Estado Federal
brasileiro, sua diferenciação de Estado Unitário e sua tendência a estruturas descentralizadas.
Também serão abordadas as formas que o federalismo assumiu em diferentes períodos no
contexto brasileiro, ora apresentando-se mais centralizado, ora mais descentralizado, como
proposta de demonstrar a possibilidade de relação entre os municípios ou entre os entes, para
se estabelecer interações cooperativas para resolução de problemas comuns e comunicáveis
como a mobilidade urbana e para toda a problemática ambiental.
Posteriormente, no capítulo cinco, opta-se por fatores sociológicos fundamentais para
se estabelecer a mobilidade urbana em ação cooperada, tendo na teoria da ação coletiva as
dificuldades de se estabelecer a cooperação e os fundamentos que incentivam ou estimulam a
mesma, dentre eles a figura do agente indutor, o princípio da confiança, o sentimento de
regionalismo e pertencimento e a pessoa do gestor.
Assim, a cooperação nas questões metropolitanas para a mobilidade urbana, ainda
que em um contexto de interconexão das cidades problemático e desigual, mesmo dentro de
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um federalismo heterogêneo, descentralizador, apesar de todas as dificuldades econômicas,
sociológicas e federativas para se estabelecer, encontram-se instrumentos jurídicos
disponíveis para seu exercício e, dentre eles, pode-se citar os consórcios públicos e os
convênios.
Sendo assim, o próximo passo será descrever os instrumentos jurídicos disponíveis
para se estabelecer a cooperação, sua definição, características e objetivos.
Para finalizar o trabalho, retomam-se alguns pressupostos e estabelece-se uma
reflexão crítica e propositiva a respeito dos instrumentos jurídicos disponíveis para se
promover a ação cooperativa, em especial, na questão da mobilidade urbana.
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2 OS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA NO SÉCULO XXI

Entende-se por mobilidade urbana o conjunto de deslocamentos de pessoas e bens,
com base nos desejos e nas necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização
dos vários meios de transporte (BRASIL, 2011).
A cidade proporciona mobilidade aos seus habitantes quando oferece condições
necessárias e eficientes para os seus deslocamentos. Assim, ter mobilidade é conseguir se
locomover com facilidade, conforto e de forma segura da casa para o trabalho, da escola para
o lazer e para qualquer outro lugar onde o cidadão queira ir ou estar, independente do veículo
utilizado.
Sob o ponto de vista ideal, a mobilidade urbana, pode ser definida como a
capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para a realização de suas
atividades cotidianas como trabalho, educação, saúde, cultura, lazer, num tempo considerado
razoável e de modo confortável e seguro (URBS, 2010).
Em um artigo sobre mobilidade urbana e desenvolvimento do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública federal vinculada à Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, o ex-secretário nacional de Transporte e da
Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, José Carlos Xavier, afirma que o crescimento
urbano desordenado, a motorização crescente e o declínio dos transportes públicos estão
comprometendo a sustentabilidade da mobilidade urbana e, consequentemente, a qualidade de
vida das pessoas nas cidades. Veja-se:

No Brasil, mais de 80% da população vive nas cidades. Em apenas 380 delas
concentra-se metade da população e produz-se mais de dois terços da riqueza
nacional. Na ausência de políticas públicas efetivas, o desejável crescimento
econômico implicará maiores níveis de congestionamento devido ao aumento da
frota e da circulação de veículos. Pesquisas realizadas pelo Ipea indicam que em
apenas dez capitais brasileiras se perdem cerca de 240 milhões de horas anualmente
em congestionamentos. As emissões de monóxido de carbono pelos transportes
urbanos foram estimadas em mais de 123 mil toneladas por ano. Ao mesmo tempo, a
população de baixa renda está sendo privada do acesso ao transporte público devido
à baixa capacidade de pagamento e à precariedade da oferta para as áreas periféricas.
Tal privação acarreta problemas nos deslocamentos para o trabalho, dificuldades de
acesso aos equipamentos e serviços básicos e às oportunidades de emprego. Ou seja,
as condições de transporte nas grandes cidades estão se tornando também uma
barreira à inclusão social. O desafio do crescimento sustentável passa, portanto, por
políticas de transporte e mobilidade integradas ao desenvolvimento urbano.
(XAVIER, 2005)

A conscientização dos problemas existentes, como citado pelo então secretário, os
congestionamentos, a poluição, a distribuição desigual do espaço viário, dentre outros, como

19

os acidentes, a especulação urbana, a comodidade e o sedentarismo e suas consequências,
estimulam a mudança de comportamento cujo objetivo é o desenvolvimento em busca de uma
mobilidade sustentável e melhores condições de vida (ROSA; RIBEIRO; PORTUGAL,
2013).
O que deve existir é uma atuação compartilhada do Poder Público com a sociedade
para resolver os problemas hoje existentes e procurar soluções em uma perspectiva
sustentável de melhores condições de locomoção.
As políticas públicas e o planejamento estratégico concretizado por meio de planos
garantidos e executáveis, aliados à educação cidadã são indispensáveis para concretização de
uma das funções essenciais da cidade, qual seja, a livre circulação.
A dinâmica das cidades revela-se cada vez mais complexa com o crescimento da
população. A mobilidade urbana torna-se uma questão central, pois abrange fatores e
processos que influenciam o modo de vida das pessoas e a forma e movimento da própria
cidade. Os cidadãos podem assumir diversos papéis, podem estar na condição de pedestres,
motoristas, ciclistas, usuários de algum transporte coletivo, isto é, podem se locomover de
diversas formas, o que demonstra o caráter difuso dessas políticas.
O desafio do século XXI é o desenvolvimento sustentável. Para implementação de
uma mobilidade sustentável exige-se que se aplique, discuta e produza conceitos básicos do
que seria a concepção contemporânea de mobilidade urbana, na busca de uma forma mais
adequada ao contexto social, econômico, político, ambiental e cultural em que o cidadão está
inserido.
Para atingir o objetivo de um desenvolvimento sustentável é preciso revisão de
valores, mudança de comportamentos, é necessário cooperar, integrar, produzir e consumir
conscientemente e com sustentabilidade, enfim, é necessário se educar.
Um ponto de partida é buscar meios de redução dos impactos ambientais como
redução da grande massa de automóveis nos centros urbanos e a opção pela utilização de
outras formas de circulação.
Um olhar crítico e responsável sobre o assunto é imprescindível para a superação de
barreiras políticas, econômicas e sociais. Vivenciar boas práticas que estimulem essa reflexão
crítica e a busca de soluções adequadas para cada local em termos de desenvolvimento e
mobilidade urbana é a proposta da ferramenta educacional. Por meio da educação, mudanças
de paradigmas, comportamentos e revisão de valores são possíveis.
Propõe-se neste capítulo abordar os aspectos da Política Nacional de Mobilidade
Urbana no Brasil, seus princípios, objetivos e diretrizes. Ressalta-se que essa política propõe
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um novo modelo sustentável de mobilidade urbana, a exigência de participação dos cidadãos
afetados na participação das decisões referentes ao tema e a necessidade da educação como
ferramenta indispensável para atuação ativa nas questões referentes aos aspectos da
mobilidade.
A gestão e o planejamento serão abordados em um contexto de gestões
intermunicipais associadas e integradas dentro de um federalismo que se propõe cooperativo.
Passa-se a detalhar melhor a questão da Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil,
deixando os demais tópicos para apresentação posterior.

2.1 A Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil

Foi promulgada, em 03 de janeiro de 2012, a Lei n.12.587, que instituiu as diretrizes
da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana é um instrumento da política de
desenvolvimento urbano regulamentado no art. 21, inciso XX, da Constituição da República
de 1988, que estabelece competência à União para instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Também vem
preencher o regulamentado no artigo 182, do mesmo diploma legal, que estabelece que a
política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei,tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 2012).Constitui um dos
instrumentos da política de desenvolvimento urbano cujo objetivo é a integração entre os
diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e
cargas no âmbito do Município.
Os dispositivos da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana estão diretamente
relacionados à responsabilidade do Município no controle do uso do solo, estabelecida no
artigo 30, inciso VIII da Constituição da República de 1988. Esse dispositivo revela que a lei
não regula apenas os artigos 21, inciso XX, e 182 da Constituição da República ali
destacados, mas também o artigo 30, VIII, o qual determina a competência do Município no
planejamento e controle do uso do solo (BRASIL, 1988).
Usar bem o solo é promover sua adequada apropriação e cumprimento de sua função
social. Essa adequação faz parte de um processo, cujos objetivos são previamente definidos,
que não levam em conta o potencial construtivo só com vistas ao tamanho dos prédios, há que
se ponderar na fixação dos objetivos e limites que mantenham, por exemplo, a largura das
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antigas vielas. Como consequência, não será possível prover naquela via pública
infraestrutura e ordenação de mobilidade motorizada com o fim de viabilizar o direito à
circulação nesses modais. Muitas vezes, embora a circulação seja uma das funções sociais da
cidade, estará em conflito com a preservação, que é valor cultural a ser igualmente
perseguido. Por isso é muito importante deixar claramente definido no plano diretor as
diretrizes restritivas de mobilidade (GUIMARÃES, 2012).
Tome-se como exemplo a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte (Lei n.
7.166/1996) que rejeita a implantação de órgãos públicos no bairro Santa Tereza, por suas
características de ocupação histórico-cultural própria para uso residencial, o que torna
imprópria e limitada a largura das ruas e inviabiliza um tráfego intenso de transporte coletivo
na região (GUIMARÃES, 2012).
A Política Nacional da Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso
universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a
efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por
meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.
O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado
dos modos de transporte, de serviços e de infraestrutura que garanta os deslocamentos de
pessoas e cargas no território do Município.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes
princípios: I- acessibilidade universal; II- desenvolvimento sustentável das cidades, nas
dimensões socioeconômicas e ambientais; III- equidade no acesso dos cidadãos ao transporte
público coletivo; IV- eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte
urbano; V- gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política
Nacional de Mobilidade Urbana; VI- segurança nos deslocamentos das pessoas; VII- justa
distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços; VIIIequidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e IX- eficiência, eficácia
e efetividade na circulação urbana (BRASIL, 2012).
A acessibilidade universal diz respeito à generalidade do acesso aos modais,
norteando todas as políticas do assunto como imposição da democratização de oportunidades
da vida cidadã (GUIMARÃES, 2012).
O desenvolvimento sustentável precisa ser pensado em todos os seus aspectos já que
a lei não fala só da dimensão ambiental do assunto. Deve promover o alcance do bem-estar ao
maior número de pessoas ao mesmo tempo, na busca por um sistema que seja
economicamente sustentável (GUIMARÃES, 2012).
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Ignacy Sachs ao prefaciar a obra de José Eli da Veiga defendeu a tríade do
Desenvolvimento Sustentável: social, ambiental e econômico. Citando o pronunciamento de
Celso Furtado, assegurando que “só haverá verdadeiro desenvolvimento – que não se deve
confundir com crescimento econômico, no mais das vezes resultado de mera modernização
das elites – ali onde existir um projeto social subjacente” e conclui que a adjetivação do
desenvolvimento

sustentável

deve

ser

desdobrada

“em

socialmente

includente,

ambientalmente sustentável e economicamente sustentado no tempo” (VEIGA, 2010, p.9-10).
Assim, foram estabelecidos como os três pilares da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20, realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012:
o desenvolvimento sustentável econômico, social e ambiental.
A lei admite, também, a equidade como princípio. A equidade corresponde aos
consensos, isto é, o ponto em comum das pessoas que defendem ideias diferentes. Os
responsáveis pela administração devem promover comunidades inclusivas e solidárias, assim
como assegurar acesso equitativo aos serviços públicos, ao transporte público, ao uso do
espaço público de circulação, vias e logradouros, como prevê a Política Nacional de
Mobilidade Urbana.
É necessário que o Estado, representado localmente pelo município, promova todas
as formas de igualdade no seu sentido material, garantindo também os direitos da minoria. O
Estado democrático não é democrático somente por ser representado pela maioria, mas por
atender, além dos interesses e necessidades da maioria, os interesses e necessidades de uma
minoria.
O princípio da eficiência está relacionado à conduta do agente no desempenho de seu
mister; a eficácia tem a ver com os meios empregados e a efetividade com os resultados. A
eficiência é uma atuação ordenada e otimizada de quem está empenhado nos serviços. No
caso da circulação urbana, a eficácia é o ponto cardeal que induz à escolha do modal mais
adequado a cada atendimento, assim como influenciará na opção pelos equipamentos urbanos
que produzem acessibilidade universal. Tais expedientes permitirão também o alcance da
efetividade, pois, ao tabular resultados e índice de satisfação dos usuários, o titular dos
serviços terá como mensurar e refletir sobre as escolhas das soluções adotadas, sempre com
critérios mais técnicos que políticos (GUIMARÃES, 2012).
A Política Nacional de Mobilidade Urbana orienta-se pelas seguintes diretrizes: –
integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de
habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes
federativos; – prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e
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dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; –
integração entre os modos e serviços de transporte urbano; – mitigação dos custos ambientais,
sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade; – incentivo ao
desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes; –
priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores
do desenvolvimento urbano integrado; – integração ente as cidades gêmeas localizadas na
faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional (BRASIL, 2012).
Possui ainda os seguintes objetivos: reduzir as desigualdades e promover a inclusão
social; promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; proporcionar melhoria
nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;
promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e
socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades e consolidar a gestão
democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da
mobilidade urbana (BRASIL, 2012).
Os objetivos são o alvo em que se deve mirar a atuação para alcançar o propósito da
mobilidade. Essas metas brotam dos direitos e garantias fundamentais e representam a
materialização desses em um contexto de Estado Democrático de Direito.
É importante ressaltar também a existência da Lei Municipal n. 10.134, de 18 de
março de 2011, que instituiu a Política Municipal de Mobilidade Urbana da cidade de Belo
Horizonte, município-polo da região metropolitana de Belo Horizonte.
Antes mesmo da promulgação da Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana,
essa lei da política municipal já previa, de forma geral, todas as diretrizes, objetivos e
princípios posteriormente fixados pela Lei de Política Nacional.
Entre os pontos principais a serem assegurados, destacam-se as questões ligadas à
educação, sustentabilidade, segurança, conforto, participação dos cidadãos, planejamento,
fiscalização e implementação de medidas eficazes.

2.1.1 A mobilidade e a sustentabilidade

Pensar a mobilidade urbana no contexto atual é pensar na mudança de perspectiva
quanto aos deslocamentos cotidianos nas cidades, na substituição do foco nos transportes
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motorizados1 para se priorizar outros modos de mobilidade urbana e, em especial, nas
integrações entre os modos, reforçando o caráter intermodal dos deslocamentos urbanos
cotidianos, privilegiando-se os modos não motorizados e individuais2 (DUARTE; LIBARDI;
SÁNCHEZ, 2012).
A busca da sustentabilidade encontrará soluções em outras modalidades de
transporte, e principalmente na sua integração, ou ao menos amenizará grande parte dos
problemas causados pelo privilégio gerado pelo uso indiscriminado do automóvel particular.
Deve-se buscar desenvolver o sistema de transporte coletivo do ponto de vista quantitativo e
qualitativo, estimulando o uso de combustíveis renováveis e menos poluentes.
A sustentabilidade merece ser acolhida, antes de tudo, como valor e como princípio,
na busca de um novo modo de ser e de ver a vida como sistema, na sua complexidade e
riqueza de valores. Isso só se alcançará a partir da reviravolta no estilo de ser, na troca de
paradigma, na vertical mudança de mentalidade (FREITAS, 2011).
O crescimento acelerado dos centros urbanos nos últimos anos e o aumento do
número de transportes individuais no total de viagens motorizadas vem desconfigurando o
papel das cidades, que é o de proporcionar qualidade de vida e qualidade de circulação,
intensificando os conflitos entre diferentes modos de deslocamento e gerando gastos
econômicos vultosos, na tentativa de viabilizar o fluxo de veículos motorizados (DUARTE;
LIBARDI; SÁNCHEZ, 2012).
As cidades tiveram seu sistema viário ampliado como resposta a um crescimento
acelerado do sistema modal, até mesmo suprimindo o transporte público e fazendo com que o
automóvel seja valorizado sobre outros sistemas modais de transporte. Esta situação, que
deteriorou o ambiente urbano, leva hoje a uma revisão dos Planos Diretores, buscando
privilegiar os pedestres e o transporte coletivo, prevendo uma revitalização dos espaços
públicos (DUARTE; LIBARDI; SÁNCHEZ, 2012).
O planejamento urbano precisa não só desenvolver aspectos levando em
consideração a mobilidade, mas incrementar a questão da sustentabilidade no planejamento
em um sentido amplo:

1

Os modos de transporte são: motorizados e não motorizados. Os ditos motorizados são modalidades que se
utilizam de veículos automotores. Os não motorizados são modalidades que se utilizam do esforço humano ou
tração animal. (Art. 4º, IV e V da Lei 12.587/2012).
2
Modo de transporte individual é aquele constituído para realização de viagens individuais, isto é, para poucas
pessoas, que não possui o objetivo de ser aberto ao público.
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Hoje, com as questões ambientais sendo discutidas e priorizadas, o planejamento
urbano passa a desenvolver não só uma política de mobilidade, mas incorpora
também o conceito de sustentabilidade, incentivando o uso de transporte coletivo e
os não motorizados de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente
sustentável. Essa mobilidade é constituída de todos os sistemas modais de
transporte, bem como de suas inter-relações, com a articulação do uso do solo, do
planejamento urbano e da qualidade ambiental. (DUARTE; LIBARDI; SÁNCHEZ,
2012, p.12)

Juarez de Freitas defende o princípio constitucional da sustentabilidade, dando ao
mesmo, em sentido forte, feições multidimensionais: a sustentabilidade é ética, social,
econômica, jurídico-política e ambiental. Não se pode ter uma visão isolada, reducionista e
fragmentária. A sustentabilidade é diretiva necessariamente associada ao bem-estar duradouro
e reclama íntegra e arejada acepção do desenvolvimento, não apenas o desenvolvimento no
seu sentido material e econômico.

Eis o conceito proposto para o princípio da sustentabilidade: trata-se do princípio
constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, com
eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela
concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente
inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no
intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente
e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância
homeostática com o bem de todos. (FREITAS, 2011, p.40-41)

Anthony Giddens afirma que a sustentabilidade “implica que, ao lidarmos com o
problemas ambientais, estamos em busca de soluções duradouras, não de jeitinhos a curto
prazo” (GIDDENS, 2010, p.88). Ou seja, é necessário pensar a médio e longo prazo e
desenvolver estratégias que se estendam por essas escalas temporais.
O que se tem que buscar é uma política de Estado, perene, em que as propostas vão
além do período de mandato do governante. Diferentemente de uma política de Governo – que
é uma política partidária e pessoal, fortemente ligada à pessoa do governante – a política de
Estado deve estar centrada no desenvolvimento de uma perspectiva de longo prazo para as
cidades e regiões sustentáveis, não necessariamente comuns, mas de forma que atenda
necessidades e realidade locais.
A ideia deve ser de solidariedade intergeracional, em que os poderes públicos adotem
comportamentos compatíveis com o ambiente de responsabilidade para as gerações futuras,
não se limitando às gerações presentes.
A mobilidade urbana sustentável, além dos modos de transportes e da redução dos
transportes motorizados e individuais, deve estar integrada ao crescimento da cidade, com os
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assentos habitacionais, localização, extensão e adequação das vias, enfim, com o
planejamento territorial adequado.
Os caminhos e vias que constituem a cidade como as calçadas, trilhos e ruas, além de
sustentáveis devem permitir a circulação de todo tipo de pessoa, destacando-se aí a inclusão
social daqueles que necessitam de adaptação e lugares especiais para circularem. As calçadas,
por exemplo, além de proporcionar a acessibilidade do pedestre, oferecendo conforto e
segurança, devem ser arborizadas, garantir acessibilidade aos portadores de necessidades
especiais,

adaptações

técnicas,

seguras

e

confortáveis

para

todos

os

cidadãos

(VASCONCELLOS, 2012).
O doutrinador Juarez Freitas, na tentativa de afirmar o novo paradigma da
sustentabilidade e implementação de uma revigorante e inteligente Agenda da
Sustentabilidade com o advento de algumas medidas, em relação à mobilidade urbana,
propõe:

O redesenho jurídico-institucional da matriz de transportes, com a substancial
ampliação dos modais hidroviário e ferroviário, bem como o oferecimento de
alternativas viáveis ao automóvel, nos grandes centros urbanos. Tradução: melhorias
expressivas do transporte público, serviço essencial e contínuo. Está certo Nicholas
Stern, ao salientar que o „planejamento das cidades e o papel do transporte público
terão efeito poderoso. O transporte não raro é muito destrutivo, por força, por
exemplo, de veículos que levam uma única pessoa a engarrafamentos crescentes,
mas políticas sensatas podem estimular o voluntário melhor uso da infraestrutura
existente, e o bom design físico e tecnológico pode fazer os sistemas de
infraestrutura funcionarem com muito mais eficiência‟. Nessa linha, eficaz e
eficiente programa de mobilidade urbana requer, antes de mais, sério compromisso
com o transporte público de qualidade. Ao lado disso, são necessárias intervenções
regulatórias, de grande monta, no campo da logística. A nova matriz de transportes
é, sem dúvida, requisito para a sustentabilidade do próprio crescimento econômico,
sem os custos altíssimos dos gargalos para o escoamento da produção, que impedem
a formação de preços internacionalmente competitivos. (FREITAS, 2011, p.89-90)

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) em seu artigo 2º, inciso I, estabelece que a
política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana, mediante a garantia do direito a cidades sustentáveis,
entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e
futuras gerações.
O desenvolvimento sustentável deve ser o direcionador central das políticas de
mobilidade urbana. Como política pública, requer a participação ativa por parte dos usuários –
o que inclui todos os cidadãos, já que como bem público a mobilidade é universal e
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indivisível –, tendo em vista que não é possível pensar em sustentabilidade fora de um
contexto democrático e transparente.

2.1.2 O princípio da participação dos afetados nas tomadas de decisões sobre a mobilidade

As experiências de gestões públicas comprometidas com o avanço da
democratização da sociedade brasileira têm demonstrado a importância de se efetivarem
novas relações entre sociedade e Estado, estabelecendo formas de envolvimento direto da
população na formulação e na definição de políticas públicas, qualificando a democracia
representativa (SANTOS; MORAES, 2013).
A ação compartilhada e convivência de pluralidade de interesses são os traços
fundamentais do espaço público. É muito importante a explicitação das diferenças, o
reconhecimento de diferentes sujeitos, falas, argumentos e interesses antagônicos que
contribuem para a construção de políticas universais.
O princípio da participação ou princípio democrático encontra-se previsto no
Princípio 10 da Declaração do Rio/92 (Eco/92):

A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível
apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo
deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que
disponham as autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e
atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar
de processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a
conscientização e a participação pública, colocando a informação à disposição de
todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a procedimentos judiciais e
administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação de danos. (ONU,
1992)

Tal princípio também está previsto no caput do artigo 225 da Constituição da
República de 1988, o qual incumbe não só o Poder Público, mas também a toda coletividade o
dever de preservar e defender o meio ambiente, como forma de garantir o direito que todos
possuem a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 1988).
A ideia da participação ligada ao princípio democrático é o objetivo geral da
governança gerando o fortalecimento da democracia direta e participativa na tomada de
decisões. Deve-se fomentar o aumento da participação popular e instituir a ideia de “dever”.
Joaquim José Gomes Canotilho ao descrever a sua ideia de Estado ambiental, expõe
que esse Estado deve se estruturar em termos de Estado de direito e em termos democráticos,
isto é, pressupõe diálogo democrático, exige instrumentos de participação, postula o princípio
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da cooperação com a sociedade civil, sendo construído de baixo para cima, e não em termos
iluminísticos e autoritários de cima para baixo (CANOTILHO, 2013).
As metas propostas devem garantir a igualdade de participação entre homens,
mulheres, negros e brancos e a inclusão de deficientes.
No governo atual, causou surpresa que, após as manifestações ocorridas no país, a
presidenta Dilma Roussef propusesse, dentre os seus pactos, avanços na questão dos
transportes públicos e da participação da sociedade.
Na proposta do seu segundo pacto, Pacto da Reforma Política, a presidenta
consagrou a participação popular e ampliação dos horizontes da cidadania, dando ênfase à
aplicação da lei de acesso à informação em sua forma plena por todos os entes como meio de
contribuir para a participação do cidadão.
No seu quarto pacto, além de propor um salto de qualidade nos transportes públicos
nas grandes cidades, mudando as matrizes do mesmo, privilegiando os metrôs e corredores e
possibilitando maior acesso e qualidade, também propôs a criação do Conselho Nacional de
Transporte Público.
A proposta tem por objetivo possibilitar a participação da sociedade na discussão
política dos transportes com maior transparência e almejando atender todas as demandas.
Os cidadãos precisam receber informações claras e precisas sobre seus direitos e
obrigações, aflorando o sentimento de responsabilidade pelo local onde habitam.
Sem dúvida, a criação de Conselhos envolve ativamente a população, mas os
administradores devem criar condições para que sejam instalados órgãos municipais com
capacidade técnica para lhes dar apoio e se esforçarem ao máximo para colocar em prática
todas as suas decisões. A instituição de órgãos para solucionar os problemas mais próximos
da realidade contará com uma capacidade de atuação mais qualificada e os problemas poderão
ter uma solução mais rápida com maior segurança de conhecimento.
A proposta da presidenta é criar não só o Conselho Nacional, mas também os
Conselhos nos municípios e nas regiões metropolitanas para resolverem os problemas comuns
onde ainda não existem os conselhos já organizados.
Os gestores devem compreender que não é possível uma gestão de qualidade sem a
participação das pessoas envolvidas e que se submetem aos seus efeitos. Agir pautado
unicamente pelo princípio da eficiência econômica revela imaturidade política, incapacidade
gerencial de recursos humanos e duvidosa constitucionalidade de conduta. Por essas razões é
que a participação e a consensualidade foram erigidas à condição de princípio, reproduzindo
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exatamente o conceito e a importância da gestão democrática para transformar cada vez mais
o transporte urbano em transporte humano (GUIMARÃES, 2012).
Ora, a administração pública só pode ser considerada comprometida com a cidadania
se houver participação dos cidadãos nos mecanismos de formulação das decisões públicas,
agindo ativamente, não como meros expectadores, mas como atores políticos, como
intervenientes diretos (RIBEIRO, 2011).
Isso não significa que a eficiência não seja relevante, mas o seu próprio conceito
deve ser problematizado, já que a própria ideia de custos e benefícios não se dá somente pelo
jogo da linguagem econômica (RIBEIRO, 2011).
A democratização mediante estruturas comunicativas é a forma adequada de dar à
sociedade respostas a suas demandas e realizar a administração pública de maneira, então,
eficiente, que responda adequadamente aos clamores sociais. Brugué defende de forma clara
esta perspectiva ao pontuar:
Afirmar que a administração tem que se preocupar menos com a eficiência e mais
com o diálogo pode parecer muito estranho, mas é uma troca fundamental se
pretendemos construir uma administração orientada a resolver os problemas de uma
sociedade cada vez mais complexa e mais diversa.3 (BRUGUÉ, 2004, p. 13)

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, dentro desta perspectiva, prevê em seu
artigo 14, inciso II, como direito dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana,
participar do planejamento, da fiscalização e avaliação da política local de mobilidade urbana.
Essa é uma forma de evitar o dispêndio de recursos públicos em projetos que embora
econômica e estruturalmente sejam eficientes, não representem utilidade real à comunidade. A
participação dos cidadãos deverá ser assegurada, nos termos no artigo 15, por meio dos
seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder Executivo, da
sociedade civil e dos operadores dos serviços; II – ouvidorias nas instituições
responsáveis pela gestão do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana ou nos órgãos
com atribuições análogas; III – audiências e consultas públicas; IV – procedimentos
sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários
e de prestação de contas públicas. (BRASIL, 2012)

3

Tradução livre do trecho: hemos propuesto romper com la obsesión eficientista que comparten la APT y la
NGP y dar entrada a los nuevos objetivos comunicativos de la administración deliberativa. Afirmar que la
administración há de preocupar se menos de la eficiência y más de dialogar puede parecer muy extraño, pero es
um cambio fundamental si pretendemos construir uma administración orientada a resolver los problemas de una
sociedad cada vez más compleja y más diversa.
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A efetividade da participação pressupõe o direito à informação e à educação, pois
somente uma sociedade dotada de informação e capacitada terá condições de opinar. Entre
participação, educação e informação há um vínculo que não se pode dissociar. Não adianta
existir instrumentos para a participação, onde não haja informação e conhecimento (BRITO,
2013).

2.1.2 O princípio da educação ambiental na sustentabilidade para a mobilidade

A ideia de educação para a sustentabilidade revela uma relação sujeito-objeto, uma
ideia sequencial, diacrônica. Tal propósito deve ser formulado na ideia de educação na
sustentabilidade, sincrônica, simultânea e solidária, em que há o compartilhamento de
habilidades e competências. A mobilidade há de ser pensada sob o prisma da sustentabilidade,
concluindo-se que a educação na mobilidade está diretamente relacionada à educação na
sustentabilidade.
Não adianta somente educar uma criança para ter práticas de sustentabilidade ou
introduzir a educação no nível primário. É imperioso educar desenvolvendo, aprendendo,
modificando as posturas, criando novos hábitos, agindo diferente, criando capacidade para
ajudar e assegurar que toda a sociedade possa contribuir com soluções para os desafios atuais
aproveitando as oportunidades.
Impõe-se também, além de tudo, o desenvolvimento de uma ética ambiental para
mudanças de estilo de vida e de civilização nos atos corriqueiros e até inconscientes do dia a
dia. A troca de experiências, habilidades e o acesso à informação dos cidadãos para saber
como agir são importantes nesse processo, como, por exemplo, saber quais veículos utilizar,
qual meio de transporte causa maiores impactos, etc.
Muitas vezes a implementação de políticas vem desacompanhada de campanhas
educativas, não preparando a população para que se sinta parte consciente do processo de
mudança. O cidadão seria o principal beneficiário de um sistema de mobilidade urbana
eficiente, no entanto, não é convidado a ser o grande protagonista das mudanças (BRITO,
2013).
O caminho seria integrar, na educação formal e não formal, valores e habilidades
para um modo de vida sustentável.
É necessário prover a todos – crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos –, de
oportunidades educativas que lhes permitam papel decisivo no desenvolvimento sustentável
em âmbito local e regional, garantir a universalização e a qualidade de ensino em todos os
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níveis como forma de assegurar uma consciente participação da comunidade nos processos de
decisão e também incentivar o papel dos meios de comunicação de massa nessa
conscientização sobre os desafios socioambientais e sobre as mudanças culturais necessárias à
sustentabilidade (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2013).
Para isso é indispensável uma grande intervenção dos gestores na formulação de
políticas públicas, além de proporcionar uma estrutura e aplicação de recursos voltados para
essa área de comprovada deficiência encontrada hoje nos municípios brasileiros.
A Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana (Lei n. 12.587/2012) foi omissa ao
não prever investimentos em educação para a mobilidade, omissão que deve ser reclamada
pela sociedade.
A lei sequer cuida da educação como ferramenta de implementação dos objetivos4.
Embora possa ser entendida como instrumento de apoio, não há uma necessária autorização
de gasto específico para a educação para a mobilidade. Não seria um exagero dizer que a
educação para a mobilidade é tão ou mais importante que os investimentos em infraestrutura
viária, pois um compartilhamento egoísta e desregrado da vida pública diminui bastante o
potencial de mobilidade que as condições físicas podem oferecer se bem utilizadas. Lado
outro, a educação para a mobilidade não preserva apenas a vida das pessoas como faz a
educação para o trânsito, mas, sobretudo, proporciona a melhoria da qualidade e padrão de
vida em sociedade na medida em que o estatuto nacional consolida a ideia de que o transporte
urbano só se sustenta caso os deslocamentos de cargas sejam encarados como transporte
humano, pois o alvo do direito e da justiça são as pessoas, no que concerne à existência e às
relações, jurídicas ou não (GUIMARÃES, 2012).
A educação tanto formal como informal há de atingir a todos, seja por meio de
incentivos para obter uma melhor participação e interesse dos cidadãos, seja mediante
obrigações e determinações legais.
Os municípios possuem grande potencial de promover e incentivar tais
transformações, por meio da destinação de recursos de comunicação e publicidade para
campanhas de educação cidadã.
É inquestionável o aspecto de importância que reveste todas as ações que visam à
melhoria da mobilidade urbana. Ocorre que um planejamento eficaz deve incluir, em uma fase
preliminar, o preparo da sociedade receptora por intermédio da educação, o que não vem

4

O mais curioso é que a perspectiva educacional das políticas nacionais é reforçada no Código de Defesa do
Consumidor e no Código de Trânsito Nacional, e foram praticamente esquecidas na institucionalização das
políticas públicas para a mobilidade urbana, como se pode perceber pela omissão legislativa.
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ocorrendo na prática. Observe-se o que Silvia Valadares Avelar Brito reflete em sua
dissertação:

É inquestionável o aspecto de importância que reveste todas as ações que visam a
melhoria da mobilidade urbana, no entanto, um planejamento sistêmico deve incluir,
além de todas as medidas já mencionadas, sobretudo, em sua primeira fase, o
preparo da sociedade receptora através da educação. Deve haver uma prévia
conscientização e Educação daqueles que receberão e farão parte do processo de
transformação e mudança de comportamento, o que não vem ocorrendo na prática.
Pelo contrário, verifica-se que não há um engajamento, por parte da população, nas
políticas públicas que busquem melhorias na mobilidade urbana.
Sem um preliminar processo de educação, toda e qualquer ação pública, mesmo que
considerada por si só perfeita, não conduzirá o indivíduo a deixar seu veículo
pessoal em casa e aderir ao transporte público coletivo e assim reduzir o número de
veículos nas ruas. Afinal, o automóvel facilita o acesso a bens e serviços,
desempenhando um importante papel no crescimento das nações, além de
proporcionar maior liberdade de se realizar os desejos individuais de ir a qualquer
lugar a qualquer hora. Além disso, transformou-se num objeto de desejo e de culto,
se revestindo, até mesmo, como prova de status social.
A educação ambiental é pressuposto fundamental para o processo de mudança da
nossa visão paradigmática de interpretação do mundo. A aderência a um transporte
público eficiente e o consequente abandono da preferência ao deslocamento
individual, está interligada à nossa mudança de visão. (BRITO, 2013, p.40-41)

As políticas públicas devem ter como meta primordial promover campanhas de
conscientização que incentivem o deslocamento a pé, ou de bicicleta, ou em outros meios que
causem menos degradação ao meio ambiente, priorizando os modos de transporte não
motorizados sobre os motorizados e os serviços de transporte público coletivo sobre o
transporte individual motorizado.
O meio em que cada pessoa vive não deve ser visualizado como objeto, tendo em
mente que um é parte do outro. O ideal é que se reconheça o espaço público como bem
comum, promovendo campanhas educativas capazes de sensibilizar e conscientizar a
população de que a natureza é parte indispensável para sua sobrevivência. A mobilidade
urbana faz parte do meio ambiente classificado como meio ambiente artificial, isto é, o meio
ambiente das cidades, o qual, para cumprir suas funções sociais, deve proporcionar bem-estar
e qualidade de vida a seus habitantes.
Juarez Freitas, sob esse aspecto, elucida que a presente sociedade do conhecimento
terá que se tornar uma sociedade do autoconhecimento, forçando realizar a transição para uma
“cultura do desenvolvimento”, saindo da rotina insana. Assim, a percepção ética daqueles que
tomam consciência resulta no dever mais alto de, sem encolher os ombros, resguardar, ao
máximo, a integridade de todos os seres (FREITAS, 2011).

33

Quanto à política educacional, é preciso ainda valorizar o desenvolvimento e
aplicação de tecnologias juntamente com as alterações aos estilos de vida e implementação de
estrutura adequada para dar lugar à sustentabilidade. O mesmo autor defende que:

Um grande programa de educação para a sustentabilidade deve, pois, ser avaliado
com emprego de tecnologias e linguagem disponíveis, através do esclarecimento
científico sobre os imensos benefícios de atitude mais amigável com a vida, com a
regressão da degradação ambiental e aumento do bem-estar e qualidade de vida para
os próprios cidadãos. (FREITAS, 2011, p. 201)

A Constituição da República em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso VI,estabelece:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. (BRASIL, 1988)

Também a Lei n. 6.938 de 1981, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente em seu
art. 2º, inciso X, prevê o princípio da educação ambiental, tendo-o como pressuposto para
participação da comunidade e defesa do meio ambiente:

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes
princípios: (...) X- educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa
do meio ambiente. (BRASIL, 1981)

Como bom início para suas atuações em um processo de mudança, o Poder Público
pode se sustentar nas diretrizes instituídas pela Lei n. 6.795 de 27 de abril de 1999, Lei sobre
a Política Nacional de Educação Ambiental. A educação ambiental é o processo por meio do
qual os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente (BRASIL, 1999).
A Resolução n. 422 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) de 2010,
também estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de educação ambiental,
formal e não formal conforme a Lei de Educação Ambiental, com o objetivo de adotar
princípios e valores para a construção de sociedades sustentáveis em suas diversas dimensões
social, ambiental, política, econômica, ética e cultural (BRASIL, 2010).
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Em matéria de mobilidade urbana, a educação exige conceitos que valorizem os
transportes não motorizados, menos poluentes, a ética, a cooperação, com o fim de incentivar
escolhas e comportamentos mais compatíveis com a mobilidade sustentável. Essa educação
deve ser pauta local e global, em todos os aspectos, por todos os entes e sistemas, com o
objetivo de promover o reequilíbrio dinâmico e propício ao bem-estar no presente e no futuro
em todos os setores, e principalmente na mobilidade.
Sobre a educação, escreveu Leonardo Boff:

Estou convencido de que somente um processo generalizado de educação pode criar
as novas mentes e novos corações, como pedia a Carta da Terra, capazes de fazer
revolução paradigmática exigida pelo mundo de risco sob o qual vivemos. (BOFF,
2012, p. 149)

Ainda sobre educação, Paulo Freire afirma de forma brilhante que a educação não
transforma o mundo, ela muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo (FREIRE,
1989).
As práticas educativas e os processos de diálogos de cidadãos informados geram
sentimentos de corresponsabilidade e de constituição de valores éticos em busca da proteção e
preservação do meio ambiente. E é esse reforço do sentimento proativo e da vontade de
participação que geram melhores ideias, satisfação e benefícios para a própria sociedade, para
o Poder Público e para o meio que nos circunda.

2.2 O planejamento e a gestão da mobilidade nas cidades em rede

A gestão surge no sentido de administrar preventivamente, impondo-se que seja
eficiente e que envolva as etapas de planejamento, avaliação e execução. O planejamento
urbano sustentável é um dos principais aspectos buscados atualmente. A cidade deve oferecer
qualidade de vida para os seus habitantes. O crescente processo de urbanização exige a
adoção de medidas por parte do Poder Público e dos cidadãos para resguardar o bem-estar e a
qualidade de vida das pessoas.
O papel importante do planejamento urbano é não permitir que as cidades cresçam de
forma desordenada e dissociada das diretrizes democraticamente estabelecidas por meio do
ordenamento jurídico, diretrizes que devem prever contenção da degradação ambiental e
inclusão social, dentre outros aspectos.
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O plano diretor é o principal instrumento de planejamento da cidade, destinado a
alcançar os campos físico, econômico, social e administrativo. Nele deve ser determinada toda
a forma de aproveitamento de algumas áreas, restrição a outras, regras de construção, de
loteamentos, entre outros.
O planejamento consiste em um mecanismo jurídico em que o administrador deverá
executar suas atividades governamentais na busca de mudanças para o desenvolvimento
econômico-social. Já o plano é o meio pelo qual se instrumentaliza o processo de
planejamento. A obrigatoriedade de um plano de mobilidade urbana vinculado ao plano
diretor é um meio eficaz de concretizar as metas propostas. Porém, importante que seja um
plano imperativo, com normas impositivas e obrigatórias de conduta. Sendo apenas
indicativo, traz a noção de liberdade, de sugestão, assim os indivíduos seriam livres para
ajustar ou não aos planos, correndo o risco de não se concretizar (SILVA, 2010).
É importante lembrar que não basta ter planejamento e plano. O poder público
precisa ter formas de garantir a efetividade dos mesmos, por meio de execução e fiscalização,
sob pena de se tornarem simbólicos, apenas planos de fachada.
O artigo 22, da Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana, atribui aos órgãos
estatais dos entes federativos a gestão da mobilidade. Imputa-lhes o dever de planejar,
coordenar, avaliar e fiscalizar os diferentes modos e serviços:

Art. 22. Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes
federativos incumbidos respectivamente do planejamento e gestão dos sistemas de
mobilidade urbana: I- planejar e coordenar os diferentes modos e serviços,
observados os princípios e diretrizes desta Lei; II- avaliar e fiscalizar os serviços e
monitorar os desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e
de qualidade; III- implantar a política tarifária; IV- dispor sobre itinerários,
frequências e padrão de qualidade dos serviços; V- estimular a eficácia e a eficiência
dos serviços de transporte público coletivo; VI- garantir os direitos e observar as
responsabilidades dos usuários; e VII- combater o transporte ilegal de passageiros.
(BRASIL, 2012)

Além disso, é atribuição do poder público implantar a política tarifária e estimular a
eficiência e eficácia dos serviços de transporte público coletivo, garantindo os direitos e
observando as responsabilidades dos usuários.
O artigo 6º, inciso I, da Política Nacional de Mobilidade Urbana estimula a
integração da mobilidade com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas
setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo como uma de
suas diretrizes:
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Art. 6º. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes
diretrizes: I- integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas
políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do
solo no âmbito dos entes federativos. (...). (BRASIL, 2012)

Nas regiões metropolitanas, há uma grande concentração populacional e forte
interligação entre os municípios. Assim, é importante que se estabeleça o plano de mobilidade
ligado de forma cooperativa, isto é, um plano de mobilidade urbana intergovernamentalmente
integrado, uma gestão associada estabelecendo relações entre os governos, tendo em vista que
os efeitos da cooperação são mais benéficos que os isoladamente determinados, e na maioria
das vezes os problemas são comuns, comunicáveis e transpassam os limites territoriais de
cada ente federado.
O sistema de transporte público hoje existente na maioria das regiões metropolitanas
mostra-se precário e ineficiente, pois não possui planejamento por parte do poder público em
desenvolver um acesso rápido e eficaz às localidades, além de estar desprovido de
equipamentos e instrumentos capazes de atender ao número de habitantes que o utilizam.
A falta de eficiência desse sistema associado a medidas ineficazes atualmente
adotadas, resulta em vários efeitos nocivos tanto ao meio ambiente artificial como ao meio
ambiente natural, dentre eles os congestionamentos, a poluição atmosférica, a carga excessiva
de estímulos nervosos (visuais e auditivos), contínuos causadores de estresse e outras
perturbações na saúde da população.
E é a esse grande desafio do poder público de trabalhar a mobilidade urbana em
municípios conurbados, como ocorre nas regiões metropolitanas, o desafio de uma
cooperação de políticas públicas, de relacionamento entre os entes, de integração dos planos
de mobilidade, objeto do presente estudo.
O planejamento e a gestão da mobilidade urbana, principalmente em regiões
metropolitanas, onde é constatada a intensidade das relações entre as cidades devem ser
pensados dentro de um conceito de integração, de relação entre gestões públicas.
Manuel Castells trabalha o conceito da grande relação da sociedade conectada, das
cidades interligadas para a área da tecnologia, da informação e da comunicação. O cientista
ressalta a necessidade de um planejamento que não seja ingênuo, superficial, mas que abarque
a verdadeira realidade, a realidade da conexão e da interação (CASTELLS, 2011).
A sociedade em rede esclarece a dinâmica econômica e social do século atual, que se
caracteriza pelo fluxo e troca a todo o tempo, tanto no campo da informação, comunicação, de
capital, como de estrutura, social, política, etc. “Na verdade, as cidades são, desde a sua
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aparição, sistemas de comunicação, aumentando as chances de comunicação por meio da
contiguidade física” (CASTELLS, 2011, p. xvii).
Para Castells (2011) as regiões metropolitanas são constituídas por uma estrutura
com vários centros, centros esses com diferenças de hierarquia entre eles, com
descentralização de atividades, serviços, residências, limites indefinidos de funcionalidade
que se estende por todo o território da cidade a qualquer lugar atingido por sua rede. A
formação de uma nova arquitetura espacial que se está vivenciando é resultado do processo
global de urbanização do século XXI constituído por redes globais que conectam grandes
regiões metropolitanas e suas áreas de influência:

A característica mais importante desse processo acelerado de urbanização global é
que estamos vendo o surgimento de uma nova forma espacial que chamo de região
metropolitana para indicar que, embora essa unidade espacial seja metropolitana,
não se trata de uma área metropolitana porque, geralmente, nela estão incluídas
várias áreas. A região metropolitana surge de dois processos entrelaçados: ampla
descentralização das grandes cidades para áreas adjacentes e interconexão das
pequenas cidades pré-existentes cujos territórios se tornam integrados por meio de
novas capacidades de comunicação. Esse modelo de urbanização é, ao mesmo
tempo, velho e novo. A região metropolitana não é apenas uma forma espacial de
dimensão sem precedentes em termos de concentração de população e atividades.
Trata-se de uma nova forma porque inclui na mesma unidade espacial áreas
urbanizadas e terras agrícolas, espaço aberto e áreas residenciais com altíssima
densidade populacional: há varias cidades em um interior descontínuo. Trata-se de
uma metrópole com vários centros que não corresponde à separação tradicional entre
cidades centrais e seus subúrbios. Há núcleos de vários tamanhos e diferente
importância funcional distribuídos ao longo de uma vasta extensão territorial que
acompanha linhas de transporte. (CASTELLS, 2011, p.xviii)

O que se observa atualmente são as atividades descentralizadas, de maneira que há
uma mistura de atividades das áreas centrais com as áreas periféricas. Os centros não são
únicos, as funções de centralidade são desenvolvidas a partir de vários centros e subcentros e
não no polo principal ou cidade núcleo.
Para que comporte toda essas redes, os lugares físicos, as estruturas físicas
necessitam ser multidimensionais como é o caso dos transportes. Os lugares precisam de uma
infraestrutura multidimensional de conectividade: transporte multimodal via ar, mar e terra;
redes de computadores, sistemas avançados de informação, redes de comunicação, e toda a
infraestrutura altamente qualificada e eficiente (CASTELLS, 2011).
Para esse autor, a sociedade/cidade em rede está construída em torno de fluxos em
todos os âmbitos e é por meio do reconhecimento e da conscientização que se
trabalhará,mediante o planejamento, dos procedimentos e da gestão da melhor forma
estrutural para se dar a melhor qualidade de vida para os habitantes da urbe. A intenção é que
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se pense a mobilidade urbana como rede integrante da sociedade, rede física e que está
conectada principalmente nas regiões metropolitanas. Em pleno século XXI não há que se
pensar em planejamento e determinações políticas de forma isolada, como se o problema
fosse específico de cada município ou de cada localidade:

Nossa sociedade está construída em torno de fluxos: fluxos de capital, fluxos da
informação, fluxos de tecnologia, fluxos de interação organizacional, fluxos de
imagens, sons e símbolos. Fluxos não representam apenas um elemento da
organização social: são a expressão dos processos que dominam nossa vida
econômica, política e simbólica. Nesse caso, o suporte material dos processos
dominantes em nossas sociedades será o conjunto de elementos que sustentam esses
fluxos e propiciam a possibilidade material de sua articulação em tempo simultâneo.
Assim, proponho a ideia de que há uma nova forma espacial característica das
práticas sociais que dominam e moldam a sociedade em rede: o espaço de fluxos. O
espaço de fluxos é a organização material das práticas sociais de tempo
compartilhado que funcionam por meio de fluxos. Por fluxos, entendo as sequências
intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições
fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas estruturas econômica,
política e simbólica da sociedade. Práticas sociais dominantes são aquelas que estão
embutidas nas estruturas sociais dominantes. Por estruturas sociais dominantes,
entendo aqueles procedimentos de organizações e instituições cuja lógica interna
desempenha papel estratégico na formulação das práticas sociais e da consciência
social para a sociedade em geral. (CASTELLS, 2011, p.501)

O fator decisivo dos novos processos urbanos, principalmente na questão da
mobilidade urbana é o reconhecimento de que os espaços são heterogêneos, diferenciados em
termos sociais, econômicos, políticos, culturais, embora necessitem estar funcionalmente
inter-relacionados em termos físicos. Destaca-se no próximo capítulo o quão diferenciado são
os municípios que compõem as regiões metropolitanas e, ao mesmo tempo, o quão
interdependentes são dos mesmos problemas e atividades.
E é por meio dessa constatação que se alerta para a necessidade de trabalhar o
problema da mobilidade urbana pela gestão associada e integrada de municípios e estados,
pelo vetor da cooperação que é o pontapé inicial para se resolver esse grande problema
interconectado que afeta a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente.

2.2.1 O princípio da gestão associada e a difusidade federativa da mobilidade

Como acontece nas questões ambientais, não há como se pensar em política de
mobilidade urbana apenas para um único município, uma vez que os deslocamentos
ultrapassam limites territoriais. É comum que um único trajeto casa-trabalho, transcorra por
territórios de vários poderes municipais, especialmente quando se pensa na questão das
regiões metropolitanas (BRITO, 2013).
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Assim, a gestão associada torna-se um importante instrumento de planejamento
eficiente e sustentável para a mobilidade urbana. O art. 241, da Constituição da República de
1988, autoriza a gestão associada dos serviços públicos entre os entes da federação:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por
meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos. (BRASIL, 1988)

A Lei n. 11.107, de 06 de abril de 2005, chamada Lei de Consórcios Públicos, que
regulamentou o artigo 241 da Constituição Federal de 1988, dispõe sobre normas gerais para a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a
realização de objetivos de interesse comum. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto n.
6.017/2007 que, no art. 2º, define gestão associada:

IX- gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de planejamento,
regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio público ou de
convênio de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação
de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços,
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos; (...). (BRASIL,
2007)

Na Política Nacional de Mobilidade Urbana, em seu artigo 16, parágrafos 1º e 2º,
existe previsão da gestão associada:

Art. 16. São atribuições da União: (...) §1º. A União apoiará e estimulará ações
coordenadas urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de
mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades gêmeas localizadas
em regiões de fronteira com outros países, observado o art. 178 da Constituição
Federal.§2º. A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal ou aos
Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo
interestadual e internacional de caráter urbano, desde que constituído consórcio
público ou convênio de cooperação para tal fim, observado o art.178 da Constituição
Federal. (BRASIL, 2012)

Ainda no artigo 17, onde se determina as atribuições dos Estados, há previsão nos
incisos I, III e parágrafo único:

Art. 17. São atribuições dos Estados: I- prestar, diretamente ou por delegação ou
gestão associada, os serviços de transporte público coletivo intermunicipais de
caráter urbano, em conformidade com o parágrafo 1º do art. 25 da Constituição
Federal; II- (...); III- garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas
que ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o parágrafo 3º
do art. 25 da Constituição Federal.
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Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a
prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter
urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal
fim. (BRASIL, 2012)

O art. 18, inciso II, diz que os Municípios poderão, por meio de gestão associada,
prestar os serviços de transporte público coletivo urbano (BRASIL, 2012).
A Lei n. 12.587/2012, art. 23, incisos VIII e IX, informa que os entes federativos
poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da
mobilidade urbana, os convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros e o
convênio para o transporte coletivo internacional nas cidades definidas como cidades gêmeas
nas regiões de fronteiras do Brasil com outros países, observado o art. 178 da Constituição
Federal (BRASIL, 2012).
A Lei Estadual Delegada n. 119, de 25 de janeiro de 2007, instituiu a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU) em Minas Gerais, cujo
objetivo é promover a articulação intergovernamental e a integração regional dos municípios,
mediante a implementação de programas, projetos e ações de desenvolvimento regional e
urbano. Seu propósito é aliar o desenvolvimento sustentável das cidades, tendo em vista o
combate às desigualdades socioespaciais do território estadual.
Em 2011, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
lançou o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (PDDI-RMBH) cujo objetivo é:

Construir um processo de planejamento metropolitano na RMBH envolvendo seus
municípios, o estado de Minas Gerais, os órgãos federais ali atuantes, a sociedade
civil organizada em seus movimentos sociais, associações empresariais e populares
e também, complementarmente, os municípios que compõem o Colar e o Entorno
Metropolitano. (MINAS GERAIS, 2011, p. 03)

A mobilidade metropolitana está entre os eixos temáticos integradores do Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado. Esse plano, reconhecendo a necessidade de dinamizar
a integração territorial da região metropolitana de Belo Horizonte, propõe o fortalecimento da
estrutura metropolitana em rede, com o objetivo de ampliar as condições de acessibilidade,
especialmente da população de baixa renda, inclusive aos espaços naturais e de lazer,
aperfeiçoar o sistema viário dos municípios integrantes da região e a rede de transporte
público, integrar sistemas de transporte sustentáveis (não motorizados) aos sistemas
convencionais, ampliar áreas destinadas à circulação de pedestres, reduzir o uso de veículos
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privados por meio do uso do transporte coletivo, além de racionalizar e otimizar o transporte
de cargas (MINAS GERAIS, 2011).
Verifica-se, dessa forma, que o PDDI-RMBH passa a ser um dos instrumentos
informadores da política estadual, mediante a finalidade principal de instaurar a gestão
associada entre os entes que compõem a região.
Sobre a questão da gestão integrada entre governos e os aspectos relevantes para a
cooperação intergovernamental no federalismo descentralizado e municipalista brasileiro,
dedica-se capítulo posterior e específico para o tema.
Ainda sobre a questão da cidade em rede e a perspectiva de integração dos
municípios conurbados, essenciais são as contribuições dadas pela Conferência Internacional
de Arquitetura Moderna e pelo Conselho Europeu de Urbanistas para se pensar o que é a
cidade e como ela deve ser organizada.

2.2 As Cartas de Atenas: da cidade funcional para a cidade coerente

No ano de 1928, um grupo de arquitetos modernos se reuniu na Suíça, no castelo de
La Sarraz Vaud, marcando o início de uma onda de Congressos Internacionais de Arquitetura
Moderna – CIAM. A preocupação era com os problemas colocados pela arte de edificar,
firmando pontos de vista sólidos e decidindo colocar a arquitetura diante de suas verdadeiras
tarefas (CIAM, 1933).
Os objetivos desses congressos eram formular o problema arquitetônico
contemporâneo, apresentar a ideia da arquitetura moderna e fazer essa ideia penetrar nos
círculos técnicos, econômicos e sociais, zelando pelo problema da arquitetura que influencia
todos eles (CIAM, 1933).
Talvez o produto mais importante dos Congressos Internacionais da Arquitetura
Moderna – não desmerecendo os outros documentos –, e que teria maior relevância para o
presente trabalho, seja o documento resultante da quarta conferência que foi realizada em
Atenas, denominado Carta de Atenas de 1933.
A Carta de Atenas definiu o conceito do urbanismo moderno, após análise de trinta e
três cidades, elaborando uma Carta do Urbanismo que definiu diretrizes, orientações e
fórmulas que seriam aplicáveis internacionalmente.
A Carta considera a cidade como um organismo a ser centralmente planejado e de
modo funcional, no qual as necessidades do homem devem estar claramente colocadas e
resolvidas (CIAM, 1933).
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As visões da Carta de Atenas de 1933 assumiram um caráter dogmático,
influenciando profundamente todas as cidades. A proposição da cidade funcional como crítica
às cidades tradicionais definia funções básicas, quais sejam: habitar, trabalhar, recrear e
circular. Impunham uma nova ordem, porém, em termos formais, estabeleciam um produto
homogêneo. As funções básicas da cidade seriam autônomas entre si:
O documento de divulgação conhecido como „Carta de Atenas‟ definia como
elementos do urbanismo o sol, o verde e o espaço e que por meio da organização das
funções-chave- trabalhar, habitar, circular e recrear, que seriam autônomas entre si,
dar-se-ia a organização da sociedade na sociedade contemporânea. Tal concepção
está na base do Planejamento Urbano, considerado instrumento básico de ordenação
da cidade e que reflete os ideais do funcionalismo a partir do zoneamento do uso do
solo. Por meio de planos de caráter regulatório, o modelo propõe diretrizes e metas
como uso, controle de expansão, áreas verdes, densidades de ocupação, entre outros.
De maneira geral, os planos urbanos eram tratados tendo como base estatística e
dados, planos de alocação de recursos. Surge uma maior preocupação em relação às
questões ambientais. (...) A cidade razão para o século XX, a qual é recorrente à
cidade-máquina, buscava modelar uma homogeneidade de modos de vida e
consumo. (KANASHIRO, 2004, p. 34)

Nota-se que o modelo de cidade moderna definida pela Carta de Atenas de 1933 é
baseado em uma visão de planejamento, de funcionalidade, com espaços bem definidos para
as suas funções sociais. Consideram as cidades como se fossem isoladas, homogêneas, como
se as funções tivessem de ser analisadas e estruturadas cada uma de forma autônoma e sem
relação umas com as outras.
O panorama contemporâneo de mudanças questiona a qualidade do ambiente
construído

das

cidades

baseada

em

um

ideal

desenvolvimentista.

Essa

ideia

desenvolvimentista desconsiderava valores da população, complexidade da vida urbana, do
patrimônio histórico, da integração e inter-relação entre as funções e atividades humanas, a
importância das redes sociais estabelecidas, dos valores afetivos e de tantos outros
(KANASHIRO, 2004).
O pensamento urbanístico do século XX evoluía e com ele a emergência de novos
valores ambientais, históricos, culturais. A cidade não é mais vista como algo estático,
incomunicável, integrada em si. O século XXI incorpora novas formas de visão e a
necessidade da interconexão, comunicação e relação toma as rédeas das novas análises.
Surge uma nova carta. A Nova Carta de Atenas foi adotada pelo Conselho Europeu
de Urbanismo – CEU – em maio de 1998, na Conferência Internacional de Atenas. Nessa
ocasião, foi decidido que o Conselho Europeu de Urbanismo (CEU) deveria manter a carta
num processo de revisão contínua e atualizada a cada quatro anos. A Carta de Atenas de 2003
é resultado desse processo de revisão (CEU, 2003).
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A Nova Carta de Atenas de 2003 insere-se numa visão de viés antropocentrista e
desenvolvimentista do ambientalismo moderado, enfatizando a consciência ambiental
necessária ao futuro para a perpetuação dos ambientes urbanos para o homem. Conduz a uma
forma urbana desejável para o futuro de uma cidade sustentável, o modelo de uma série de
vilas ou comunidades interligadas. Possui quatro pontos-chave: promover competitividade
econômica e emprego, favorecer coesão social e econômica, melhorar o transporte, e
promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida (KANASHIRO, 2004).
A Nova Carta propõe uma rede de cidades que deseja

conservar a riqueza cultural e diversidade, construída ao longo da história; conectarse através de uma variedade de redes funcionais; manter uma fecunda
competitividade, porém esforçando-se para a colaboração e cooperação e contribuir
para o bem-estar de seus habitantes e usuários (CEU, 2003)

Carlos Mello Garcias e Jorge Luiz Bernardi apresentam a proposta da cidade
coerente prevista na Nova Carta:

A Nova Carta de Atenas é de uma cidade conectada, instantânea, porém acentua que
não se trata de „uma visão utópica e nem uma inadequada projeção nas inovações
tecnológicas‟. Também se observam que esta conexão se dará através do tempo,
interligando pequenas a grandes cidades e zonas rurais, criando-se um contínuo
urbano. Propõe um equilíbrio social, envolvendo não apenas as pessoas, mas
também as comunidades, para solucionar os problemas de acessibilidade a educação,
saúde e outros bens sociais. Prega novas estruturas sociais e econômicas que
possibilitem reduzir a ruptura social causada pela exclusão, pobreza, desemprego e
criminalidade. Ainda prevê a Carta de Atenas de 2003 que, para aumentar as
vantagens competitivas, as cidades formarão redes urbanas policêntricas de vários
tipos, que chamam de redes de sinergia de cidades com as mesmas especializações.
Redes de complementaridades onde as cidades se conectam para proporcionar
diferentes especializações e redes flexíveis, sendo que o objetivo das cidades é a
troca de bens e serviços. A cidade produtiva que potencializa a competitividade,
gerando postos do trabalho e pequenos negócios, fortalecendo a economia local,
utilizando tecnologias de informação e comunicação, e permitindo o acesso dessas
tecnologias a todos. Desta foram desenvolvendo redes policêntricas, cidades
multifacetárias comprometidas com os processos de governo e gestão. (GARCIAS;
BERNARDI, 2008)

A cidade coerente proposta na Nova Carta de 2003 aborda o mesmo conceito da
sociedade/cidade em rede proposta por Manuel Castells e já apresentada anteriormente neste
trabalho. Na sociedade contemporânea da informação e da comunicação, a cidade transcende
seu limite geográfico e liga-se a outras formando uma rede de conexão de forma instantânea.
As funções sociais da cidade consideradas de forma autônoma e isolada na Carta de Atenas de
1933 perdem o sentido, vez que as funções sociais da cidade independem do espaço e do
tempo; elas acompanham o indivíduo onde ele estiver.
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Trata-se de uma visão de uma rede de cidades, em que estas possuem como
diretrizes: conservarão a sua riqueza cultural e a sua diversidade, resultantes da sua longa
história; ficarão ligadas entre si por uma multitude de redes, plenas de conteúdos e de funções
úteis; permanecerão criativas e competitivas, mas procurarão simultaneamente a
complementaridade e a cooperação; contribuirão de maneira decisiva para o bem-estar dos
seus habitantes e, num sentido mais lato, de todos os que as utilizam. É uma visão central de
cidade coerente (MATIELLO, 2006).
A cidade coerente integra um conjunto variado de mecanismos de coerência e de
interligação; incluem elementos de coerência nos materiais de construção, visuais, como
mecanismos de redes de infraestrutura, funções urbanas e utilização das novas tecnologias de
comunicação e informação (CEU, 2003).
Quanto à função social de circulação da cidade que está diretamente ligada à
mobilidade urbana, a Nova Carta de Atenas de 2003 prevê:

Na cidade coerente e regionalmente falando, o uso criativo de novas tecnologias
permitirá oferecer uma variedade de sistemas de transportes para pessoas e bens, e
para os fluxos dos variados tipos de informação. À escala local, a tecnologia e a
gestão do tráfego serão utilizados para facilitar a diminuição de utilização dos
veículos privados. No entanto, a organização do espaço numa cidade coerente deve
incluir a integração completa das políticas de transporte e das políticas urbanas.
Serão complementadas por regras de composição urbana imaginativas, adaptadas a
este objetivo, e o acesso mais fácil à informação reduzirá a necessidade de
deslocações inúteis. As facilidades de deslocação e de acesso e uma maior escolha
de modos de transporte tornar-se-ão cada vez mais um elemento crítico da vida na
cidade. (CEU, 2003)

Com a cidade coerente melhoram as interconexões, o transporte público, o uso
integrado dos modais. Exige um planejamento integrado, sustentável e que traz benefícios
para todos: sociedade, poder público e meio ambiente.
A mobilidade urbana deve ser pensada dentro de uma perspectiva de cidade coerente
como meio de se encontrar soluções e alternativas para uma estruturação eficiente,
interconectada, segura, confortável, menos onerosa e sustentável.
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3 A MOBILIDADE URBANA PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS MUNICIPAIS E OS
PROBLEMAS QUE CAUSAM AO MEIO AMBIENTE

Sabe-se que existe grande desequilíbrio entre as regiões brasileiras. Esse
desequilíbrio ocorre entre regiões, entre municípios, entre municípios que compõem as
regiões metropolitanas, entre os próprios entes federados. Tal realidade traz desdobramentos
nos planos interpessoais, inter-regionais e intraregionais. É um quadro que gera efeitos
perversos sobre o federalismo, projetando permanente desequilíbrio nas relações (PIRES;
NOGUEIRA, 2008).
O desenvolvimento acelerado das metrópoles e o processo de urbanização, aliado às
transferências de responsabilidades para os municípios na gestão de políticas públicas, tem
construído regiões metropolitanas com demandas e problemas cada vez mais complexos.
A mobilidade urbana ganha espaço na discussão. A necessidade de deslocamentos
intermunicipais ganha importância, torna-se cada vez mais frequente e, ao mesmo tempo,
mais desafiador. Os impasses na gestão da mobilidade ultrapassam os limites administrativos
municipais e ganha dimensão metropolitana, interdependente, carecendo de políticas
coordenadas entre os diversos entes federados envolvidos (BORGES; DELGADO, 2013).
Os problemas de mobilidade nas metrópoles brasileiras têm sido tratados de forma
pontual e equivocada, com planos diretores de mobilidade urbana ou projetos estruturais que
contemplam as demandas de cada município, esquecendo que grande parte dos problemas tem
influência metropolitana. Tal equívoco é sustentado pela legislação federal que garante
autonomia e competência dos municípios em desenvolver planos e projetos de mobilidade em
seu território, desconsiderando as influências e impactos mais amplos que atingem toda a
região metropolitana em que estão inseridos (PIRES; NOGUEIRA, 2008).
No Brasil, a dificuldade de gestão da mobilidade em regiões metropolitanas está
associada ao fato de não se ter políticas metropolitanas bem definidas. Ações compartilhadas,
operações consorciadas ou associações entre os municípios podem desenvolver estratégias
que atendam às demandas por mobilidade de todos os municípios envolvidos, de forma
integrada, mais fácil e até mesmo mais econômica (BORGES; DELGADO, 2013).
A problemática da circulação urbana se manifesta em várias cidades brasileiras, por
meio do estrangulamento do sistema viário, congestionamento das vias e acidentes de trânsito,
citando os conflitos mais recorrentes (LEMOS, 2010).
Essas desigualdades impactam fortemente os problemas de inter-relacionamento
federativo, pois nem todos os municípios promovem – em muitos casos não possuem sequer
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condições de promover – os esforços necessários para dar solução às demandas da população
e muitos deles acabam usufruindo benefícios sem arcar com o custo, o que gera um efeito
moral predatório, em que os entes passam a se esquivar das obrigações, transferindo
responsabilidades e culpando os demais pela ineficiência administrativa. A relação de
interdependência, interligação dos problemas comuns que afetam todos eles, tem na
mobilidade urbana um exemplo contundente. Educação, transporte, emprego e saúde são
problemas que ultrapassam os limites territoriais e devem ser tratados de forma ampla com
busca de soluções eficazes e eficientes.
Nota-se que não obstante o desenho de profundas assimetrias entre os municípios,
seja quanto as suas condições econômicas, físicas, sociais, políticas, culturais, seja em relação
à capacidade técnico-administrativa, financeira e fiscal, verifica-se a homogeneidade de
tratamento jurídico determinado à esfera local (PIRES; NOGUEIRA, 2008).
A diversidade dos municípios brasileiros não se refere apenas ao porte populacional,
mas também pode ser percebida por meio de indicadores sociais.
As características demográficas e socioeconômicas articulam e elucidam o
funcionamento da rede de circulação da região, e constituem-se em importantes ferramentas
de seu diagnóstico. Ao observar a interação entre os municípios que compõem a região
metropolitana, percebe-se que a problemática da circulação urbana requer um planejamento
metropolitano coerente com as necessidades regionais e locais dos municípios (GARSON,
2009).
Segundo Sol Garson:

A importância dos municípios que compõem as regiões metropolitanas pode ser
avaliada, entre outros indicadores, pela magnitude de sua população e da atividade
econômica, bem como pela estrutura fiscal que reflete, de um lado, as demandas a
que está submetido e, de outro, a magnitude e variedade de recursos à sua
disposição. (GARSON, 2009, p. 441)

Para Maria Coeli Simões Pires e Jean Alessandro Serra Cyrino Nogueira
“necessidades de caráter regional devem justificar tratamento diferenciado de municípios e
influir nas relações federativas, como as que se estabelecem na seara metropolitana, com
repercussão na relação autonomia municipal-interesse metropolitano” (PIRES; NOGUEIRA,
2008, p.53).
Os mesmos autores, defendem que

Na descentralização, impõe-se a defesa de certa flexibilidade dos arranjos
institucionais, contratuais e dos processos e procedimentos para que possam
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responder às especificidades das experiências e dos contextos de sua aplicação, seja
em razão da situação de cada Município no quadro geral- e então amparado por sua
autonomia-, seja integrado em microrregiões, aglomerações urbanas ou regiões
metropolitanas, quando o interesse local deve ser harmonizado com o interesse
regional, na delicada tensão das autonomias municipal e dos Estados-membros.
(PIRES; NOGUEIRA, 2008, p.54)

O objetivo deste capítulo é demonstrar a heterogeneidade, interdependência e
interconexão entre os municípios inseridos em uma região metropolitana e os reflexos que
toda essa organização traz para a mobilidade urbana, isto é, todos os problemas que causam
ao meio ambiente. Enfim, discute-se a mobilidade inserida em um contexto metropolitano que
justifique a ação cooperativa entre os municípios.

3.1 A desigualdade de concentração populacional no Brasil e a influência para resolução
dos problemas de mobilidade urbana

Para se ter uma ideia da heterogeneidade e desigualdade presentes no país, pode-se
observar uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no
ano de 2007 que demonstra a população residente nos Estados, regiões metropolitanas,
municípios-núcleo e periferia do Brasil5:

5

Para melhor compreensão, observa-se que: – a primeira e segunda colunas mostram o Estado e o municípiopolo da região metropolitana; – a terceira coluna destaca o número de municípios que compõem cada região
metropolitana; por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, pode-se observar que inclui os
municípios que a integram e o colar metropolitano; – Em A- total de habitantes do Estado em 1.000 habitantes; –
Em B- total de habitantes do Estado nas regiões metropolitanas, evidenciando sua importância do estudo; – Em
C- total de habitantes no município-núcleo (ou município-polo) da região metropolitana; – Em D- total de
habitantes da região metropolitana nos municípios da periferia; – Posteriormente, a porcentagem do total de
habitantes que compõe a região metropolitana pelo total de habitantes do Estado em que ela está inserida; – Em
seguida, a porcentagem de habitantes do município-núcleo pelo total do número de habitantes que compõe a
região metropolitana; – Por último, a porcentagem do total de habitantes dos municípios da periferia pelo total de
habitantes da região metropolitana.

48

TABELA 1: POPULAÇÃO 2007– ESTADOS, REGIÕES METROPOLITANAS, MUNICÍPIOSNÚCLEO E PERIFERIA
UF

REGIÃO
METROPOLITANA

Nº DE
MUNICIPI
OS

TOTAL
ESTADO
(A)

TOTAL
RM (B)

MUNICIPIONÚCLEO

PERIFERIA
(D)

RM/ESTADO
(B)/(A)

NÚCLEO/TOTAL
RM (C )/(B)

PERIFERIA
TOTAL RM
(D)/(B)

AL

MACEIÓ

11

3.037

1.089

874

215

35,9

80,2

19,8

AM

MANAUS

8

3.222

1.897

1.612

284

58,9

85,0

15,0

AP

MACAPÁ

2

587

436

344

92

74,2

79,0

21,0

BA

SALVADOR

12

14.081

3.676

2.893

783

26,1

78,7

21,3

CE

FORTALEZA

13

8.185

3.437

2.431

1.005

42,0

70,8

29,2

ES

GRANDE VITÓRIA

7

3.352

1.625

314

1.311

48,5

19,3

80,7

GO

GOIÂNIA

13

5.647

2.008

1.245

763

35,6

62,0

38,0

MA

7

6.119

1.284

958

326

21,0

74,6

25,4

MA

GRANDE SÃO LUÍS
SUDOESTE DO
MARANHÂO

8

6.119

325

230

95

5,3

70,7

29,3

MG

BELO HORIZONTE

48

19.274

5.450

2.413

3.037

28,3

44,3

55,7

MG

VALE DO AÇO

26

19.274

601

238

362

3,1

39,7

60,3

PA

BELÉM

5

7.066

2.044

1.409

635

28,9

68,9

31,1

PB

JOÃO PESSOA

9

3.641

1.050

675

2.121

28,8

64,3

35,7

PE

RECIFE

14

8.485

3.655

1.534

1.369

43,1

42,0

58,0

PR

CURITIBA

26

10.285

3.166

1.797

244

30,8

56,8

43,2

PR

LONDRINA

8

10.285

742

498

245

7,2

67,1

32,9

PR

MARINGÁ

13

10.285

571

326

5.241

5,5

57,1

42,9

RJ

RIO DE JANEIRO

17

15.420

11.335

6.093

481

73,5

53,8

46,2

RN

NATAL

9

3.014

1.255

774

2.538

41,7

61,7

38,3

RS

PORTO ALEGRE

31

10.583

3.959

1.421

239

37,4

35,9

64,1

SE

ARACAJU

4

1.939

760

520

1.188

39,2

68,5

31,5

SP

BAIXADA SANTISTA

9

39.828

1.606

418

1.596

4,0

26,0

74,0

SP

CAMPINAS

19

39.828

2.635

1.039

8.340

6,6

39,4

60,6

SP

SÃO PAULO

39

39.828

19.226

10.887

32.886

48,3

56,6

43,4

TOTAL

358

73.829

40.944

TOTAL BRASIL
TOTAL RM/BRASIL
(%)

183.987
40,1%

Fonte: IBGE – Contagem 2007.

Na pesquisa realizada, demonstrou-se que cerca de 40% (quarenta por cento) da
população brasileira vive nos municípios que compõem as regiões metropolitanas. A tabela
apresenta a população das vinte e quatro regiões metropolitanas.
Cinco regiões metropolitanas mais populosas abrigam 60% (sessenta por cento) do
total da população do país em somente 147 municípios. Em aproximadamente nove regiões
metropolitanas a população alcança quase 40% (quarenta por cento) do total de habitantes do
Estado.
Aproximadamente mais de 60% (sessenta por cento) da população da região
metropolitana se concentra nos municípios-núcleo.
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Dessa forma, conclui-se o quão grande é a concentração populacional nessas regiões.
Nota-se, além de tudo, como é possível em uma mesma região metropolitana conviver
municípios com elevada diferença de densidade demográfica. A heterogeneidade não está
presente somente entre as regiões brasileiras como Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Há
notável heterogeneidade entre os municípios próximos que integram as regiões
metropolitanas.
Tome-se como exemplo a região metropolitana de Belo Horizonte para detectar a
heterogeneidade e diferenças que apresentam os municípios inseridos. Dos dezessete
municípios que participam da região, incluindo aí o colar metropolitano, ou seja, 17
(dezessete) dos 48 (quarenta e oito) municípios concentram menos de 10.000 habitantes,
outros 17 (dezessete) não concentram nem 50.000 habitantes. Entretanto, no município-polo
vive quase 45% (quarenta e cinco por cento) da população da região.
Infere-se que são nos municípios-polo e no seu entorno que se tem uma maior
concentração populacional. Isso quer dizer que também são nessas regiões onde se
estabelecem os principais centros de comércio, educação, saúde, fonte de trabalho, entre
outros.
Com todos esses centros ou subcentros de serviços e atividades há enorme
deslocamentos. O fluxo e a interação entre essas regiões, onde há grande concentração
populacional, é enorme. Assim, consequentemente, há também grandes problemas, entre eles
os característicos da mobilidade urbana precária, como os congestionamentos e as poluições.
É necessária uma relação saudável entre os gestores como forma de estabelecer
planos integrados para a mobilidade urbana. Os investimentos em transportes públicos e a
integração entre os seus modos são fundamentais, tendo em vista a interdependência entre as
cidades.
Ao propor a relação entre os municípios deve-se levar em conta as características
diferenciadas de cada um deles: a questão dos recursos, da disponibilidade e da área
estrutural. Uma forma de relação que trate de forma desigual e heterogênea os municípios
desiguais e heterogêneos, respeitando a particularidade de cada um deles.
Municípios menores, com menos recursos e atribuições não conseguem responder ao
problema da mesma maneira que os municípios grandes, com maiores recursos, maiores
fontes de renda e maior investimento pelo setor privado. Há, de um lado, um problema de
escala, pois a obtenção de serviços e produtos em grande quantidade pode reduzir custos, mas
há, também, problemas de falta de recursos humanos e financeiros.
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3.1 A Região Metropolitana de Belo Horizonte– heterogeneidade, autonomia e
interdependência nos deslocamentos

A Fundação João Pinheiro realizou, em parceria com outras instituições como a
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral de Minas Gerais (SEPLAN/MG),
Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais (DER/MG), Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG),
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) e a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo
Horizonte S/A (BHTRANS), uma análise de Origem e Destino no ano de 2001-2002 com o
intuito de permitir a compreensão dos acertos e dificuldades que são registrados na região
metropolitana de Belo Horizonte para que fossem feitas análises futuras como forma de
instruir e direcionar melhor as políticas públicas a fim de resolver os problemas referentes ao
planejamento e estruturação da mobilidade urbana da área metropolitana.6
A Pesquisa Origem e Destino consiste em um conjunto de levantamentos realizados
de 10 em 10 anos para aferir estruturas de deslocamentos da população e de mercadorias da
região metropolitana de Belo Horizonte, bem como reavaliar os padrões de articulações dos
diferentes municípios que a compõem (MINAS GERAIS, 2003).
A Pesquisa Origem e Destino de 2011-2012 ainda está em andamento, conforme foi
informado pela Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana (SEGEM) e está
sendo realizada por essa mesma secretaria com apoio da Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH) que a disponibilizará até a primeira
quinzena de dezembro de 2013 para os futuros planejamentos.
Apesar de a última pesquisa apresentar dados desatualizados, serve-se dela como
uma forma de projeção e ponto de partida para demonstrar que, se antes já existiam esses
problemas e relações é bem provável que eles ainda existam.
Os resultados dessas pesquisas demonstram a evolução da mobilidade e constitui
ingrediente indispensável para a melhoria na região, dando suporte para a construção do Plano
Metropolitano de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MINAS GERAIS,
2003).

6

Todas as informações foram retiradas da Pesquisa Origem e Destino – ano 2001-2002, realizada pela Fundação
João Pinheiro.
Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=42674>. Acesso
em: 09 ago. 2013.
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Essas pesquisas constituem, além disso, importante instrumento técnico que se
utilizam para as necessidades de planejamento e intervenções como forma de diminuir as
condições adversas, em vários âmbitos no contexto da dinâmica urbana inserido em uma
região metropolitana (MINAS GERAIS, 2003).
A afirmação da autonomia local no contexto metropolitano, com uma visão isolada,
sem uma visão de interação, exigia uma pesquisa que retratasse com rigor a sua inserção na
ordem espacial metropolitana, vez que as relações são inúmeras (MINAS GERAIS, 2003).
A produção de dados consolidados e sistematizados que possam balizar as políticas
públicas é um dos objetivos do planejamento em seus amplos aspectos. No caso da Pesquisa
Origem e Destino, a ênfase recai na obtenção de informações que permitam ao planejamento
metropolitano um quadro de referência atualizado para as atividades e propostas relativas à
estruturação do espaço e especialmente aos serviços de transporte e trânsito (MINAS
GERAIS, 2003).
Sua contribuição essencial consiste em subsidiar a elaboração do Plano
Metropolitano de Transportes, Plano Diretor do município-polo, que é a cidade de Belo
Horizonte, e os planos diretores municipais dos outros municípios integrantes da região
metropolitana e participantes do colar metropolitano orientando-os da necessidade, benefícios
e vantagens da interação na região abrangida (MINAS GERAIS, 2003).
A pesquisa tem o intuito de acompanhar a realidade das viagens de pessoas
identificando seus motivos e necessidades. Propõe-se também a acompanhar a saída e entrada
de mercadorias por tipo e finalidade. Sua prioridade é a análise das relações internas que
ocorrem dentro do espaço metropolitano, mas que não despreza a mensuração das relações da
região com outras regiões e municípios do Estado e até mesmo do país (MINAS GERAIS,
2003).
A identificação das viagens traz uma percepção sobre a interdependência, as
influências, as necessidades e as interações entre os entes, nesse caso específico, entre os
municípios dentro de uma região com dependência de atividades, problemas e objetivos
comuns (MINAS GERAIS, 2003).
A dinâmica urbana concentra, desloca, acresce, transfere pessoas, atividades e locais
de acontecimentos.
Apesar de sua importância, vale destacar que o conjunto de levantamentos
característicos da Pesquisa Origem e Destino limita-se a definir a relação de dependência da
Região Metropolitana com outras regiões, medida pelo fluxo de mercadorias e pessoas, dos
movimentos dos indivíduos em dia típico da semana, identificando os motivos, os meios de
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transporte, a origem e o destino. Por outro lado, não afere o total de deslocamentos gerados
pelas atividades econômicas. Trata-se, como se pode perceber, de dados estatísticos por
amostragem e não por censo (MINAS GERAIS, 2003).
O objetivo geral dessa pesquisa é produzir informações básicas necessárias para uma
maior racionalidade do sistema de planejamento de transporte e trânsito metropolitanos bem
como aprofundar o estudo das razões que determinam a estrutura urbana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e das condições de vida das pessoas que usufruem do espaço
metropolitano, seus moradores e visitantes. Visa também a constituição de arquivos de modo
a dar subsídios para a caracterização e qualificação da população usuária de transporte público
e privado, bem como possibilitar a quantificação das viagens diárias da população por modo e
motivos como forma de direcionamento das políticas públicas pelos gestores dentro da
realidade existente (MINAS GERAIS, 2003).

3.1.1 A desigualdade de concentração populacional na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, incluindo o colar metropolitano
O estado de Minas Gerais, um dos maiores do país em área (586.520 km2), é o
segundo estado brasileiro mais populoso, com um total de aproximadamente 19.583.789
pessoas residentes em 2010, distribuídas em 853 municípios. Essa população está, no entanto,
altamente concentrada: quase a metade encontra-se na Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH) e em outros 21 municípios com mais de 100 mil habitantes.
A região metropolitana de Belo Horizonte está localizada na região central de Minas
Gerais, ocupando área de aproximadamente 9.459,6 km2. Ela é constituída por 34 municípios:
Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem,
Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa
Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo,
Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de
Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçú de Minas e Vespasiano.
No entorno, configura-se ainda o colar metropolitano constituído por 12 municípios:
Barão de Cocais, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará de
Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José de Varginha, Sete Lagoas.7

7

Recentemente, foram acrescidos ao Colar Metropolitano os municípios de Bom Jesus do Amparo e São
Gonçalo do Rio Abaixo totalizando 16 o número de municípios integrantes do Colar Metropolitano.
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Na RMBH, três municípios concentram a população. São eles: Belo Horizonte,
Contagem e Betim. A partir da década de 70, os níveis elevados de desigualdade
intrarregional geraram crescimento da população das cidades vizinhas a Belo Horizonte
superior ao crescimento da população da capital mineira (MINAS GERAIS, 2003).
Destaca-se o crescimento de Ribeirão das Neves (21,36% ao ano) acompanhado por
Vespasiano e Santa Luzia. Na década de 1980, o município que mais cresceu foi Ibirité
(8,47% ao ano). Na última década, mesmo confirmada a tendência de retração do crescimento
da capital (1,07% ao ano) e da própria RMBH (2,29% ao ano), verificam-se taxas expressivas
de crescimento na direção Norte-Oeste, com destaque para Esmeraldas (7,83% ao ano), Mário
Campos (7,64% ao ano) e São José da Lapa (8,84% ao ano) (MINAS GERAIS, 2003).
Nas últimas décadas, Belo Horizonte vem perdendo população para os municípios da
sua periferia, destacando-se os do Norte e Oeste. Considerando o território que constituía a
região metropolitana em 1991, a capital passa de 75% da população em 1970, para 50% em
2010. Assim como na grande maioria das regiões metropolitanas brasileiras, o movimento
demográfico nas décadas de 1950 a 1970 constituía-se de fluxos migratórios de longa
distância, vindos para as capitais e grandes cidades. A partir dos anos 1980, a diminuição dos
fluxos de longa distância corresponde ao movimento do centro para as periferias
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2012).
Evidencia-se na tabela o município de Belo Horizonte com alta densidade de
ocupação no ano de 2002, de 6.864 hab/km2. Com relação à densidade demográfica, além de
Belo Horizonte, destacam-se os municípios de Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves e
Vespasiano conforme a tabela e figura abaixo:
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TABELA 2: POPULAÇÃO RESIDENTE, CRESCIMENTO E DENSIDADE DEMOGRÁFICA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
1970, 1980, 1991, 2002
POPULAÇÃO
1970TOTAL
1980

1.991
RMBH
1.724.945 2.681.754 3.522.908
BELO HORIZONTE
1.235.030 1.780.855 2.020.161
BALDIM (8)
9.362
7.570
8.383
BETIM
37.815
84.183
170.934
BRUMADINHO (1)
17.874
17.964
19.308
CAETÉ
25.166
30.634
33.251
CAPIM BRANCO
4.147
4.930
6.344
CONFINS (2)
1.993
2.345
3.183
CONTAGEM
111.235
280.477
449.588
ESMERALDAS (1)
15.698
16.206
24.298
FLORESTAL (7)
4.431
4.796
5.053
IBIRITÉ (3)
13.946
31.939
78.090
IGARAPÉ (1) (4)
4.330
10.253
15.957
ITAGUARA (8)
9.030
5.462
10.671
ITATIAIUÇU (9)
5.330
9.765
7.366
JABOTICATUBAS (8)
12.159
10.570
12.716
JUATUBA (5)
2.760
5.323
9.426
LAGOA SANTA (2)
12.060
17.163
2.641
MÁRIO CAMPOS (3) 5.081
MATEUS LEME (1) (5)
9.169
13.334
17.597
MATOZINHOS (8)
8.674
16.198
23.606
NOVA LIMA
33.992
41.223
52.400
NOVA UNIÃO (8)
3.958
4.074
4.865
PEDRO LEOPOLDO
20.670
29.999
41.594
RAPOSOS
10.133
11.810
14.242
RIBEIRÃO DAS NEVES
9.707
67.257
143.853
RIO ACIMA
5.118
5.069
7.066
RIO MANSO (7)
5.214
4.448
4.461
SABARÁ
45.149
64.204
89.740
SANTA LUZIA
25.301
59.892
137.825
SÃO JOAQUIM DE BICAS (4)
3.345
6.310
11.443
SÃO JOSÉ DA LAPA (6)
3.553
7.125
6.856
SARZEDO (3)
5.562
8.031
9.504
TAQUARAÇU DE MINAS (8)4.158
3.457
3.383
VESPASIANO (6)
8.894
17.924
48.012

%
2002 (10)
4.517.559
2.271
8.224
334.308
28.000
36.763
8.098
5.148
554.193
55.700
5.717
144.158
26.342
11.399
8.712
13.959
17.689
39.925
11.414
25.632
31.142
67.347
5.758
56.658
14.196
267.387
7.883
4.781
121.211
193.006
19.178
17.413
18.765
3.523
82.773

ÁREA (Km²) DENSIDADE
2002
HAB/Km²

CRESCIMENTO
(%)
100,0
50,3
0,2
7,4
0,6
0,8
0,2
0,1
12,3
1,2
0,1
3,2
0,6
0,3
0,2
0,3
0,4
0,9
0,3
0,6
0,7
1,5
0,1
1,3
0,3
5,9
0,2
0,1
2,7
4,3
0,4
0,4
0,4
0,1
1,8

-

-

-

-

-

4,51
3,73
2,10
8,33
0,05
1,99
1,74
1,64
9,69
0,32
0,79
8,64
9,00
0,79
0,18
0,50
6,79
3,59

2,51
1,15
0,93 6,65
0,66
0,75
2,32
2,82
4,38
3,75
0,48
8,47
4,10
0,81
2,82
0,86
5,34
4,08

3,82
6,44
1,95
0,29
3,80
1,54
21,36
0,10
1,58
3,58
9,00
6,55
7,26 3,74
1,83 7,26

2,55
3,48
2,20
1,63
3,02
1,72 7,16
3,07
0,03
3,09
7,87
5,56
0,33
1,54
0,20
9,37

2,29
1,07
0,17
6,28
3,44
0,92
2,24
4,47
1,92
7,83
1,13
5,73
4,66
0,60
1,54
0,85
5,88
3,75
7,64
3,48
2,55
2,31
1,54
2,85
0,03
5,80
1,00
0,63
2,77
3,11
4,81
8,84
6,38
0,37
5,08

9.460
330,9
555,0
345,8
632,5
541,1
94,2
42,0
194,7
909,6
194,4
73,1
110,0
410,7
295,6
1.113,8
96,8
232,0
35,2
302,6
252,9
428,5
171,5
291,0
71,8
154,2
228,1
232,1
303,5
233,8
72,4
48,6
61,9
329,3
70,1

478
6.864
15
966
44
68
86
123
2.846
61
29
1.972
239
28
29
13
183
172
324
85
123
157
34
195
198
1.734
35
21
399
826
265
358
303
11
1.181

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de Minas Gerais, 1970, 1980, 1991, 2000.
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP): Centro de Estatística e Informações (CEI).
Obs.: (1) Municípios incorporados à RMBH pela constituição estadual de 1989. (2) Confins foi instalado em
janeiro de 1997, de acordo com a Lei n° 12.030 de 1995, desmembrado de Lagoa Santa. (3) Mário Campos e
Sarzedo foram instalados em janeiro de 1997, de acordo com a Lei n° 12.030 de 1995, desmembrados de Ibirité.
(4) São Joaquim de Bicas foi instalado em janeiro de 1997, de acordo com a Lei n° 12.030 de 1995,
desmembrado de Igarapé. (5) Juatuba foi criado pela Lei n° 10.704 de 1992, desmembrado de Mateus Leme. (6)
São José da Lapa foi criado pela Lei 10704 de 1992, desmembrado de Vespasiano. (7) Municípios incorporados
à RMBH pela Lei Complementar n° 48 de 12/11/97. (8) Municípios incorporados à RMBH pela Lei
Complementar n° 56 de 12/01/2000. (9) Município incorporado à RMBH pela Lei Complementar n° 63 de
10/01/2002. (10). População projetada – Pesquisa Origem e Destino 2002/Escola de Governo (EG).
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Fonte: Fundação João Pinheiro – Pesquisa O/D 2001/2002.
Figura 0-1: Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH

Diante dos dados apontados é possível fazer várias afirmativas como forma de
justificar o estudo do tema escolhido.
Primeiramente, demonstrou-se na Tabela da População Brasileira, como não é
uniforme a distribuição populacional e demográfica no Brasil. Nesse mesmo reflexo constatase essa desigualdade na Região Metropolitana de Belo Horizonte e seu entorno.
O objetivo de demonstrar a diferenciação quanto ao porte populacional e
demográfico é para se ter ideia que em um Estado federativo como o Brasil, muitas vezes se
estabelece atribuições e transferências de poder de forma homogênea sem considerar a
heterogeneidade pela qual é marcada a federação.
Isso por que a análise até aqui foi de apenas um dado: o populacional. Tal
informação é relevante, pois o objeto de estudo deste trabalho é a mobilidade de pessoas. Mas
a desigualdade, sem medo da imprecisão, estende-se a outros setores como renda, acesso a
saneamento básico, emprego, saúde, educação, entre outros. A seguir, ver-se-á alguns outros
índices, embora já seja possível tecer algumas conclusões.
Nesse panorama atual é que se visualiza a necessidade de encontrar alternativas para
resolver os problemas de mobilidade urbana dentro de um contexto federal marcado pela
heterogeneidade.
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Outro ponto de destaque, esse mais voltado para as exigências da mobilidade urbana,
acontece quando se percebe que há deslocamentos da população de saída para os municípios
periféricos da região metropolitana e para os municípios do colar metropolitano ao longo dos
anos (MINAS GERAIS, 2003).
Essa questão pode ocorrer por diversos fatores, dentre eles elenca-se alguns como
tentativa de compreensão da relação com a mobilidade urbana: (1) as pessoas estão se
deslocando para os municípios periféricos em busca de moradia tranquila, quando esses
municípios, por exemplo, convertem-se em cidades-dormitórios, o que não significa que os
centros de fonte de trabalho se deslocaram também; (2) as pessoas vão morar no entorno da
região metropolitana porque o custo da qualidade de vida é menor, mas isso também não
justifica dizer que toda a sua vida (lazer, trabalho, estudo) se concentre na cidade em que
fixou o domicílio; e (3) os centros e subcentros também se deslocam para os municípios
integrantes da região que não seja o município-polo. Têm-se as construções das cidades
industriais em áreas distantes do núcleo, assim como a fundação de faculdades, hospitais, etc.
Isso não implica necessariamente na mudança de residências de todas as pessoas que estão
diretamente relacionadas nessas transferências.
Ao mesmo tempo, nota-se o aumento de veículos particulares, o incentivo à compra e
o alto consumo de automóveis, os grandes congestionamentos, além, também, do aumento da
utilização do transporte público.
Vê-se que diante dessa complexidade que apresenta a região metropolitana, surge a
urgente necessidade de buscar meios de resolver o problema da mobilidade urbana como
forma de melhorar a qualidade de vida dos habitantes, aumentando a segurança e o conforto
nos transportes e diminuindo a degradação do meio ambiente.

3.1.2 Produto Interno Bruto (PIB) da Região Metropolitana de Belo Horizonte para fins de
análise dos deslocamentos

Quanto ao Produto Interno Bruto (PIB), o da Região Metropolitana de Belo
Horizonte é de cerca de R$34 bilhões para o ano 2000, o que representa 34% da produção
total do Estado (MINAS GERAIS, 2003).
A participação de cada município nesta formação do PIB está retratada na figura
abaixo. O grande destaque fica novamente com os municípios de Belo Horizonte, Betim e
Contagem que, em conjunto, respondem por cerca de 86% da produção, confirmando assim a
posição de cidades-polos da região. Na composição do PIB, a contribuição dos setores
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secundários (42%) e terciários (57%) predomina com relação ao setor primário (1%) (MINAS
GERAIS, 2003).
É de se destacar que a maioria dos outros municípios não atinge nem 1% do PIB da
região. A desigualdade é enorme, frise-se.

Fonte: Fundação João Pinheiro – Pesquisa O/D 2001/2002.
Figura 0-2: Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH

3.1.3 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Região Metropolitana de Belo Horizonte

Outro dado importante é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (Tabela 3), que mede variáveis como longevidade, renda e
educação.
Na figura abaixo nota-se que apesar de todos os municípios da Região Metropolitana
de Belo Horizonte encontrarem-se na faixa considerada média, ou seja, entre os valores 0,5 e
0,8, de acordo com os dados do ano 2000, da Fundação João Pinheiro, é possível perceber as
desigualdades:
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TABELA 3: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA REGIÃOMETROPOLITANA
DE BELO HORIZONTE – 2000*
ESPERANÇA DE
TAXA DE
TAXA BRUTA DE
RENDA PER CAPITA
CLASSIFICAÇÃO
VIDA AO NASCER ALFABETIZAÇÃO DE
FREQUÊNCIA
(IDHM)
(R$DE 2000)
(MG)
(EM ANOS)
ADULTOS (%)
ESCOLAR (%)
BELO HORIZONTE
70,52
95,38
87,89
557,44
0,839
3
NOVA LIMA
70,57
94,73
89,08
404,75
0,821
13
PEDRO LEOPOLDO
74,00
92,41
84,44
268,92
0,807
29
FLORESTAL
74,76
90,86
81,06
226,60
0,794
58
CAETÉ
71,69
91,54
83,37
259,17
0,079
75
CONTAGEM
70,07
94,38
81,68
280,59
0,079
76
LAGOA SANTA
69,11
92,14
83,78
291,75
0,783
103
BETIM
71,76
91,45
82,73
203,22
0,775
138
MATOZINHOS
71,54
91,67
75,50
234,20
0,774
142
CONFINS
72,75
90,62
80,67
192,05
0,773
149
BRUMADINHO
68,78
89,91
83,83
274,10
0,773
153
SABARÁ
70,69
92,01
82,32
214,34
0,773
154
RAPOSOS
70,07
91,50
79,49
189,23
0,758
229
SANTA LUZIA
69,46
92,20
76,83
192,35
0,754
253
IGARAPÉ
69,45
88,07
82,35
198,59
0,753
260
JUATUBA
69,87
88,40
80,69
186,99
0,751
276
CAPIM BRANCO
70,63
89,29
76,82
180,10
0,751
278
RIBEIRÃO DAS NEVES
71,38
90,63
75,46
159,14
0,749
289
ESMERALDAS
71,00
88,11
74,09
184,52
0,748
297
SARZEDO
70,07
91,14
72,49
184,11
0,748
301
VESPASIANO
68,68
90,43
76,95
196,51
0,747
306
SÃO JOSÉ DA LAPA
68,19
91,55
73,51
211,10
0,747
307
MATEUS LEME
68,19
88,31
76,23
218,14
0,745
327
ITAGUARA
69,14
88,43
71,91
207,90
0,743
341
BALDIM
70,97
86,35
79,93
156,80
0,742
349
TAQUARAÇU DE MINAS
72,64
85,79
71,88
140,65
0,735
392
RIO ACIMA
69,11
88,94
69,91
183,14
0,735
393
JABOTICATUBAS
69,19
83,51
76,73
184,33
0,731
417
IBIRITÉ
68,42
90,74
75,09
149,59
0,729
426
ITATIAIUÇU
68,70
85,28
76,86
168,47
0,727
434
MÁRIO CAMPOS
64,99
87,87
75,32
169,50
0,711
499
RIO MANSO
68,86
83,48
69,80
145,66
0,708
510
SÃO JOAQUIM DE BICAS
64,91
86,03
77,76
164,22
0,707
513
NOVA UNIÃO
66,36
82,52
73,92
153,32
0,700
545
MUNICÍPIO

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – 2003 – PNUD, IPEA e FJP.
*Baseado nas informações de 2000 para os 853 municípios de MG.
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Fonte: Fundação João Pinheiro – Pesquisa O/D 2001/2002.
Figura 0-3: Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH

O Índice de Desenvolvimento Humano também constitui um dado importante para
revelar a desigualdade na região, tanto em educação, renda e expectativa de vida, como em
diversos outros elementos.
Para a mobilidade urbana, diante desse fator, observa-se a necessidade de se
estabelecer o transporte público para a os deslocamentos da população para o trabalho, lazer,
educação, saúde, e a integração tarifária com base no nível de renda da população.

3.1.4 Divisão modal de deslocamentos de pessoas na Região Metropolitana de Belo
Horizonte

A Pesquisa Origem e Destino também tem o propósito de obter informações sobre o
volume e as características dos deslocamentos realizados pela população em suas atividades
diárias, buscando estabelecer relações quantitativas entre essas atividades e variáveis como:
características socioeconômicas, aspectos físicos e urbanos da ocupação visando à estimativa
de demandas futuras de transporte (MINAS GERAIS, 2003).
A viagem consiste no movimento de uma pessoa gerado por um motivo de destino
(residência, trabalho, negócio, estudo, saúde, compras e lazer/visitas) com uso de um ou mais
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meios de transporte. Os meios de transportes utilizados podem ser os motorizados (ônibus,
automóvel, perua, metrô, moto e caminhão), ou os não motorizados (a bicicleta ou a pé),
quando o percurso dura mais de 15 minutos ou é maior do que 500 (quinhentos) metros
(MINAS GERAIS, 2003).
A viagem expressa o comportamento de um indivíduo e tem como característica
básica a habitualidade. Para analisar as demandas das viagens em um espaço urbano, a
Pesquisa Origem e Destino abrange um dia útil típico que representa um dia típico da semana
(de segunda a sexta-feira) de um mês escolar, por amostragem (MINAS GERAIS, 2003).
Na região metropolitana de Belo Horizonte são realizadas, em um dia útil típico, 6,4
milhões de viagens. A divisão modal dos deslocamentos é detalhada na Tabela 4 e Figura 3-4
onde se destacam os meios de transporte ônibus (39,2%), a pé (36,5%) e automóvel. (16,5%)
(MINAS GERAIS, 2003).

TABELA 4: DIVISÃO MODAL DE DESLOCAMENTOS
DE PESSOAS NAREGIÃO METROPOLITANA
DE BELO HORIZONTE – RMBH – 2002
MODO DE TRANSPORTE

PESSOAS/DIA

%

ÔNIBUS

3.022.177

39,2%

RODOVIÁRIO

23.513

0,3%

TREM METROPOLITANO DE BH – TMBH

84.161

1,1%

TRANSPORTE ESPECIAL

94.213

1,2%

TRANSPORTE ESCOLAR

157.709

2,0%

PERUA

28.085

0,4%

AUTO

1.270.138

16,5%

TÁXI

32.347

0,4%

MOTO

63.324

0,8%

BICICLETA

67.717

0,9%

CAMINHÔES

40.466

0,5%

A PÉ

2.815.625

36,5%

OUTROS

10.530

0,1%

TOTAL
7.710.005
Fonte: Fundação João Pinheiro – Pesquisa O/D 2001/2002.

100,0%
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39,2%
36,5%

16,5%

Transporte escolar

Auto

Perua

0,8%

0,9%

0,5%

A pé

Transporte especial

0,4%

Caminhões

TMB H

0,4%

Bicicleta

2%

Metro

1,2%

Taxi

1,1%

Rodoviário

Ônibus

0,3%

Fonte: Fundação João Pinheiro – Pesquisa O/D 2001/2002.
Figura 0-4: Divisão modal de deslocamento de pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte
– RMBH – 2002

Pode-se concluir como é forte a interligação e interdependência entre os municípios
da região metropolitana. No ano de 2002, eram realizadas 6,4 milhões de viagens, o que
permite projetar que 10 anos depois esse número deve ter aumentado significativamente.
Conclui-se também, que é forte a dependência do transporte coletivo, como ônibus e
metrô e por isso a necessidade de investimento em políticas públicas integradas para atender
os cidadãos.
Além disso, o uso do meio motorizado individual é altíssimo e aumenta a cada dia,
causando todos os efeitos deletérios da mobilidade, como poluição e congestionamentos.

3.1.5 Divisão modal de passageiros por principais modos de transporte na Região
Metropolitana de Belo Horizonte

A tabela e figura abaixo demonstram os principais modos de transporte, procurando
retratar a demanda dos modos motorizados, a prevalência dos modos coletivos – ônibus e
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trem metropolitano de Belo Horizonte (40,3%) –, sobre os modos individuais – automóvel e
táxi (16,9%) –, indicadores expressivos, mesmo com a participação do trem metropolitano
sendo baixa (MINAS GERAIS, 2003).

TABELA 5: DIVISÃO MODAL DE PASSAGEIROS POR
PRINCIPAIS MODOS DE TRANSPORTE NA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

MODO DE TRANSPORTE

PESSOAS/DIA

%

ÔNIBUS
TREM METROPOLITANO DE BH –
TMBH

3.022.177

39,2%

84.161

1,1%

AUTO

1.302.485

16,9%

PEDESTRE/BICICLETA

2.883.342

37,4%

OUTROS MODAIS

417.839

5,4%

TOTAL

7.710.005

100,0%

Fonte: Fundação João Pinheiro – Pesquisa O/D 2001/2002.
Observações: (1) Auto: inclui condutor de auto, passageiro/carona, passageiro, táxi.
(2) Outros modais: inclui usuários de ônibus rodoviários, de transporte especial,
de transporte escolar, de perua, de moto, de caminhões e outros.

Outros modais
5,4%
auto
16,9%

ônibus
39,2%
pedestre +
bicicleta
37,4%

TMBH
1,1%
Fonte: Fundação João Pinheiro – Pesquisa O/D 2001/2002.
Figura 0-5: Divisão Modal Principais Modos na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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3.1.6 As viagens em um dia útil e modos de transporte mais utilizados
Considerando-se apenas os modos motorizados, o modo dominante da RMBH – o
coletivo regular – destaca-se ainda mais, como pode ser visualizado. Assim, no universo dos
deslocamentos motorizados da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o uso de ônibus e do
trem metropolitano se sobressai, com participação de 64,3% sobre o uso de meios individuais
com percentual de 27,0% (MINAS GERAIS, 2003):

OUTROS MODAIS
8,7%

RMBH
1,7%

AUTO
27%
ONIBUS
62,6%

Fonte: Fundação João Pinheiro – Pesquisa O/D 2001/2002.
Figura 0-6: Divisão Modal Pessoas Por Modos Motorizados Região Metropolitana de
Belo Horizonte

As tendências são preocupantes, pois, se os valores percentuais permanecerem
constantes, é de se concluir que a população aumentou significativamente nestes últimos dez
anos, mas por outro lado, o espaço físico de ruas e corredores não deve ter se expandido na
mesma proporção. O próprio aumento da taxa de motorização implica necessariamente no
aumento do índice de mobilidade da população. As consequências são os agravamentos dos
congestionamentos e do desperdício de combustível, o aumento das horas perdidas, da
poluição e dos acidentes de trânsito (MINAS GERAIS, 2003).
Para reverter esse colapso, será preciso desestimular o uso do automóvel e oferecer
transporte coletivo de qualidade, o que significa a implantação de rede de transporte
integrada.
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Para analisar a evolução do número de viagens por modo no âmbito da região
metropolitana de Belo Horizonte, a próxima tabela compara os resultados da Pesquisa Origem
e Destino de 1992, atualizada para 1995, constituída de 24 municípios (MINAS GERAIS,
2003).
Com relação aos modais motorizados, as demandas de viagens cresceram a taxas
superiores à da população.
TABELA 6: VIAGENS DIA ÚTIL – ESTUDO DA EVOLUÇÃO DOS MODOSDE TRANSPORTE –
REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – RMBH
DEMANDA ANO 2002

MODO
Ônibus
trem metropolitano
auto/táxi
transporte especial / escolar / perua
moto, caminhão e outros
Modais Motorizados
a pé / bicicleta
Total Geral

DEMANDA ANO 1995
CONFIGURAÇÃO
RMBH– 2002 %
quantidade
2.468.243
58,6
76.000
1,8
1.275.494
30,3
277.341
6,6
112.078
2,7
4.209.156
65,9
2.174.534
34,1
6.383.690
100

CONFIGURAÇÃO
RMBH – 1995 (1)%
quantidade
2.464.003
58,9
76.000
1,8
1.265.713
30.3
269.707
6,4
107.451
2,6
4.182.874
66,5
2.111.593
33.5
6.294.467
100

quantidade
1.994.140
57.125
772.803
185.804
45.799
3.055.671
2.228.624
5.284.295

%
65,3
1,9
25,3
6,1
1,5
57,8
42,2
100

Fonte: BHTrans – BHBUS - Síntese dos Estudos e Proposições.Setembro/1997 e FJP –Pesquisa OD 2002
Observações: (1) RMBH 1995 – No ano de 1995, a Região Metropolitana era constituída por 24 municípios. Não
integrava a RMBH os municípios de Baldim, Capim Branco, Florestal, Itaguara, Itatiaiuçu, Jabuticatubas,
Matozinhos, Nova União, Rio Manso e Taquaraçu de Minas. (2) Taxa de crescimento populacional da RMBH
1991/2002 = 2,39% ao ano.

No embalo da cultura mundial de motorização privada individual, com facilidades e
vantagens para adquirir automóveis e motos, com restrições ao caminhamento a pé, com baixa
qualidade de transporte coletivo, no período de 1995 a 2002, aconteceram os seguintes
fenômenos na Região Metropolitana de Belo Horizonte: as viagens de automóvel (veículo
privado e táxi), seja como condutor ou carona, quase dobraram no período (de 772.803 para
1.265.713 viagens), com aumento da participação modal motorizada de 25% para 30% e taxa
de crescimento anual de 7,42% (MINAS GERAIS, 2003).
No que tange ao transporte coletivo, no período de 1995 a 2002, ocorreu um
crescimento anual da demanda de ônibus (3,09%) e do trem metropolitano de Belo Horizonte
(4,16%).
O usuário de ônibus gasta em média 46 minutos para completar uma viagem que
engloba todo o tempo despendido da origem até o destino final. No que tange a viagens que
envolvem o trem metropolitano, a duração média é de 54 (cinquenta e quatro) minutos
decorrente do predomínio das viagens intermunicipais (MINAS GERAIS, 2003).

TAXA DE
CRESCIMENTO

% ao ano
3,09%
4,16%
7,42%
5,89%
13,64%
4,68%
0,35%
2,74%
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Uma recente pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral constatou que o
brasileiro gasta em média 13 (treze) dias do ano no trânsito, independente do tipo de
transporte utilizado.
Eis tabela que permite fazer as inferências acima:

TABELA 7: DURAÇÃO DE VIAGENS POR MODAL PRINCIPAL NA REGIÃO
METROPOLITANADE BELO HORIZONTE – RMBH – 2002
TEMPO DA VIAGEM

MODAL PRINCIPAL
TMBH

ÔNIBIS

AUTO / TAXI

OUTROS

TOTAL

Quant.

Média

Quant.

Média

Quant.

Média

Quant.

Média

Quant.

Média

abaixo de 20'

12.376

12

298.014

13

625.482

10

114.591

12

1.050.462

11

20' a 30'

7.023

22

387.081

22

272.908

21

71.320

22

738.331

22

30' a 40'

10.241

31

448.469

31

179.062

30

67.955

31

705.726

31

40' a 50'

9.936

43

416.877

41

82.006

41

36.025

42

544.844

41

50' a 60'

8.992

52

216.959

51

12.870

51

12.619

51

257.440

51

60' a 70'

6.565

61

291.315

61

29.883

60

26.301

61

354.064

61

70'a 80'

5.245

71

122.531

72

4.389

73

3.565

72

135.730

72

80' a 90'

4.175

83

83.040

81

2.280

82

2.394

82

91.890

81

acima de 90'

11.445

126

203.888

124

13.789

122

11.203

124

240.325

124

Total

75.999

54

2.468.173

46

1.228.668

21

345.972

31

4.118.812

37

Fonte: Fundação João Pinheiro – Pesquisa O/D 2001/2002.

A Tabela 8 avaliou a distribuição das viagens motorizadas em um dia útil por
motivo, o que permite mostrar que, ao longo do dia, há o predomínio, com percentual de
95,5%, das viagens baseadas no domicílio, seja como motivo de origem seja como motivo de
destino (MINAS GERAIS, 2003).
Ao analisar o motivo-destino das viagens, além do domínio do motivo residencial
(47% das viagens), os motivos principais de geração de viagem em um dia útil são os motivos
de destino-trabalho/ocupação principal e outros (31,9% do total de viagens) e estudo (11% do
total de viagens). Os outros motivos-destino identificados apresentam baixa participação:
negócio (2,4% das viagens), lazer/visita (2,6%), saúde (1,6%) e compras (1,3%) (MINAS
GERAIS, 2003).
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TABELA 8: DISTRIBUIÇÃO DAS VIAGENS MOTORIZADAS POR MOTIVO NA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – 2002
MOTIVO
ORIGEM

MOTIVO
TRABALHO
RESIDÊNCIA
DESTINO
(OP)

RESIDÊNCIA
TRABALHO - OP
TRABALHO - OUTROS
NEGÓCIO
ESTUDO
SAÚDE
COMPRAS
SERVIR PASSAGEIRO
LAZER/VISITA
OUTROS
TOTAL DE VIAGENS
MOTORIZADAS
% VIAGENS

TRABALHO
(OUTROS)

NEGÓCIO

ESTUDO

SAÚDE

COMPRAS

SERVIR
LAZER/VISITA OUTROS
PASSAGEIRO

818
1.146.776
25.146
86.427
418.143
59.348
48.074
32.052
88.259
31.021

1.218.909
33.843
1.063
2.490
10.013
1.326
1.316
9.571
1.623
4.052

24.567
1.932
1.305
213
695
202
150
309
116
245

86.092
4.759
121
5.364
554
928
645
393
780
589

403.618
42.692
890
576
3.121
164
211
314
553
1.392

60.978
1.180
101
449
11
1.402
206
315
382
429

47.013
2.829
148
1.197
450
750
1.307
699
668
402

38.520
5.564
248
313
201
350
150
4.638
287
256

1.936.063
47,0

1.284.206
31,2

29.734
0,7

100.225
2,4

453.530
11,0

65.453
1,6

55.464
1,3

50.527
1,2

87.668
4.766
362
2.214
2.589
1.007
992
725
4.541
918
105.782
2,6

TOTAL DE VIAGENS
MOTORIZADAS

% VIAGENS

31.286
2.418
190
362
1.396
162
230
210
626
1.019

1.999.467
1.246.759
29.573
99.603
437.174
65.640
53.282
49.226
97.834
40.324

48,5
30,3
0,7
2,4
10,6
1,6
1,3
1,2
2,4
1,0

37.897
0,9

4.118.882
100,0

100,0

Fonte: Fundação João Pinheiro –Pesquisa Origem e Destino– 2002

Mesmo que essa pesquisa tenha sido realizada nos anos de 2001-2002, isto é, há
aproximadamente onze anos, pode-se tomá-la como parâmetro e previsão para a situação da
mobilidade hoje. A frota de automóveis continua crescendo; a demanda por um transporte
público eficiente exige medidas urgentes dos gestores públicos, porém seus efeitos só podem
ser sentidos a longo prazo; e, também, crescem os congestionamentos, a poluição, as horas
perdidas no trânsito, etc.
Os municípios são incapazes de resolver seus problemas isoladamente, em especial
pela ausência de recursos financeiros e humanos. Além disso, esses problemas ligados à
mobilidade ultrapassam fronteiras de um determinado município, exigindo soluções
cooperativas intergovernamentais, o que esbarra na questão sociológica da ação social
coletiva. Pensando assim, pode-se perceber que a interligação, interação e dependência entre
os mesmos são enormes. Deve-se pensar na sua resolução como parte integrante de uma
região metropolitana.
O problema é atual, urgente, cresce a cada dia e há a necessidade da cooperação entre
os entes para resolução desses problemas que se tornaram – e se tornam no dia a dia –, muito
complexos. Não há mais que se falar em competição, em ausência de recursos, em
fortalecimento de elites, em disputas políticas. É urgente e dever de todos atuar para um
melhoramento nessas questões, ainda mais que a questão da mobilidade está diretamente
ligada a todas as outras atividades.
Como forma de Estado brasileiro adotada, o federalismo deve buscar instituições que
compartilhem questões de descentralização e relações intergovernamentais para resolução
desses problemas.
Como aliar autonomia dos entes federados com postura cooperativa em prol dos
objetivos nacionais? Como solucionar esse paradoxo para que não ocorra uma ruptura do
pacto federativo e o enfraquecimento da unidade político-territorial? (RIBEIRO, 2009).
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As regiões metropolitanas, apesar da indiscutível importância econômica e do
adensamento de problemas sociais, ainda padecem da falta de atenção dos que têm influência
na vida política nacional, incluídos não só os agentes públicos, mas também o setor privado e
a sociedade. Apenas recentemente se tem observado alguns movimentos no sentido de uma
visão do conjunto do território em que busquem uma ação coordenada em substituição ao
tratamento fragmentado dos problemas comuns (GARSON, 2009).
Jamir Calili Ribeiro em sua dissertação assim se exprime:

Se de um lado o pacto requer uma ação comum entre todos os seus membros, um
respeito a determinadas regras comuns, de outro, cada ente deve poder se
autorregular naquelas questões que são próprias de sua localidade. Enquanto as
políticas nacionais visam certa homogeneidade entre os contratantes federados, as
políticas regionais visam a preservação das diferenças culturais, bem como a livre
manifestação de seu povo. (RIBEIRO, 2009, p. 34)

Abrucio define essa questão como a defesa da unidade na diversidade, resguardando
a autonomia local, mas procurando meios de manter a integridade territorial de um país que é
marcado por forte heterogeneidade (ABRUCIO, 2005).
A concepção do federalismo moderno, como já expressado no capítulo anterior,
exige algo mais do que a simples descentralização. A existência de esferas autônomas
descentralizadas por si só não garante a efetividade das competências constitucionais, sendo
necessário que essa descentralização esteja inserida em um contexto de cooperação entre os
entes federados.
Inaugura-se, portanto, um novo capítulo do federalismo cooperativo no Brasil. Nesse
sentido, a descentralização é promovida como “estratégia administrativa de gestão e de
eficiência alocativa de recursos” (PIRES; NOGUEIRA, 2008, p. 39).
Ou seja, deseja-se utilizar esse ponto positivo, que é a descentralização, como forma
de enquadramento para a lógica da forma de cooperação entre os gestores públicos que se
articulam por meio de arranjos cooperativos.
Baseado em fatores comuns de diferentes municípios e na ação conjunta desses, a
cooperação interinstitucional é fundamental para a real implementação de uma gestão
metropolitana, em especial na mobilidade urbana.
A cooperação, vale insistir, diante de um sistema federal heterogêneo é necessária,
mas ao mesmo tempo difícil e problemática. O dilema da ação coletiva, em contraponto com a
ação individual, egoísta, isolada, torna-se ainda mais complicado, em um cenário de guerra
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fiscal, uma lógica eleitoral que inviabiliza o concerto entre atores políticos de partidos
opostos, a falta de confiança, entre outros.
Antes de se abordar as relações entre os entes federados, serão analisados os
problemas causados pela mobilidade urbana no meio ambiente e as dimensões desta como
problema metropolitano.

3.2 Da necessidade urgente de cooperação na área de mobilidade urbana tendo em vista
os problemas que causam ao meio ambiente

A insustentabilidade do atual sistema de mobilidade urbana afeta diretamente a
qualidade de vida das pessoas e do planeta. A crise desse sistema é resultado das escolhas
governamentais e individuais. Há a urgente necessidade de uma atuação voltada para esses
problemas, principalmente nas regiões metropolitanas onde os mesmos se mostram
acentuados.
A preocupação com a mobilidade urbana deve ser exercitada com cooperação, sendo
a mesma realizada mediante uma relação poder público-sociedade e principalmente entre os
entes federados, por meio de seus gestores para implementação de políticas públicas
integradas, eficientes e eficazes.
É responsabilidade-dever como determinado na Constituição da República de 1988,
que tanto o Poder Público como a sociedade atue na defesa do meio ambiente como forma de
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O atual sistema de mobilidade urbana deve
ser revisto, atualizado, reformulado, como forma de buscar um desenvolvimento sustentável e
diminuir os impactos ambientais.
Os impactos causam efeitos irreversíveis e colocam em jogo a vida da população. A
Política Nacional de Mobilidade Urbana surge com diretrizes para reverter esse problema.
Mas é preciso mais, é preciso atuação, educação, participação, gestão. A linha que se prega no
presente ensaio é a cooperação intergovernamental nas políticas públicas, o que já será um
bom início para se buscar uma mobilidade sustentável. Com ela se consegue estrutura,
projeções eficientes, qualidade nas alternativas de transporte, segurança. Visualiza-se a
cooperação entre as administrações uma das saídas para tentativa de resolução do problema.
Buscar-se-á demonstrar nesse subcapítulo a urgente necessidade de cooperar tendo
em vista os problemas, consequências e efeitos catastróficos originados pelo atual sistema de
mobilidade. O sistema está em crise, é preciso encontrar mudanças, é preciso cooperar,
integrar, pensar de forma ampla, além dos limites territoriais, além do local.
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São vários os problemas enfrentados pelos habitantes de uma grande cidade,
principalmente nas metrópoles onde há grande concentração populacional e o sistema de
circulação é intenso. Dentre os principais, cita-se: os congestionamentos, a poluição
atmosférica e sonora e os acidentes de tráfego.
O Estatuto da Cidade em seu artigo 41, parágrafo 2º, prevê que o Plano de
Transporte, obrigatório para os municípios com população superior a 500 mil habitantes, é
importante, pois que é alvo de pesquisas, planos e projetos com o objetivo de controlar seus
impactos no meio ambiente:

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: I- com mais de vinte mil
habitantes; II- integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; (...),
§2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado
um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele
inserido. (BRASIL, 2001)

Assim, além do Plano Diretor, a gestão urbana deve dispor do referido Plano de
Transporte Urbano Integrado, buscando integrar a alta capacidade de transportar passageiros,
com segurança e conforto, com a possibilidade de o transporte ser menos poluente, isto é,
optar pelos meios de transportes coletivos e pelos não motorizados, além de ser democrático,
acessível a toda a população, com equidade de tratamento e adaptações necessárias para os
cidadãos especiais.
O automóvel é a principal fonte de poluição atmosférica nos centros urbanos e sua
quantidade aumenta a cada dia. Seu número excessivo nas vias tem sido também o principal
responsável pelos congestionamentos de tráfego e vem interferindo diretamente na qualidade
de vida da população.
São vários os problemas enfrentados pelos habitantes de uma grande cidade que
mantêm relação direta e indireta com o sistema de circulação. Entre os mais prejudiciais e
incômodos está a poluição. Os meios motorizados de transporte causam poluição de forma
indireta e direta.
A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.6.938 de 31.08.1981) no seu
artigo 3º, inciso III conceitua poluição e seus efeitos como:

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por [...]III- poluição, a
degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou
indiretamente:a)prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b)criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c)afetem
desfavoravelmente a biota; d)afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente; e)lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos. (BRASIL, 1981)
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A poluição consiste em uma mudança realizada pela atividade humana que influencia no
equilíbrio ecológico do meio ambiente, causando prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar
populacional, afetando tanto as condições estéticas como sanitárias, sem obedecer aos padrões
estabelecidos.
Esse tipo de degradação pode ferir um dos principais princípios da Constituição
Federal, qual seja o Princípio da Dignidade da pessoa humana, pois não se pode falar em vida
digna se os indivíduos vivem em um ambiente poluído, não sadio e desprovido das condições
básicas de subsistência (SOUZA, 2010).
José Afonso da Silva assim se posiciona:

Poluição sempre existiu e sempre existirá, mas, para ser considerada como tal, a
modificação ambiental deve influir de maneira nociva ou inconveniente, direta ou
indiretamente, na vida, na saúde, na segurança, bem-estar da população, nas
atividades sociais e econômicas da comunidade, na biota ou nas condições estéticas
ou sanitárias do meio ambiente. (SILVA, 2007, p.31-32)

O artigo 23, inciso VI da Constituição da República de 1988 estabelece que é
competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio
ambiente e combater qualquer forma de poluição.
Édis Milaré elenca os danos causados pela alteração no meio ambiente,
considerando-o sob sua totalidade, ou seja, envolvendo a fauna, flora e o ser humano. Em
nível local destacam-se os efeitos sobre a saúde humana como as doenças respiratórias,
ansiedade, diminuição do ânimo e da vitalidade e até mesmo leucemia, além do prejuízo que
acarreta ao patrimônio ecológico e econômico (MILARÉ, 2005).
Como foi dito anteriormente, os meios de transporte causam poluição de forma
direta, como a poluição sonora e a poluição atmosférica.
Para Eduardo Alcântara de Vasconcelos a poluição atmosférica consiste no “(...)
lançamento de gases e de partículas sólidas na atmosfera, consequência do processo de
combustão do motor que usa combustíveis fósseis” (VASCONCELOS, 2012, p. 95). Os
principais poluentes da queima de gasolina, álcool e óleo diesel trazem repercussões na saúde
humana.
Tem-se como exemplo os seguintes poluentes e seus efeitos na saúde humana,
vejamos: (a) Monóxido de carbono (CO): fadiga, dor de cabeça (morte, em doses elevadas);
(b) Dióxido de Enxofre (SO2): irritação respiratória, falta de ar, doenças crônicas; (c)Óxidos
de Nitrogênio (NOx): irritação dos olhos e nariz, danos ao pulmão, estresse do coração; (d)
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Chumbo (Pb): doenças dos rins e prejuízos neurológicos, principalmente em crianças; (e)
Material particulado (MP): toxidade sistêmica, função pulmonar diminuída e estresse do
coração,associado a mortes prematuras de idosos; (f) Ozônio: função pulmonar diminuída,
enfisema, fibrose (VASCONCELOS, 2012).
Além desses efeitos em âmbito local, a poluição atmosférica provoca, em nível
global, três grandes efeitos, quais sejam: as chuvas ácidas, a redução da camada de ozônio e o
efeito estufa.
As chuvas ácidas que são danosas à vegetação, à agricultura e às condições
atmosféricas; a redução da camada de ozônio pelo cloro presente nos compostos que ficam
suspensos na atmosfera; e o efeito estufa, responsável pelo aquecimento global, considerado o
principal efeito da poluição sobre a saúde na Terra (BRITO, 2013).
Segundo a Agenda 21, o setor de transportes deve ser analisado sob dois pontos
marcantes: de um lado, o papel essencial e positivo que possui e desempenha no
desenvolvimento econômico e social, por outro, o fato de que o setor também é significante
fonte de emissões atmosféricas. Daí a importância do tema e a necessidade de se desenvolver
sistemas de transportes mais eficientes e projetos de gerenciamento mais eficazes por meio de
políticas ou programas, conforme apropriado, relacionados ao custo/benefício, para limitar,
reduzir ou controlar as emissões nocivas para a atmosfera (ONU, 1992).
O artigo 4º da Convenção sobre Mudança de Clima estipula como obrigações das
partes a promoção e cooperação para o desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive
transferência de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as
emissões antrópicas de gases de efeito estufa em todos os setores pertinentes, incluindo o
setor de transportes (ONU, 2012).
Os ruídos provocam outros efeitos que interferem muito na saúde humana
configurando a poluição sonora. “Ele pode ser significativo, afetando a concentração e a
produtividade e causando tensões prejudiciais à saúde. Efeitos extremos podem ocorrer na
forma de defeitos de audição, estresse e insônia” (VASCONCELOS, 2012, p.105).
Conforme estudo publicado pela Organização Mundial da Saúde, a poluição sonora
pode ocasionar “perda da audição, interferência com a comunicação, dor, interferência no
sono, efeitos clínicos sobre a saúde, efeitos sobre a execução de tarefas, incômodo e feitos não
específicos” (MACHADO, 2009, p. 737).
O tráfego urbano e principalmente os veículos automotores nele existentes, são a
principal fonte de ruídos urbanos, sendo responsável por cerca de 80% (oitenta por cento) das
perturbações sonoras (FIORILLO, 2011).
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Outro grande impacto causado pela mobilidade urbana são os congestionamentos. O
congestionamento está aumentando muito nas maiores cidades brasileiras, devido, sobretudo,
ao crescente uso dos automóveis.
Ocorre que cada veículo ocupa grande espaço e geralmente carrega apenas uma ou
duas pessoas. Além disso, o aumento do tempo de deslocamento cresceu consideravelmente.
Uma pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral (FDC), divulgada em 25 de maio de
2013, comprova que nos últimos anos os congestionamentos nas grandes cidades estão
crescendo em ritmo acelerado. Há quatro anos, os moradores de Belo Horizonte ficavam
parados no trânsito, em média, 56 minutos por dia, em 2012 o tempo passou para quase uma
hora e meia. No Rio de Janeiro, o tempo passou de 1:52 h. para 2:49 h. O pesquisador Paulo
Resende, da FDC, afirmou que se nada for feito até o final desta década, as cidades brasileiras
enfrentarão um permanente estado de lentidão (BRITO, 2013).
Outro aspecto importante relacionado ao congestionamento é o uso das vias para
estacionar veículos, o que reduz o espaço para circulação. É evidente que veículos precisam
estacionar em algum lugar ao final da viagem. A questão, no caso, é onde e quem deve se
responsabilizar pelo espaço dedicado ao estacionamento.
Verifica-se que o aumento contínuo da frota de veículos, acompanhado de uma
gestão pública ineficaz vem priorizando o transporte individual motorizado em detrimento do
transporte público, trazendo consequências prejudiciais ao homem e ao planeta.
Assim, a Política Nacional de Mobilidade Urbana abandonou o modelo de
mobilidade que prioriza o veículo automotor particular em detrimento do público, pois aquele
leva à insustentabilidade, e direciona para a utilização de diversos tipos de modais nos
deslocamentos diários. A integração entre os diferentes modos de transportes é o objetivo
dessa Lei.
As estruturas do sistema de mobilidade devem priorizar a integração de transportes
com alta capacidade de passageiros e meios não motorizados, de modo que melhorem a
acessibilidade e a mobilidade de pessoas.
Cabe ao Poder Público estudar as várias opções de transportes existentes, de maneira
que se adéquem às características geográficas e populacionais da região, proporcionando, de
forma eficiente e eficaz, um sistema multimodal para a mobilidade urbana.
Em termos de extensão territorial metropolitana, levando-se em conta a concentração
de atividades e população, talvez seja importante poder contar com um sistema central de
operação de transportes públicos que facilite a gestão da operação e a integração dos sistemas.
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A cidade deve ter eficiência para atingir um equilíbrio de tráfego, com satisfação dos usuários
dos sistemas de transporte de massa.
A complexidade do problema metropolitano tem alertado o Estado a procurar a
colaboração dos municípios metropolitanos, parcerias com o setor privado e até mesmo algum
tipo de apoio do governo federal.
Os administradores públicos devem dar importância à questão metropolitana com
base em uma gestão urbana e ambiental. Em grandes aglomerações urbanas, no entanto, nem
sempre é possível concatenar os sistemas de transporte metropolitano com os locais, ou seja,
dos municípios que fazem parte da mesma região. É por isso que, muitas vezes, apesar dos
esforços despendidos, o cidadão continua a viver num trânsito caótico e mais complicado
ainda, ao se verificar que o grande número de usuários do transporte individual compete com
os transportes públicos, pelo uso de sistema viário em geral antiquado e que não comporta a
intensidade do fluxo existente (BRUNA, 2004).
Não é fácil administrar um sistema de trânsito caótico como o atual, principalmente
ao se verificar a dificuldade de ajustar infraestrutura, controle operacional dos veículos,
políticas públicas conjuntas, gestores com diferenças político-partidárias, interesses próprios,
egoísmo, comodidade. Talvez residam aí grandes frustrações relativas ao fracasso de
inúmeras tentativas de concatenar uma ação metropolitana integrada de transportes coletivos.

Numa forma de comparar efeitos do planejamento territorial e ambiental, destaca-se
a importância de integrar as políticas municipais e metropolitanas, relacionando,
necessariamente, programas, planos e projetos. Consequentemente deveria dar-se
prioridade à continuidade na implementação daqueles projetos já iniciados, para,
simultaneamente, poder evitar litígios entre as partes envolvidas e demoras
decorrentes. Para tanto, seria conveniente contar com comandos unidos e
regularidade de investimentos. Obras e disponibilidade de recursos deveriam estar
de acordo com as necessidades de projeto e respectivos cronogramas de execução,
envolvendo tanto o setor público como parcerias com o setor privado. O transporte
poderia receber, assim, total prioridade na implementação das políticas públicas,
pois estaria estruturado a qualidade do ambiente construído. (...) O transporte e o
meio ambiente ganham destaque como elementos essenciais dessa política, e como
tal deve permitir aos governos responder a essa pergunta com políticas públicas que
contemplem cada caso, mas, sobretudo, que coloquem o processo de expansão
urbana sob o controle de suas políticas. O transporte e o meio ambiente tornam-se,
necessariamente, parte das novas políticas de desenvolvimento local. (BRUNA,
2004, p. 215-216, 219)

A preocupação é urgente e atual; o transporte e o meio ambiente são os elementos
essenciais para as políticas públicas como forma de se buscar um desenvolvimento
sustentável. A integração se faz necessária, é preciso vencer os obstáculos e dificuldades para
atingir as vantagens e benefícios de um sistema eficiente.
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3.3 Os arranjos cooperativos internacionais na mobilidade urbana

O debate acerca dos arranjos cooperativos em regiões metropolitanas no campo de
mobilidade urbana não é um desafio apenas brasileiro, mas também uma preocupação no
cenário internacional.
O dilema da ação coletiva no espaço regional para a resolução e aprimoramento das
questões que envolvem a mobilidade urbana constitui tema central em todo o mundo. A
pluralidade de formas de cooperação institucional é um processo de contínua reestruturação e
avanços, tornando-se cada vez mais evoluídas e eficazes.
O tema exige um processo coletivo na busca do aperfeiçoamento dos modelos de
gestão nas regiões metropolitanas. Não existe um arranjo ou uma forma de organização única
e melhor, mas cada qual é próprio de seu contexto, da sua localidade, em função da sua
dinâmica socioeconômica, política, histórica e cultural.
A gama de experiências, nacionais e internacionais, exprimem trajetórias positivas e
negativas que servem como aprendizado para direcionar a superação dos desafios e aproveitar
as potencialidades para superação da questão.
O arranjo cooperativo da região madrilense e de Toronto representam comparativos
contributivos para aprimoramento das gestões metropolitanas brasileiras.

3.3.1 O arranjo cooperativo na região metropolitana madrilense

A experiência da região metropolitana de Madri é apontada com frequência nos
artigos científicos como um arranjo relativamente forte. Um arranjo forte ou modelo forte de
organização metropolitana, uma vez que proporciona bons resultados, tanto em termos de
implantação de uma rede extensa de infraestrutura comum como eficiente conexão de toda a
área funcional metropolitana. Os atores participantes convergem para um interesse comum e
buscam maior participação, elaboração e execução de políticas metropolitanas como forma de
alcançar benefícios para todos os envolvidos.
Apesar de a Espanha ser uma democracia organizada sob a forma de governo
parlamentar sob uma monarquia constitucional, sua organização político-institucional segue
uma estrutura semelhante a uma estrutura federal. Com o fim da ditadura do general Franco, a
partir de 1979, iniciou-se um processo de redemocratização e descentralização na Espanha
(KLINK, 2011).
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A Constituição nacional espanhola de 1978, em seu artigo 2º, reconhece a autonomia
de governos subnacionais, que são as chamadas comunidades autônomas e os governos locais.
Esses governos subnacionais são dotados de autonomia legislativa e competências executivas,
bem como da faculdade de se administrar mediante representantes próprios (KLINK, 2011).
A Espanha está dividida em 17 (dezessete) comunidades autônomas: Andaluzia, Aragão,
Astúrias, Ilhas Baleares, Canárias, Cantábria, Castela La-Mancha, Castela e Leão, Catalunha,
Comunidade Valenciana, Estremadura, Galiza, La Rioja, Madrid, Região de Múrcia,
Comunidade Foral de Navarra e País Basco.
A estratégia de descentralização do modo espanhol consolidou a escala regionalprovincial por meio da criação das comunidades autônomas no período de 1979 a 1982, como
arena privilegiada. Estas reuniam províncias ou governos regionais, com presidente e
assembleia eleitos, e concentravam maiores forças que os governos locais (KLINK, 2009).
Em 2006, a comunidade autônoma ou região metropolitana de Madri, composta por
179 (cento e setenta e nove) municípios, possuía pouco mais de seis milhões de habitantes,
sendo 3.128.600 habitando somente na cidade-polo. A região madrilense foi beneficiada, vez
que coincidiu a área funcional e a institucional, sendo objeto do processo gradual de
descentralização de responsabilidades e atribuições do governo central que, de fato,
consolidou-a como órgão metropolitano principal. Isso acarretou bons resultados em termos
de coordenação de investimentos, políticas públicas e gestão (OBSERVATÓRIO DAS
METRÓPOLES, 2012).
O arranjo considerado forte, no caso da comunidade autônoma de Madri, foi nas
áreas de transporte e mobilidade urbana, marcado pela ampliação significativa das
modalidades públicas (trem, ônibus e metrô). Esse cenário gerou uma série de vantagens na
consolidação e ampliação das principais redes de infraestrutura. O sistema de metrô, por
exemplo, no período de 1984 a 2007, cresceu 6% ao ano, efetivamente, duplicando a rede
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2012).
A cooperação entre os governos no arranjo metropolitano sobre mobilidade urbana
trouxe benefícios físicos, econômicos e tarifários. Veja-se:

Ao mesmo tempo, a articulação interfederativa (governo central, regional e local),
referente à construção de um consórcio público de transporte de Madri, representou
passo importante para coordenar os macroinvestimentos em infraestrutura física e
avançar com medidas estruturadoras como a integração física e tarifária. (KLINK,
2011, p.86)
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Composto por representantes do governo local, regional e nacional conjuntamente
com membros dos sindicatos de trabalhadores e das empresas, o consórcio público de
transporte da região metropolitana de Madri conseguiu a implantação de medidas bem
sucedidas, obteve um mecanismo participativo e pragmático, além de coordenar a integração
de rotas e de tarifas na questão dos transportes (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES,
2012).
A cidade de Madri possui uma rede de transporte vasta e complexa. Os vários meios
de transporte e respectivas infraestruturas estão organizados de forma a reduzir
substancialmente o trânsito de automóvel, possibilitando uma rápida circulação quer de quem
circula dentro da cidade, quer de quem se desloca e mantém atividades no entorno periférico.
O metrô, o comboio e os autocarros são os mais importantes transportes públicos
(WIKIPÉDIA, 2013).
O metrô de Madri serve os mais de três milhões de habitantes e é uma das redes em
maior extensão em todo o mundo. Atualmente é considerado o segundo maior sistema
metropolitano da Europa ocidental. A rede de comboios urbanos, denominada Cercanias
Madrid serve para complementar a rede metropolitana, chega à maioria dos municípios da
área, ligada ao metrô em mais de vinte estações. A rede de autocarros urbanos gerida pelo
Consórcio de Transportes de Madrid e pela Empresa Municipal de Transportes de Madrid
opera na cidade interagindo também com os outros meios de transportes (WIKIPÉDIA,
2013).
Ocorre que a trajetória recente mostra grandes conflitos e contradições na produção
das relações do espaço urbano regional da comunidade autônoma madrilense. Os conflitos
entre a escala regional, isto é, a comunidade autônoma e a própria cidade-polo estão em
ascensão. A cidade-polo reivindica maior parte das atribuições, responsabilidades e recursos
fiscais para o governo local. Esse panorama atual gera um quadro de contradições e
instabilidades na produção e manutenção do espaço urbano metropolitano e das suas
conexões. Foi a partir dos anos 1990 que a cidade de Madri desencadeou suas atitudes,
implantando uma série de iniciativas para fomentar a sua economia urbana desarticulada da
comunidade autônoma (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2012).
Além da disputa e conflito entre a cidade central e a comunidade autônoma, no
cenário atual surgem também disputas com as cidades da periferia, cada qual lutando em
torno da sua atitude egoística de desenvolvimento econômico local. Tem-se, como exemplo,
em 1989, a cidade de Gatafe que criou a Agência de Desenvolvimento Econômico local, sem
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envolvimento algum com a comunidade autônoma. Jeroen Klink interpretando esse contexto,
assim se posiciona:

A emergência de regime neolocalista de promoção de desenvolvimento reforçou a
fragmentação e a pulverização de iniciativas. A região metropolitana caracterizou-se
pelas sobreposições de projetos, pela ausência de escala das iniciativas e pela fraca
coordenação horizontal (entre cidades) e vertical (entre a comunidade autônoma e as
cidades) referente à política de ciência, tecnologia e inovação. (KLINK, 2011,p.85)

A sobreposição de esforços e iniciativas atrapalha o desenvolvimento regional em
todos os campos: tecnológico, de infraestrutura, econômico, de transportes, etc., gerando a
fragmentação e ausência de perspectivas e projetos eficientes e estratégicos com bom
aproveitamento de um sistema onde inexiste cooperação, impossibilitando a coerência, a rede,
sinergia e interligação entre as cidades que fazem parte de uma mesma comunidade
autônoma. O resultado é o esperado, ou seja, a fragilidade na resolução de problemas comuns,
interligados e falta de planejamento integrado.
Esse tipo de atitude com extinção da coordenação impede o desenvolvimento da
metrópole. Não surpreende que esses conflitos afetem o arranjo realizado em torno da questão
da mobilidade e transporte existente naquela região. Os dados mais recentes mostram um
crescente descompasso entre as políticas setoriais de transporte, de mobilidade e de meio
ambiente. Essa falta de integração reflete num crescimento exponencial da mobilidade
privada entre as cidades industriais da periferia e a cidade central de Madri que nos últimos
anos superou sistematicamente a utilização do transporte público. O crescimento do tráfego
por meio particular no período entre 1996 a 2004 superou o uso do transporte público 5%
versus 3,7% (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2012).
Conclui-se que a emergência de disputas, conflitos, contradições e principalmente
competições entre as instâncias governamentais foram causas impeditivas de manutenção do
antigo arranjo institucional de cooperação e integração pactuado entre as comunidades
autônomas e os governos locais, com o apoio do governo nacional ajustado no período pós a
ditadura de Franco para resolução dos problemas comuns e desenvolvimento regional urbano
metropolitano que estava trazendo ótimos resultados.

3.3.2 Arranjo cooperativo no Canadá

O sistema jurídico-político do Canadá estrutura-se em uma federação constituída por
3 (três) territórios e 10 (dez) províncias. Essa estrutura de distribuição de poder é baseada nas
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relações de complementaridade entre dois níveis – o federal e o provincial –, que foram
estabelecidos por lei (Constitutional Act, 1982) incorporando os princípios da British North
America Act,1867 (IPEA, 2013).
Seu sistema político constitui-se de uma democracia parlamentar, sendo que sua
representação político-institucional, conforme citado anteriormente, estabelece-se em dois
níveis, o provincial e o federal. As cidades, vilas e conglomerados estão sob a jurisdição do
governo provincial (IPEA 2013).
O federalismo canadense não reconhece a autonomia das localidades. São as
províncias que institucionalmente possuem a exclusividade do poder nos serviços urbanos
locais em todas as municipalidades, como transportes, saúde, educação, ordenamento
territorial, entre outros. Tanto a esfera federal como a provincial definem estratégias de
intervenção nos problemas urbanos, mas é a esfera provincial que possui mais poderes de
regulamentação desses problemas, por estar mais próxima das municipalidades, devendo estas
estar de acordo com as orientações definidas pelo governo provincial (IPEA 2013).
O Canadá é um país que construiu importantes arranjos de governança metropolitana
de estratégias tanto voluntárias como de mecanismos compulsórios.
Toronto, desde a década de 1950, destaca-se no fomento a mecanismos de
governança metropolitana. Em 1954, instituiu o Metropolitan Toronto (Metro Toronto), com
ações nas áreas de financiamento, planejamento e implementação de infraestruturas e serviços
urbanos compartilhados. A estrutura era representada por 12 (doze) municipalidades que
foram integradas, resultando em um arranjo metropolitano cooperativo em dois níveis: o
provincial e o das municipalidades, denominado Greater Toronto Area (IPEA 2013).
Entre os principais desafios para o fomento do crescimento econômico e da
qualidade de vida, nos anos 1970 no Greater Toronto Area, estavam determinados
investimentos em infraestruturas de transportes e mobilidade urbana como forma de diminuir
os impactos ambientais (IPEA 2013).
No ano de 1988, foram integradas 6 (seis) municipalidades, formando a Nova
Toronto,

megacidade, representada pelo governo metropolitano e por conselheiros. A

intenção era instituir uma única esfera integrada metropolitana como forma de evitar
duplicidade de prestação de serviços entre as municipalidades e as províncias (IPEA 2013).
A problemática instaurada em Toronto é que existia grande divergência política entre
o governo local e as municipalidades. A estrutura de governança que surgiu assim se
organiza:
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A estrutura de governança da Nova Toronto era composta pelo prefeito e 57
conselheiros a partir do Province’s Fewer Municipal Act. Nas eleições de 2000, em
decorrência da proporcionalidade do critério quantitativo,foram indicados 44
conselheiros. Os conselheiros eram indicados pela municipalidade de forma indireta
para compor o conselho metropolitano. As mudanças no cenário político
possibilitaram a elegibilidade dos conselheiros por meio de eleições diretas. Nesta
estrutura, delegam-se funções para nomeação de membros do conselho para compor
agências, comissões e corporações para a eficiência da prestação dos serviços
comum.
Neste sentido, houve mudanças na prestação de serviços que anteriormente eram de
responsabilidade da municipalidade, sendo transferidos para a estrutura
metropolitana. Partes dos serviços foram geridas por delegação do conselho
metropolitano para as municipalidades e outros foram prestados com
responsabilidade compartilhada.
Após a amalgamação houve mudanças importantes na estrutura de governança
metropolitana de Toronto. Se, por um lado, um dos objetivos para amalgamar as
municipalidades foi a redução de custos e a eficiência na prestação dos serviços, o
que fomentaria a economia de escalas, na prática resultou em fortes reações, com
enormes dificuldades de gerenciamento da nova estrutura. (IPEA, 2013)

Após a expansão da área formando a Nova Toronto, as novas estruturas
metropolitanas referentes ao transporte urbano tornaram-se prioridade. Nesse sentido, o
planejamento consistia em um sistema de transporte que fosse integrado, multimodal, eficaz e
sustentável.
Ocorre que um grande entrave para a cooperação nessa região, influenciando na sua
eficiência, foram as articulações políticas, conforme deixou claro o estudo Experiências de
Governança Metropolitana Internacional: os casos dos Estados Unidos e do Canadá (IPEA,
2013).
Em 2006 foi estabelecida uma parceria entre a Grande Toronto e o governo de
Ontário (na área de Hamilton), de um acordo de cooperação no setor de transportes,
denominado Greater Toronto Hamilton Area – GTHA, criando-se a organização conhecida
como Metrolinx. A Metrolinx iniciou a elaboração e análise do plano integrado multimodal de
transporte, conhecido como Plano de Transporte Regional (RTP), sua coordenação e gestão
das estratégias de investimento, subsídios a programas e projetos.
As estratégias de coordenação do GTHA foram estruturadas entre 2007 e 2008 em 7
(sete) grandes eixos, conhecidos como The Green Papers, abordando estratégias de transporte
sustentável, mobilidade, controle de trânsito, fomento a estradas e rodovias, escoamento e
entrega de mercadorias.
A estrutura de coordenação da Metrolinx funciona da seguinte forma:

A estrutura de coordenação da Metrolinx é composta pelo Conselho Administrativo,
diretores, ministro dos Transportes e o conselho consultivo. O conselho consultivo é
representado por membros não eleitos indicados por recomendação do ministro dos
Transportes. Os dispositivos de financiamento para o setor de transportes são
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frágeis, grande parte da receita provém das províncias e partes das atribuições são
executadas pelo setor privado. (IPEA, 2013)

Tal como no Brasil, os arranjos metropolitanos canadenses são formados por
proximidades das municipalidades, isto é, por municípios conurbados, que se integram
formando uma área metropolitana geralmente dentro do mesmo estado. No caso do Canadá,
seria na mesma jurisdição provincial.
Na experiência de gestão metropolitana de Toronto, a inserção de um ente
metropolitano e mecanismos de compulsoriedade representam a ferramenta de formação dos
arranjos. As integrações, sobretudo, devem ser analisadas a partir dos interesses políticos e da
real contribuição para o fortalecimento do arranjo metropolitano.
Os casos analisados contribuem para o presente trabalho na medida em que
demonstram a existência de formas de cooperação na área de mobilidade urbana em outras
regiões metropolitanas do mundo, a estrutura do Estado e os fatores sociológicos como
suporte para a formação de arranjos.
Passa-se agora a analisar os arranjos cooperativos dentro da estrutura federativa
brasileira.
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4 O FEDERALISMO COOPERATIVISTA BRASILEIRO E A POSIÇÃO DO
MUNICÍPIO COMO CRESCENTE AGREGADOR DE EXPECTATIVAS DE
EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A efetividade da gestão associada em matéria de mobilidade exige a utilização das
prerrogativas viabilizadas pela organização federativa de Estado. Tanto o ordenamento
jurídico como a forma de estado federal adotada no Brasil oferece oportunidades para se
construir uma gestão associada em uma sociedade extremamente complexa. O federalismo
garante as interações marcadas por sociedades fundamentalmente pluralistas, por espaços
heterogêneos, comporta as relações plurifederativas, como forma de atingir uma cidade
coerente, efetividade na execução de políticas públicas, melhor qualidade de vida e defesa do
meio ambiente.
Vários questionamentos emergem sobre as relações plurifederativas. Trata-se de uma
questão importante quando se analisa o modelo federativo adotado pela Constituição da
República de 1988, seu caráter descentralizador e a importância dada aos governos
municipais. Os municípios aparecem como atores protagonistas quando lhes são conferidas
competências e responsabilidades em diversos âmbitos.
O estudo sobre o federalismo e a descentralização administrativa e política remete a
diversas outras questões como a divisão de competências, separação dos poderes, questões
fiscais, questões de relações de competição, coordenação e cooperação entre os entes
federados, dentre outras. Essas questões se tornam polêmicas e problemáticas quando o
simples fato da descentralização e autonomia conferidas aos entes subnacionais não trazem os
efeitos positivos esperados e dificultam o estabelecimento de resolução de problemas.
O Estado Federal concedeu às unidades locais e regionais o poder da autonomia
assim como competências e atribuições. Contudo, é importante ressaltar que a concepção do
federalismo moderno exige algo mais que a simples descentralização. A existência de esferas
autônomas por si só não garante a efetividade atribuída pelo federalismo em relação à gestão
mais democrática e eficiente. É necessário que essa descentralização esteja inserida em um
contexto de cooperação entre os entes federados, estabelecendo-se relações de confiança,
interação e reciprocidade para que consigam encontrar soluções para a resolução dos
problemas comuns.
As relações em um contexto de autonomia política e administrativa para execução de
determinadas políticas públicas, como na área da mobilidade urbana, pode ser problemática.
Apesar do reconhecimento da autonomia política e administrativa na adoção do Estado
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Federal, faz-se necessária a relação entre os entes, pois o problema muitas vezes não pode ser
resolvido isoladamente e porque toma dimensões que se estendem além dos limites territoriais
de determinado ente.
Para entender a proposta colocada neste trabalho busca-se, no presente capítulo,
abordar a estrutura e características da forma de Estado adotada no Brasil. O federalismo
assumiu diferentes formas em períodos distintos, ora apresentando-se mais centralizado, ora
mais descentralizado até se chegar à estrutura oferecida pela Constituição da República de
1988, caracterizada pelo seu viés descentralizador e municipalista.
O federalismo não é o vetor principal, único e suficiente para explicar todos os
dilemas que norteiam a problemática das relações entre os entes, porém é um ponto de partida
para realizar uma análise mais aprofundada, tendo em vista se tratar da organização políticoterritorial de poder do Estado brasileiro.
A mobilidade urbana estudada a partir do contexto federal traz ao debate diversos
questionamentos no âmbito de determinações de competências, de planejamento, execução e
fiscalização de políticas públicas. Além disso, torna-se um problema complexo quando deve
ser resolvido pelos entes federados dentro da organização política, administrativa e financeira
do sistema federal.
As relações tomam dimensões diferentes das esperadas de um problema comum que
não é restrito aos limites territoriais. A busca de soluções que resolvam esse problema da
mobilidade sob o pacto federativo é a perspectiva de uma reconstrução desse mesmo pacto
como alternativa viável.
Dentro do próprio Estado Federal se encontra desafios e obstáculos. Mas é dentro
desse próprio Estado que se encontra a saída, tendo em vista que só o mesmo consegue
comportar toda a complexidade, heterogeneidade e pluralidade do problema.
O quadro histórico do federalismo no Brasil apresenta certas dificuldades quando
verificada a tensão existente entre a descentralização e a (re)centralização. Mas, ao mesmo
tempo, também apresenta grandes avanços, sobretudo na implementação de instrumentos que
possibilitam o reequilíbrio do pacto federativo, prestigiando a atuação compartilhada dos
entes estatais e a gestão associada dos interesses comuns.

4.1 A estrutura e características do Estado Federal
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O sistema federativo consiste na forma como o Estado organiza territorialmente a
distribuição dos poderes, compartilhando uma única soberania com várias partes autônomas
para administração de questões locais.
O federalismo, portanto, é um verdadeiro modelo constitucional de distribuição de
competências e poderes entre partes autônomas (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO,1994).
A ideia federal está presente desde as sociedades políticas mais antigas, porém a
forma de organização e conceito de Estado Federal surge com a Constituição Americana em
1787.
José Alfredo de Oliveira Baracho expressa que, apesar das diferenças concretas
mediante os diversos modelos que surgem no decorrer da história, cada qual com seus
aspectos específicos, o Estado Federal apresenta alguns pontos em comum em todos eles.

A estrutura do Estado Federal, apesar das diferenças concretas que ocorrem através
dos diversos modelos que surgem, apresenta alguns pontos em comuns: – princípio
federal que consiste no método de dividir os poderes, de modo que os governos
central e regionais sejam, cada um dentro de sua esfera, coordenados e
independentes; – equilibrar a pluralidade com a unidade; – manutenção da unidade
do Estado, para que a descentralização não leve à dissolução da comunidade
jurídica; – o ato constituinte do Estado federal é um ato político que integra uma
unidade conjunta com coletividades particulares;– é um Estado soberano composto
de vários Estados;– não há tratado nem pacto que dão origem contratual a essa
unidade das partes, mas uma Constituição surge como norma principal que tem
eficácia e validade para dar suporte, também, aos ordenamentos locais; – esta
preeminência da Constituição Federal não retira a atribuição dos Estados
particulares em elaborar a própria organização constitucional; – A Constituição
federal ordena uma distribuição de competências que determinam as relações entre a
federação e os Estados; – as relações decorrentes da distribuição de competências
podem determinar: a)participação:consiste no direito que têm os Estados membros
de colaborar na formação e decisão dos órgãos federais; b)coordenação.
(BARACHO, 1986, p. 24)

Dalmo de Abreu Dallari também apresenta as características próprias do federalismo
como: a) a união faz nascer um novo Estado e, concomitantemente, aqueles que aderirem à
federação perdem a condição de Estado; b) a base jurídica do Estado Federal é uma
Constituição; c) na federação não existe direito de secessão; d) só o Estado federal tem
soberania, os Estados-membros, ou chamados, entes federados, têm autonomia política
limitada; d) no Estado Federal as atribuições da União e as das unidades federadas são fixadas
na Constituição, por meio de distribuição de competências, não existindo hierarquia na
organização federal, porque a cada esfera de poder corresponde uma competência
determinada; e) a cada esfera de competência se atribui renda própria; f) o poder político é
compartilhado pela União e pelas unidades federadas; g) os cidadãos do Estado que aderem à
federação adquirem a cidadania do Estado Federal e perdem a anterior (DALLARI, 2007).
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Assim, pode-se concluir que todo Estado federal que pretende concretizar o ideal de
federalismo deve se estruturar com base em pelo menos uma característica fundamental e
indispensável: uma estrutura interna de poder jurídico-político que, no mínimo, seja dual e
pela qual rodeiem todas as demais características em maior ou menor grau,
diversificadamente (BERNARDES, 2010).
Há uma ordem central e ordens parciais de poder. Assim, os Estados-membros
podem se organizar de acordo com sua vontade; detêm espaços de atuação sem uma relação
de subordinação e hierarquia, possibilitando aos mesmos autonomia conforme suas
particularidades e características próprias, levando em consideração suas especificidades,
interesses e peculiaridades locais.
A natureza não centralizada é própria dos sistemas federais e a autonomia dos
governos subnacionais constitui característica essencial dessa organização. O conteúdo da
autonomia corresponde à capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e
autoadministração dos estados federados (BARACHO, 1986).
Ocorre que é necessário conciliar autonomia com participação. Deve-se manter a
noção de unidade, de objetivo comum do Estado federal. “O princípio da participação garante
que as unidades que compõem a federação colaborem na formação das decisões que se
adotam como próprias da Unidade federal” (BARACHO, 1986, p. 50). A autonomia difere da
centralização. “As organizações do tipo federativo supõem a existência de instituições
encarregadas de gerir os interesses comuns” (BARACHO, 1986, p. 50). Faz parte da própria
natureza do federalismo a noção de unidade e não de centralização, noção essa que pode ser
acolhida como forma de congregar ao mesmo tempo as várias diversidades e um objetivo
comum, forma de organização estatal que só o federalismo comporta.

4.2 A diferença entre Estado Unitário e Estado Federal

A atribuição do poder de decisão a uma série de autoridades locais, tendo a
autoridade central certo controle, constitui o que se chama de descentralização. No lado
oposto, a centralização decorre do Estado, em um centro de unificação e coordenação,
assumindo todo o controle. E é nesse ponto que se aproveita a oportunidade para apresentar as
especificidades que diferenciam a forma de Estado Federal da forma de Estado Unitário.
A diferença entre Estados Unitários e Estados Federativos diz respeito às formas de
distribuição da autoridade política dos Estados nacionais. Nos Estados que adotam a forma
federativa, o governo é dividido verticalmente de maneira que seus diferentes níveis possuam
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autoridade sobre a mesma população e território. Nesses Estados, o governo central e os
governos locais são independentes entre si para atuarem em suas respectivas jurisdições
(ARRETCHE, 2002).
Nos Estados unitários apenas o governo central tem autoridade própria. A unidade do
Estado nacional está garantida pela concentração de autoridade política, fiscal e militar no
governo central, ao passo que a autoridade política dos governos locais é derivada de uma
delegação de autoridade da autoridade política central. Assim, a autonomia dos governos
locais é mais reduzida nos Estados Unitários que nos federativos (ARRETCHE, 2002).
Wilba Lúcia Maia Bernardes, ao detectar características da particularidade do Estado
Federal diferenciando-o do Estado Unitário, assim expõe:

Dessa forma, o Estado federal ainda difere juridicamente do Estado Unitário pelo
fato de suas unidades componentes – Estados-membros – se constituírem em
estruturas jurídicas e políticas por direito próprio, o que representa o aspecto da
diversidade da federação. (...) O que, efetivamente, se altera na definição da natureza
jurídica da federação é uma questão de fundo, mas que muda completamente o seu
enfoque: não vincular a soberania a um todo homogêneo personificado pelo Estado,
mas centralizá-la na distribuição espacial de poder segundo as características desse
modelo. (BERNARDES, 2010, p.181-182)

O que se tem como importante nos Estados federativos é a ausência de hierarquia
entre os entes federados, a distribuição de competências e a necessidade de um equilíbrio
entre autonomia e interdependência entre os mesmos, formando um todo.
Fernando Luiz Abrucio, dentre as características apresentadas, sinaliza o destaque
para a importância dada ao “compartilhamento de autoridade entre um Governo Nacional
(União) e os governos regionais (Estados, províncias, cantões e, no caso sui generis brasileiro,
os municípios)” (ABRUCIO, 2000, p. 32).

4.3 Descentralização e Federalismo

Devido à importância que a descentralização assumiu no Brasil após a Constituição
da República de 1988, focaliza-se o federalismo mais como sinônimo de descentralização do
que o associando a uma ordem política e constitucional com especificidades próprias
(SOUZA, 2005).
O principal mito a ser desfeito é que o federalismo pressupõe descentralização de
poder. Ora, o que o federalismo pressupõe é a existência de múltiplos centros políticos,
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portanto, a descentralização como movimento, pode ocorrer ou não dentro do federalismo
(RIBEIRO, 2009).
A descentralização diz respeito à distribuição das funções administrativas entre os
níveis de governo (RICKER apud ARRETCHE, 2002). As mais variadas formas de
transferência de recursos e delegações de funções permitem que um certo nível de governo
desempenhe funções de gestão de uma determinada política, independentemente de sua
autonomia política e fiscal (ARRETCHE, 2002).
Assim, a descentralização está ligada a questões administrativas, diferentemente de
autonomia política e fiscal.
Nos dias atuais, a maior parte dos Estados federativos é descentralizada, mas o grau
de centralização na distribuição de competências administrativas variou muito ao longo da
história dos países federativos, sem que isso tenha alterado substancialmente o que é a
característica essencial do federalismo, isto é, a autonomia política dos governos locais
(ARRETCHE, 2002).
A discussão acerca da centralização política e administrativa é problemática tanto
dos Estados federais como dos Estados unitários. A esse respeito Marta Arretche apresenta
exemplo sobre Estado Unitário descentralizado:
O Reino Unido constitui um exemplo de Estado Unitário, isto é, em que há a
concentração da autoridade política no Poder Central, mas descentralizado, vez que
possui delegação para gestão de políticas públicas nos governos locais. O Reino
Unido é um Estado Unitário cujas instituições políticas concentram a autoridade
política no governo central: concentra poderes no executivo central; os poderes
legislativo e executivo estão fundidos, com preponderância do executivo; a Câmara
Baixa tem extensos poderes legislativos, ao passo que a Câmara Alta tem poderes
reduzidos; a eleição ocorre por single membre districts; os governos locais operam
como executores das políticas centrais, sem autonomia fiscal; o Parlamento(Câmara
Baixa) é a suprema autoridade no processo de definição das leis; o poder judiciário
não tem poder de revisão das decisões parlamentares, com base em uma
Constituição previamente aprovada, à qual o Parlamento deveria estar submetido;
não há espaço para decisões baseadas na democracia direta, com plebiscitos
(Lijphart, 1984). Entretanto, do ponto de vista da distribuição de competências, a
gestão de políticas públicas é extensamente descentralizada no Reino Unido.
(ARRETCHE, 2002, p. 29-30)

Na proposta do federalismo, ao contrário do que se pode pensar, existe sempre a
possibilidade da alternância entre centralização e descentralização. No contexto brasileiro, em
alguns momentos, o federalismo assumiu características centralizadas. Tem-se, por exemplo,
o período do Estado Novo e da ditadura militar, momentos em que se promoveu um
fortalecimento do governo central e enfraquecimento dos governos subnacionais na
determinação de políticas públicas.
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Como se vê, definir a forma como o federalismo se estruturará, depende não só da
descentralização e centralização, mas também, entre outros aspectos, da situação política,
econômica, social e cultural de cada país.
A descentralização de forma total em Estados Federais torna-se um instrumento
positivo quando fornece a possibilidade de transferir competências, recursos, atribuições e
capacidades para determinação nos campos social, econômico, político e administrativo, de
forma equilibrada, eficiente e rápida, vez que os governos subnacionais também assumem
responsabilidades e competências, e um governo mais próximo do povo torna a gestão pública
mais democrática.
Por outro lado, pode-se observar que quanto maior for o processo descentralizador,
maior será o número de atores relevantes em uma federação e, por consequência, maiores
serão os conflitos existentes dentro da relação federativa adotada (ABRUCIO, 2000).

4.4 O contexto brasileiro de adoção do federalismo e a inconstante alternância de
centralização e descentralização de relação entre os entes federados

O federalismo surge como forma de Estado que consegue acomodar uma sociedade
completamente diversificada e pluralista. Permite lidar com a complexidade das sociedades
que o Estado-Nação unitário e centralizado não suportava, além de ser uma estrutura que
acomoda o desenvolvimento dos princípios democráticos de forma mais segura e adequada no
contexto do Estado Democrático de Direito.
O federalismo é lido em várias perspectivas e contextos diferentes e é isso que lhe
possibilita ser uma forma aberta, abrangendo os seus contrários, ora mais descentralizado, ora
centralizado, e permitindo os seus compromissos com uma sociedade totalmente pluralista,
com objetivos, direitos, garantias e perspectivas diversas. O fato de ser aberto, incompleto e
estar em constante construção, o qualifica.
Wilba Lúcia Maia Bernardes ao fazer uma leitura do federalismo, indica que o
mesmo surge como forma de recuperar os laços da integração social e recuperar a confiança
nas instituições. Isto é, o federalismo chega, no início do século XXI como uma grande aposta
para possíveis soluções em sociedades pluralistas inseridas em uma perspectiva de Estado
Democrático de Direito. Para Wilba:

O federalismo assenta-se em bases comunitárias e em bases individuais que
professam tanto os interesses privados como se guiam por identidades sociais
compartilhadas (as diferenças de cultura, religião, situação econômica, política ou
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jurídica não são entraves ao federalismo, ao contrário, o estimulam). As
comunidades acorrem e se acomodam em uma estrutura única e mais ampla, a
federal, pois só dessa forma conseguirão satisfazer outras necessidades prementes
condicionadas pela tecnologia, pela economia e pela política e que, isoladamente,
não conseguiriam cumprir, ou seja, pelos menos, inicialmente, as comunidades
guiadas por seus interesses específicos movem-se para consecução de um interesse
ainda maior, e nesse sentido festeja-se o federalismo. (BERNARDES, 2010, p. 6)

O Brasil adotou a forma federativa de divisão territorial de Estado há mais de um
século. Ao longo desse tempo, o país conviveu com grande variedade de arranjos federativos
e experimentou períodos de regime democrático e de autoritarismo (SOUZA, 2005).
O próprio modelo federativo brasileiro esteve diante de movimentos centralizadores
e descentralizadores de acordo com a época e com os paradigmas políticos vigentes, o que
resultou no modelo adotado no Brasil com a Constituição de 1988, depois de um complexo
processo com a característica de descentralização tanto política como administrativa
(RIBEIRO, 2009).
O sistema federal brasileiro foi introduzido em 1889 e expresso de forma detalhada
na Constituição de 1891. Para entender o sistema federalista deve-se ter em mente que não é
suficiente compreender somente a estrutura constitucional, mas uma série de estruturas que
rodeiam a constitucional, como a estrutura econômica, o sistema de partidos e as práticas
políticas (SOUZA, 2005).
Apesar da estrutura constitucional de cada período, por meio de seus dispositivos,
fornecer indicativos para compreender o federalismo referente a esses períodos, não se pode
esquecer que existe uma distância das circunstâncias econômicas e políticas que muitas vezes
prevalecem sobre a organização constitucional. Assim, visualiza-se a complexidade que a
estrutura federal fornece.
A primeira Constituição do Brasil foi promulgada em 1824. Nesse período já existia
uma cultura de federalismo que fora herdada do período colonial em que o território brasileiro
era dividido em capitanias hereditárias. Essa constituição delegou poderes administrativos às
16 (dezesseis) províncias existentes. Apesar de as províncias não contarem com autonomia
política formal, já se marcava o início para uma estrutura federal (BERNARDES, 2010).
A experiência de um federalismo dualista, isto é, aquele que fixa as competências
repartidas entre as entidades federais e previstas constitucionalmente como modo de garantir a
autonomia, influenciou a Constituição de 1891, a primeira a adotar o regime federalista e
republicano. Porém, esse federalismo dualista não alcançou êxito, pois existia uma tendência
de centralização no governo federal, uma preponderância do Executivo em concentrar o poder
em suas mãos. Os recursos públicos eram direcionados somente para alguns estados. Quase
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não existiam relações entre os entes constitutivos da federação, caracterizando-se esse período
como de uma federação isolada (BERNARDES, 2010; SOUZA, 2005).
Esse período é marcado por uma forte preocupação com a unidade, dependência de
uma herança da monarquia, com foco para a garantia do papel unificador do território
nacional, garantindo a estabilidade política e territorial. Assim, mesmo que existissem
indícios federalistas, a preservação das autonomias estaduais não era a principal preocupação.
Com o fim da Primeira Guerra, o crescimento do setor industrial, a crise do café, o
desenvolvimento do Sul do nosso país, o surgimento de uma classe média industrial/operária
mais consciente de seus direitos, juntamente com a classe militar descontente com o sistema
vigente, propõe-se a reforma de 1926, que define metas centralizadoras e descaracteriza mais
a feição do federalismo. Tudo deságua na Revolução de 1930 e, posteriormente, na
promulgação de uma nova Constituição, de 1934 (BERNARDES, 2010).
A Constituição de 1934 foi influenciada pelo golpe de Vargas em 1930, introduziu a
tendência à constitucionalização de questões socioeconômicas e expandiu as relações
intergovernamentais pela autorização para que o governo federal concedesse às instâncias
subnacionais recursos e assistência técnica. Aos municípios foram assegurados recursos
próprios, que seriam por eles coletados e transferência de imposto estadual (SOUZA, 2005).
Com essa Constituição foi implantado o federalismo cooperativo como modelo
constitucional. Ela também se compromete com um novo paradigma do Direito do bem-estar
social contando com um extenso rol de direitos sociais e uma extensa centralização de
poderes no governo federal; o que espelha a era do intervencionismo estatal com a ampliação
de funções atribuídas ao Estado. Além de ser uma tentativa de reivindicação dos estados mais
pobres da federação de proverem suas necessidades com o apoio federal, tinha como objetivo
equiparar e minimizar as disparidades de níveis de desenvolvimento entre as unidades da
federação (BERNARDES, 2010).
A Constituição de 1937 não segue o modelo de federalismo cooperativo; nesse
período há total ruptura com as instituições democráticas, com supressão de direitos e
garantias fundamentais. Na outorga desse documento constitucional, o então Presidente
Getúlio Vargas, decretou a intervenção em todos os Estados da federação. Passa-se assim, até
1945, a vivenciar um Estado unitário, e apesar de as disposições escritas na Constituição de
1937 ainda se referirem à forma federal do Estado, obtinham conotações autoritárias e
claramente antifederativas (BERNARDES, 2010; SOUZA, 2005).
Como registro desse período, tem-se o fechamento do Congresso Nacional e das
assembleias estaduais e substituição dos governadores eleitos por interventores. Um dos atos
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mais simbólicos contra os interesses regionais foi a queima de todas as bandeiras estaduais em
praça pública.
Com o retorno do regime democrático, nova Constituição foi escrita em 1946. Os
recursos para os governos locais foram privilegiados assim como o dos estados. Essa
Constituição introduziu o primeiro mecanismo de transferências intergovernamentais da
esfera federal para as municipais, excluídos os estados, na tentativa de diminuir os
desequilíbrios verticais.
A Constituição posterior foi promulgada em 1967; em 1969 uma longa emenda
constitucional foi editada, marcada pela centralização na esfera federal do poder político e
tributário, afetando o federalismo e suas instituições. Apesar da centralização dos recursos
financeiros, foi a reforma tributária dos militares que promoveu o primeiro sistema de
transferência intergovernamental de recursos da esfera federal para as subnacionais, por meio
dos Fundos de Participação e das transferências negociadas (SOUZA, 2005).
As instituições jurídicas e políticas encontravam-se ceifadas de democracia e vigia o
comando central do governo federal em todos os aspectos do Estado desde 1964. Essa
estrutura de Estado explica-se com base em um pseudofederalismo cooperativo para justificar
o comando integral da União (BERNARDES, 2010).
O federalismo brasileiro caracterizou-se em toda a sua trajetória por uma verdadeira
assimetria entre os entes federados, com distribuições desiguais de poder, ora com
fortalecimento do poder central e enfraquecimento dos governos subnacionais, ora com
tentativas de garantir maior autonomia e competência aos Estados-membros e
desconcentração do poder da União.

4.5 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o federalismo moderno
com caráter cooperativista

A Constituição da República de 1988, que é a que interessa diretamente ao presente
trabalho, trouxe o modelo federativo como uma tentativa de recuperar o viés descentralizador
para retomada da adoção de um federalismo cooperativo já lançado nas Constituições
anteriores, além de consagrar os postulados democráticos do nosso Estado.
A inclusão dos Municípios é uma peculiaridade desse sistema federal brasileiro. No
nosso ordenamento jurídico, mais especificamente no caput do artigo 1º da Constituição da
República estabeleceu-se que: “A República Federativa do Brasil, formada pela união
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indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito” (BRASIL, 1988).
Ainda o artigo 18 da mesma Carta determina a organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil, explicitando que: “A organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição” (BRASIL, 1988).
Sendo assim, pode-se perceber que a Constituição Federal reconheceu o Município
como ente integrante do sistema federativo, incluindo-o na organização políticoadministrativa, garantindo sua plena autonomia semelhante aos demais entes.
Paulo Bonavides (2007) ao analisar essa inclusão dos Municípios como ente federal,
assim expõe:

Não conhecemos uma única forma de união federativa contemporânea onde o
princípio da autonomia municipal tenha alcançado grau de caracterização política e
jurídica tão alto e expressivo quanto aquele que consta da definição constitucional
do novo modelo implantado no país com a Carta de 1988. (BONAVIDES, 2007,
p.129)

Assim, constata-se que ao Município também foi concedida as capacidades de
autogoverno, auto-organização, autoadministração e normatização próprias.
A forma como o Estado brasileiro é organizado é tão importante que a Constituição
Federal a coloca entre as suas principais garantias, não podendo a mesma ser objeto de
qualquer alteração ou mesmo extinção.
O artigo 60, parágrafo 4º, inciso I, é claro ao impor que: “Não será objeto de
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado” (BRASIL,
1988).
Já se afirmou que uma das principais características do federalismo é a repartição de
competências no âmbito legislativo, administrativo e tributário. Regra geral, essa repartição
de competências está diretamente atrelada ao princípio da predominância do interesse, e é ele
que direciona essa distribuição de acordo com o interesse de cada ente para atuação.
As matérias concernentes ao interesse nacional serão atribuídas ao ente federal, a
União; as estaduais, também conhecidas como regionais, serão atribuídas aos Estados; e
aquelas de interesse estritamente local serão de competência dos Município, ficando o Distrito
Federal com as competências de interesse estadual e em parte municipal (MORAES, 2007).
Nessa estrutura estipulam-se as competências privativas e exclusivas referentes às
entidades federativas, competências residuais aos Estados e competências comuns. Além
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dessas competências, trouxeram-se outras, denominadas concorrentes, ou seja, que devem ser
exercidas por todos os entes, apenas em níveis diferentes, como é o caso das questões da
saúde, do meio ambiente, habitação e transportes.
A partilha constitucional dos poderes político e administrativo dos entes federativos é
feita segundo complexo arranjo, que associa múltiplos critérios de repartição. Nesse sentido, a
Constituição da República de 1988 prevê competências privativas da União, com a
possibilidade de que os Estados recebam, mediante delegação da ordem central, parcela de
poder originariamente atribuída àquela (art. 22); competências comuns da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23), competência da União, dos Estados e do
Distrito Federal para legislar concorrentemente (art. 24); competências enumeradas
exaustivamente para a União (art. 21 e 22); competência prevista indicativamente para
Municípios, a partir do mote do interesse local e distendida pela possibilidade deferida aos
Municípios para suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber (art. 30);
competências remanescentes para Estados e para o Distrito Federal (art. 25, parágrafo 1º da
CR) (PIRES; NOGUEIRA, 2008).
O processo de constitucionalização não regula apenas princípios, regras e direitos –
individuais, coletivos e sociais –, mas um amplo leque de políticas públicas. Formou-se uma
federação em que o poder governamental foi descentralizado em vários centros de poder,
embora assimétricos, tornando-se legítimos para atuar (SOUZA, 2005).
Todo federalismo pressupõe a garantia de autonomia aos entes locais, ou governos
subnacionais, ou seja, a possibilidade de cada ente federativo estabelecer suas regras e metas,
adotar estratégias para conquista de seus objetivos (RIBEIRO, 2009).
Apesar de possuir características peculiares em cada espaço que se apresenta, a
descentralização pretende (re)modelar o modelo federativo vigente, tendo em vista a
distribuição de poder, o equilíbrio de forças entre os entes, a repartição das competências e
das responsabilidades (PIRES; NOGUEIRA, 2008).
De acordo com Pires e Nogueira “a descentralização apresenta-se como colaboração
de caráter federativo na forma de delegação de poder, de transferência voluntária de encargos
e prerrogativas por parte de um poder estatal hipertrofiado a outros menos aquinhoados”
(PIRES; NOGUEIRA, 2008, p. 36).
O Estado federal concedeu às unidades regionais e locais poder de autonomia
constitucional, ou seja, um conjunto de competências e atribuições. Contudo, torna-se
importante ressaltar que a concepção do federalismo moderno exige algo a mais que o fator da
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descentralização simplesmente. A existência de esferas autônomas descentralizadas por si só
não garantem a efetividade das competências constitucionais atribuídas pela Constituição.
A Constituição de 1988 optou pelo fortalecimento do ente municipal, ampliando o
seu campo autonômico e atribuindo-lhe competências advindas da própria matriz
constitucional. A partir do enfoque do interesse local, o Município pode estabelecer seus
próprios procedimentos e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

4.5.1 O município como crescente agregador de expectativas de efetivação de políticas
públicas com reflexo na mobilidade urbana

Com a promulgação da Constituição de 1988, as instituições políticas brasileiras
passaram por profundas modificações. Essas mudanças criaram novas institucionalidades,
principalmente na esfera local, resultado de compromissos gerados durante o processo de
redemocratização. Entre esses compromissos, mediante o aumento do poder político e
tributário das entidades subnacionais, está o de restaurar a federação e o de consolidar a
democracia por meio do empoderamento das comunidades locais no processo decisório sobre
políticas públicas(SOUZA, 2004).
A partir da década de 80 e com a Constituição da República de 1988, os municípios
passaram a desempenhar um papel verdadeiramente relevante na construção das políticas
públicas (RIBEIRO, 2009).
A previsão constitucional sinalizou a inversão do movimento expansionista do poder
central e anunciou a ampliação do campo autonômico dosmunicípios, mostrando a
preocupação do constituinte em enaltecer o ente local tanto na definição de competências
edistribuição de receitas tributárias, bem como no reconhecimento do seu papel de importante
agente de políticas públicas.
A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 30, prevê que é de competência dos
municípios as seguintes matérias:

Art.30. Compete aos Municípios: I- legislar sobre assuntos de interesse local; IIsuplementar a legislação federal e a estadual no que couber; III- instituir e arrecadar
os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV- criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual; Vorganizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial; VI- manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; VII- prestar, com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à
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saúde da população; VIII- promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano; IX- promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. (BRASIL, 1988)

Ainda nesse viés, concedeu a competência comum aos Municípios juntamente com a
União, os Estados e o Distrito Federal. A competência comum é aquela em que a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem atuar indistinta e cumulativamente. Ao
delimitar essa competência, confere aos entes federados a atuação de forma cooperativa sobre
os assuntos abaixo delimitados:

Art.23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: I- zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público; II- cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; III- proteger os
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; IV- impedir a
evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor
histórico artístico ou cultural; V- proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência; VI- proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas; VII- preservar as florestas, a fauna e a flora; VIII- fomentar
a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; IX- promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico; X- combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; XIregistrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos da pesquisa e exploração
de recursos hídricos e minerais em seus territórios; XII- estabelecer e implantar
política de educação para a segurança do trânsito. (BRASIL, 1988)

No artigo 24 está prevista a competência concorrente e suplementar reservada à
União, aos Estados e ao Distrito Federal, cabendo à União, a primazia de legislar sobre
normas gerais. Apesar de não incluir os Municípios no caput do referido artigo já é
predominante o entendimento da extensão da competência aos Municípios, sendo esse ente
federado.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre: I- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico; II- orçamento; III- juntas comerciais; IV- custas dos serviços forenses;
V- produção e consumo; VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da
poluição; VII- proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico; VIII- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IXeducação, cultura, ensino e desporto; X- criação, funcionamento e processo do
juizado de pequenas causas; XI- procedimentos em matéria processual; XIIprevidência social, proteção e defesa da saúde; XIII- assistência jurídica e defensoria
pública; XIV- proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
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XV- proteção à infância e à juventude; XVI- organização, garantias, direitos e
deveres das polícias civis. (BRASIL, 1988)

A competência suplementar é aquela em que é atribuída aos Estados, Distrito Federal
e aos Municípios, a faculdade de complementar os princípios e as normas gerais estabelecidas
pela União. Os Municípios podem legislar sobre os temas de interesse predominantemente
local, desde que respeite as normas gerais que forem editadas pela União, pelo Estado ou pelo
Distrito Federal.
Na ausência de lei federal, podem os Estados e o Distrito Federal editar normas
gerais em matéria ambiental. Se houver completa omissão por parte da União e dos Estados,
ou seja, inexistindo norma geral federal ou estadual,os Municípios poderão editar normas
gerais conforme previsto na Constituição.
Dessa forma, pode-se perceber a autonomia dos Municípios. Se existirem normas
gerais editadas pela União, pelos Estados ou Distrito Federal e sendo essas constitucionais, os
Municípios poderão estabelecer suas normas suplementares para melhor adequação à
realidade local. Entretanto, se não existirem tais normas gerais, ou sendo essas
inconstitucionais, os Municípios terão autonomia para determiná-las de forma criteriosa para
atender de forma diferenciada sua região.
Evellyn Levy afirma que “em que pesem as diferenças, os municípios têm sido
investidos de responsabilidades crescentes, a partir de um intenso processo de
descentralização”.Continua a autora, afirmando que

desde a fundação da República, o município, embora conhecendo maior autonomia
que os governos locais em outras partes, nunca foi um instrumento ativo de
democratização, e só parcialmente era responsável pela provisão e regulação dos
serviços.( LEVY, 2000, p.176-177)

Esse processo de descentralização no Brasil revelou múltiplas dificuldades,
constrangimentos e impasses. Entre tantos atropelos, é de se enfatizar os gravames da
ausência de planejamento, das transferências de recursos, de estudos de viabilidade técnica e
política e de definição clara de responsabilidades nesse processo. Somente a previsão
constitucional da lógica fiel descentralizadora caracterizando o federalismo cooperativo não
bastou, outras questões inerentes interferiram e interferem tornando o problema ainda mais
complexo.
Maria Coeli Simões Pires e Jean Alessandro Serra Cyrino Nogueira dissertam sobre
essas dificuldades:
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Esse quadro de dificuldades compreende, além da ausência de planejamento
adequado, por parte da União, das alternativas de transferência das atribuições até
então a seu cargo, a impropriedade de métodos de implementação e de controle de
medidas descentralizantes, as superposições e lacunas, as disfunções decorrentes de
soluções massificadas, a configuração da base municipal, o desequilíbrio entre
encargos e receitas e a insuficiência dos arranjos institucionais, para darem suporte a
diretrizes e práticas inovadoras de gestão, com os paradoxos inevitáveis. (PIRES;
NOGUEIRA, 2008, p. 47)

Assim, compreende-se que as esferas estadual e principalmente a local, agora
marcada com grandes responsabilidades no desenho das políticas públicas foram e estão
sendo desafiadas por múltiplas dificuldades. A descentralização administrativa e política
trouxe fragilidades e desafios por parte dos municípios quando da transferência de poder de
decisão, recursos e atribuições da União e dos Estados em sua direção (RIBEIRO, 2009).
A fragilidade do processo de descentralização das políticas públicas, por sua vez,
acarreta irracionalidade de gastos públicos e prejuízo na qualidade da prestação dos serviços
correspondentes, com gravames para a cidadania.
Boa parte dessas fragilidades decorre do aspecto referente à heterogeneidade do
Brasil; municípios menores, com menos recursos acabam suportando as mesmas atribuições
que municípios maiores e com mais recursos (RIBEIRO, 2009).
Os municípios são incapazes de resolver seus problemas isoladamente devido
àausência de recursos financeiros e humanos. Além disso, alguns problemas ultrapassam
fronteiras de um único ente federado, abarcando-se as problemáticas ambientais, de transporte
e até violência.
O viés municipalista do federalismo e o processo descentralizador brasileiro
produziu efeitos deletérios, como a competição predatória, a ausência de fornecimento de
determinadas políticas aos cidadãos por ausência de recursos, o fortalecimento das elites
regionais e o descaso com problemas que podem ser denominados supramunicipais, como a
gestão dos recursos hídricos e da mobilidade urbana (RIBEIRO, 2009).

Os municípios de pequeno porte não possuem recursos suficientes para a
implantação de serviços mais complexos, o que os coloca, quase sempre, em
situação de dependência em relação aos grandes municípios ou municípios-pólo. (...)
Além disso, muito dos problemas municipais transcendem o território municipal,
exigindo que sua atuação seja discutida com os municípios vizinhos. (CRUZ, 2000,
p. 198-199)

Pode-se observar que essa desigualdade encontra-se principalmente entre os
municípios que compõem as regiões metropolitanas. E a questão se agrava, por exemplo,
quanto à mobilidade urbana, pois é um problema que vai além das fronteiras dos municípios
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metropolitanos; a relação entre eles é intensa, a interdependência e interligação necessitam de
saudáveis relações entre os entes para encontrarem respostas e soluções eficazes.

4.6 As regiões metropolitanas como locais de sinergia para a solução de problemas
comuns de mobilidade

O forte investimento econômico ocorrido no Brasil, principalmente na primeira
metade do regime militar, permitiu altas taxas de crescimento econômico. Com o crescimento
econômico houve transformações também na sociedade urbano-industrial, tornando-se
complexa (SANTOS; MORAES, 2013).
A Lei Complementar n. 14, de 08 de junho de 1973, criou as oito primeiras regiões
metropolitanas, quais sejam: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador,
Belém, Curitiba e Fortaleza.
Inicialmente, o crescimento urbano se deu em torno das principais capitais estaduais,
verificando-se grande desigualdade entre os municípios que compõem as regiões
metropolitanas (GOUVÊA apud SANTOS; MORAES, 2013).
A Constituição de 1988 trouxe mudanças em termos de descentralização. Transferiu
da União para os Estados a responsabilidade de criação das regiões metropolitanas em seu
artigo 25, parágrafo 3º:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição. (..)§3º- Os Estados poderão,
mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar
a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse
comum.

Para José Afonso da Silva, “regiões metropolitanas constitui-se de um conjunto de
Municípios cujas sedes se unem com certa continuidade urbana em torno de um Municípiopolo” (SILVA, 2010, p.72).
Apesar do grau de autonomia política que os municípios possuem, existem grandes
desigualdades físicas, econômicas e sociais entre a maioria deles que compõem as regiões
metropolitanas.
Assim, de acordo com Gouvêa, citado por Santos e Moraes há a necessidade de
arranjos institucionais para resolver grande parte dos problemas comuns dos municípios:
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A inexistência de arranjos institucionais estáveis para dar suporte ao
equacionamento de questões cuja complexidade, magnitude e abrangência, não se
limitam ao âmbito de uma municipalidade específica, por mais importante que seja,
pode-se afirmar que as regiões metropolitanas tornaram-se os mais significativos
locude exclusão social, segregação espacial e de miséria. (GOUVÊA apud
SANTOS; MORAES, 2013)

A forma desordenada da urbanização que vem ocorrendo no país gerou muitos
problemas de diversas ordens, problemas esses que dificilmente podem ser resolvidos
sozinhos e localmente, principalmente nas regiões metropolitanas onde há uma grande
concentração e fluxo populacional. Esses problemas devem ser resolvidos em nível regional,
baseados em um sistema de cooperação (MARRA, 2013).
Nesse contexto, limitando-se à questão da mobilidade urbana, tendo em vista que
nessas regiões metropolitanas ocorrem muitos deslocamentos de pessoas de um município a
outro, seja para trabalho, lazer, necessidades de saúde, educação, entre outros, é perfeitamente
justificável a defesa de uma interação cooperativa entre os entes dessas regiões como forma
de resolver os problemas comuns de forma mais eficaz e benéfica para todos.
Assim, Natália Cardoso Marra expõe a problemática e a dificuldade que existe nessas
interações:
Acontece que o sistema federativo brasileiro é baseado na competitividade entre os
entes que o compõe sendo necessário inserir nesse contexto um debate sobre
descentralização e formas de exercício da autonomia. Diante da imensa desigualdade
socioeconômica existente no país não há como desconsiderar a necessidade de uma
região colaborar com a outra. Para auxiliar a composição dessas áreas, foram criadas
as regiões metropolitanas, mas falta a real implementação dessas. Para implementálas, é essencial criar meios de cooperação entre os municípios, o estado, o setor
privado e a sociedade civil. (MARRA, 2013)

Baseado em fatores comuns de diferentes municípios e na ação conjunta desses, a
cooperação intergovernamental é fundamental para a real implementação de uma gestão
metropolitana. Ainda a mesma autora, expressa a seguinte opinião:

A estrutura e o gerenciamento das unidades regionais têm de se adequar com o
planejamento das cidades, tendo em vista a criação de grandes espaços com
problemas interligados, criando-se mecanismos de cooperação entre as entidades
envolvidas na dimensão da regionalização, com os sujeitos comunitários, parceiros
dos governos local e estadual (TEIXEIRA apud MARRA, 2013)

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 241, estabelece alguns instrumentos para
auxiliar no processo cooperativo voluntário, como o convênio e o consórcio, que poderão
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acontecer por meio de relações intergovernamentais de forma horizontal, entre os municípios,
por exemplo, ou de forma vertical, entre entes diferenciados, tal como municípios e Estado.
A crescente urbanização e, em especial, a forte metropolização do crescimento
urbano brasileiro, em contraposição ao esvaziamento das pequenas cidades, exige cuidados
para evitar a favelização e o aumento das desigualdades sociais, econômicas e culturais.
A cooperação constitui um instrumento alternativo para resolver muitos dos
problemas enfrentados pelas administrações públicas, podendo minimizar essas desigualdades
socioeconômicas, diminuindo os custos e garantindo um equilíbrio para as cidades,
principalmente quanto à mobilidade urbana, trazendo efeitos diretos na conservação do meio
ambiente.
As políticas públicas cooperativas requerem planejamento integrado ou participação
de diferentes entes federados com objetivo de resolução de problemas e interesses comuns,
como é o caso das regiões metropolitanas.

4.7 As relações plurifederativas dentro do quadro de heterogeneidade, interdependência
e interconexão entre os municípios nas regiões metropolitanas

Como já vimos, a estrutura federativa adotada no Brasil com a Constituição da
República de 1988 foi inspirada no movimento descentralizador e trouxe ao debate as relações
plurifederativas, as quais estiveram um tanto quanto adormecidas.
Porém, se de um lado o pacto federativo nacional instrumentalizou juridicamente os
governos locais a fim de preservarem sua autonomia diante de qualquer movimento
centralizador do Poder Nacional, de outro não criou instituições que pudessem responder às
questões relativas às relações intergovernamentais em um contexto de interdependência entre
os governos locais(RIBEIRO, 2009).
Os entes autônomos se confrontam com problemas comuns entre eles, alguns
ultrapassam as suas barreiras geográficas, como a questão do meio ambiente e da mobilidade
urbana, que sozinhos são incapazes de solucionar. Nesse ponto é que em relações autônomas,
com entes em situações de igualdade, para solucionar problemas comuns ou compartilhados,
deve-se criar instituições que respondam à questão da interdependência(RIBEIRO, 2009).
Os constituintes optaram por uma divisão institucional claramente compartilhada,
sinalizando um federalismo com caráter mais cooperativo que competitivo.A pretensão
descentralizante pretendeu levar o reforço de um federalismo sob a perspectiva da cooperação
intergovernamental (PIRES; NOGUEIRA, 2008).
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No entanto, o federalismo cooperativo está longe de ser alcançado. Inicialmente
pelas diferentes capacidades dos governos subnacionais para instituição de políticas
públicas.Vimos no capítulo anterior, em vários aspectos, a heterogeneidade dos municípios
brasileiros, suas desigualdades técnicas, financeiras, de gestão, humanas, fiscais, etc. E, por
outro lado, a ausência de mecanismos constitucionais e institucionais que estimulem a
cooperação e as relações intergovernamentais saudáveis, o dissenso e a desconfiança na
relação dos envolvidos, isto é, toda a complexidade e problemática do cenário atual.
A estrutura de distribuição de competências, sob uma perspectiva de reconstrução do
federalismo, ao mesmo tempo em que embasa a cooperação dos entes federativos, define
competências que especialmente arrimam a atuação competitiva no âmbito da Federação
(PIRES; NOGUEIRA, 2008).
Dentro de um contexto descentralizador há, naturalmente, uma ampliação das
possibilidades de conflitos, sobreposição de funções, embate decisório, tendo em vista que há
mais atores com poderes de decisão do que em um contexto centralizador(RIBEIRO, 2009).
Assim, as relações intergovernamentais são um aspecto de extrema importância em
uma institucionalização federativa, em especial, quando se trata de demandas comuns e de
interesse de todos, como é o caso atual da mobilidade urbana nas regiões metropolitanas.
Entre as formas de inter-relacionamento governamental, destacam-se: a competição,
a coordenação e a cooperação.

4.7.1 Competição intergovernamental

Nesse tipo de relacionamento, os entes federados atuam sozinhos, de maneira que
buscam ser melhores uns do que os outros a fim de atrair recursos especiais, tais como
recursos financeiros, humanos, físicos, etc. A competição pode ser saudável na medida em
que permite a inovação e a criação, mas pode ser predatória, configurando-se não só em um
jogo de soma zero, mas como um jogo de soma negativa(RIBEIRO, 2009).
Wilba Bernardes sobre a previsão de repartição de receitas em nossa constituição que
leva a um federalismo competitivo manifesta-se no seguinte sentido:

A complexa previsão de repartição de nossas fontes de receita e, mais que isso, sua
confusa aplicação, minam o federalismo cooperativo que se baseia em relações de
solidariedade e afinidade, propiciando uma verdadeira guerra fiscal e, por outro
lado, desestimulam a necessária competitividade que poderia alçar a União, os
Estados-Membros e os Municípios a patamares de eficiência e criatividade muito
maiores que hoje vivenciamos. (BERNARDES, 2010, p. 258-259)
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O modelo federativo competitivo busca dar soluções de mercado às questões de
governo, compreendendo que os entes subnacionais serão mais eficientes na medida em que
competirem uns com os outros por recursos e pessoas. Em suma, prestarão melhores serviços
públicos, visando atrair investimentos e população. O Poder Central fica esvaziado, pois não
deve promover os mecanismos de cooperação, e muito menos pode atuar politicamente
intervindo nas relações de mercado (RIBEIRO, 2009).
Um relatório da comissão permanente de simplificação e revisão da legislação
tributária ao prefeito do município de Belo Horizonte traz uma consideração prevendo a
possibilidade de uma competição natural e saudável entre os entes sem se tornar um jogo de
uma competição predatória:

É sabido que pode haver uma concorrência saudável entre Municípios, que não
configura ilicitude ou deslealdade, ou seja: se as administrações tributárias são mais
competitivas, mais simples e transparentes, ou se investem em novos equipamentos
e recursos materiais e pessoais, podem ganhar em produtividade, alcançando
resultados mais significativos, úteis aos próprios contribuintes envolvidos; se em
determinado Município a carga tributária é mais justa e as alíquotas efetivas ( e não
meramente nominais) mantêm-se dentro dos parâmetros legais, há natural atração
para os investimentos, pois o sistema local combina capacidade contributiva com
igualdade e segurança. Portanto sempre haverá uma concorrência natural e saudável
entre os Entes tributantes. (BELO HORIZONTE, 2007, p.216)

Pires e Nogueira entendem que a lógica da competição concilia-se com a da
colaboração, propiciando uma relação competitivo-cooperativa que se encontra no pacto
federativo brasileiro, compartilhando as vantagens obtidas no jogo de forças das autonomias.
Ao citar Gustavo Gomes conclui que “a garantia da autonomia entre os entes federados, que
se manifesta pela competição, vinculada a valores de cooperação intergovernamental, propicia
a própria sobrevivência da federação” (GOMES apud PIRES; NOGUEIRA, 2008, p.43).
Assim, desde que seja saudável e criativo, o atual modelo de federalismo é apto a
acolher a competição no jogo de relações entre os entes, mas que seja aliado ao mesmo tempo
a uma lógica cooperativa, vinculada a patamares de eficiência e concorrência leal.
4.7.1.1 As dificuldades de se estabelecer os arranjos cooperativos – a lógica político-partidária

Como já se viu, há necessidade de se construir um modelo cooperativo voltado para a
mobilidade urbana, especialmente quando se pensa na questão das regiões metropolitanas.
Mas se a cooperação é uma ação com alto valor positivo intrínseco, porque os entes federados
metropolitanos não cooperam? Identificar quais as causas e dificuldades de não ocorrerem os
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arranjos cooperativos é essencial para se buscar soluções a fim de que eles se tornem
possíveis.
Alguns dos problemas já apontados, como a heterogeneidade dos municípios que
compõem as regiões em diversos aspectos, da competição predatória no sentido de disputa de
mercado, além de vários outros que foram considerados no decorrer do trabalho, um grande
fator impeditivo da boa relação entre os entes, ou entre os municípios são, por exemplo, as
diferenças político-partidárias dos gestores.
Gilda Collet Brunacompreende a dificuldade de se estabelecer um plano de
transporte urbano integrado em cidades que se estendem por vários municípios conurbados
como nas regiões metropolitanas, tendo em vista que nem sempre é possível conciliar, por
diversos motivos, entre eles as divergências entre os administradores, observe-se:

Em grandes aglomerações urbanas, no entanto, nem sempre é possível concatenar os
sistemas de transporte metropolitano como os sistemas locais, ou seja, dos
municípios que fazem parte da mesma região. É por isso que muitas vezes, apesar
dos esforços despendidos, o cidadão continua a viver num trânsito caótico. (...)
Como se pode depreender, não é fácil administrar um sistema de trânsito caótico
como esse, principalmente ao se verificar que entre as incertezas e impossibilidades
de ajustar infraestrutura e controle operacional de veículos podem-se somar fatores
agravantes, como aqueles devido às diferenças político-partidárias existentes nas
distintas gestões de municípios metropolitanos. Talvez residam aí grandes
frustrações relativas ao fracasso de inúmeras tentativas de concatenar uma ação
metropolitana integrada de transportes coletivos. (BRUNA, 2004, p.896)

Uma estruturação em sistemas metropolitanos de transportes públicos com toda a
complexidade que caracterizam as regiõesmetropolitanas é difícil de ser realizado,
especialmente pelas dificuldades que as questões político-partidárias apresentam. As regiões
metropolitanas são campo forte para a diversidade ideológica, presente em cada um dos
municípios, cujos poderes políticos nem sempre são política e eleitoralmente compatíveis
(BRUNA, 2004).
Sob tais condições institucionais, os municípios devem cooperar por livre e
espontânea vontade, sem um centro institucional previamente definido; os partidos políticos
acabam por serem jogadores extremamente relevantes. Se de um lado, podem operar como
um mecanismo de contrapeso às tendências centrífugas do federalismo, por outro, podem
inviabilizar a descentralização se ocorrer uma paralisia decisória. Tudo isso, contudo, vai
depender do grau de centralização do sistema partidário (RIKER, 1975). No caso brasileiro, a
fragmentação do sistema partidário – que passou de bipartidário para altamente fragmentado a
partir de 1988 (NICOLAU, 1996) – tem favorecido essa variável interveniente no processo
cooperativo, pois se multiplicam os atores não só federativos, mas com a lógica dos interesses
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partidários, em detrimento de políticas a longo prazo, em que a mobilidade urbana acaba
sendo moeda de troca para outras concessões muitas vezes desconectadas do problema
negociado,

atribuindo

a

pequenos

grupos

forte

poder

de

veto

aos

arranjos

decisórios(ARRETCHE, 2004).
A lógica eleitoral competitiva acaba por contaminar o planejamento metropolitano.
Em entrevista concedida pelo Deputado João Leite à nossa pesquisa, argumentando sobre as
dificuldades de se estabelecer uma cooperação metropolitana em Belo Horizonte, ele afirmou
que“essa questão de olhar para o seu próprio egoé querer sucesso imediato do seu governo,
sem conseguir entender os outros que estão em volta. É uma busca de um sucesso fácil e
rápido” (SILVA NETO, 2013).
A ausência de regras institucionais que forcem a cooperação, acaba por deixar a
região metropolitana na dependência dos interesses dos governantes, muitas vezes
descomprometidos com soluções a longo prazo, e sim com o sucesso imediato do seu
governo.
Considere-se o seguinte exemplo, dado pelo próprio deputado, e aqui sistematizado
para as finalidades deste trabalho, sem a limitação de questões precisas de um ou de outro
governo: a questão do preço do transporte público metropolitano.
Caso se pense em uma gestão compartilhada, o custo do transporte público seria
suportado por toda a comunidade, de forma que os moradores da cidade-polo acabariam por
financiar o transporte das cidades periféricas. Mas individualmente, a cidade-polo poderia se
beneficiar de passagens mais baratas, em detrimento dos moradores das áreas suburbanas, que
teriam que arcar sozinhos pelo custo da distância.
Em curto prazo, e em uma lógica eleitoral imediata, o prefeito do município-polo
poderia priorizar a saída da gestão integrada. Com isso ganharia apoio popular e diminuiria os
custos para seus eleitores. Mas em longo prazo, isto fatalmente repercutirá de maneira
negativa na cidade-polo, pois o aumento do custo do transporte, fará com que os moradores
das áreas suburbanas optem por viver na cidade-polo, favorecendo o processo de favelização
e aumento dos valores imobiliários.
Como se pode ver, a lógica eleitoral é egoística e acaba por contaminar toda a
política de gestão integrada, gerando prejuízos para todos os atores envolvidos.

4.7.2 Coordenação intergovernamental
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Pelo já exposto, sabe-se que a competição pode gerar efeitos negativos a todos os
atores envolvidos. A ausência de coordenação intergovernamental traz prejuízos gerais. A
coordenação também consiste em uma modalidade de relação federativa. Pode ocorrer de
forma vertical, isto é, entre entes diferentes, como a União e os Municípios ou de forma
horizontal, entre o mesmo nível de entes, sendo, por exemplo, a relação entre municípios.
Configura-se como uma forma de relacionamento pautada na existência de entes
federais, em especial, a união deles, que coordena, gerencia, induz, regula determinadas
políticas públicas – sociais, econômicas, culturais, dentre outras – e os demais executam as
políticas de acordo com suas peculiaridades locais(RIBEIRO, 2009)
Marta Arretche explica a coordenação federativa explicitando sua positividade:

A concentração de autoridade no governo federal caracteriza as relações federativas
na gestão das políticas, pois à União cabe o papel de principal financiador, bem
como de normatização e coordenação das relações intergovernamentais. (...) O
formato de gestão que concentra autoridade no governo federal apresenta vantagens
para a coordenação dos objetivos das políticas nacional, pois permite reduzir o risco
de que os diferentes níveis de governo imponham conflitos entre programas e
elevação dos custos da implantação, cuja ocorrência é mais provável em Estados
Federativos (Weaver; Rockman,1993). Além disso, a concentração dofinanciamento
no governo federal permitiria alcançar resultados redistributivos. (Banting; Corbet,
2003), reduzindo desigualdades horizontais de capacidade de gasto. (ARRETCHE,
2004, p.24)

Não consiste em uma imposição do ente coordenador como se fosse um Estado
unitário, um governo central, hierárquico. Ao contrário, o ente coordenador gerencia,
coordena, induz ou regula como forma de diminuir os conflitos, as capacidades de gastos e
reduzir as desigualdades, dando oportunidades para uma maior cooperação entre os entes.
A coordenação muitas vezes permanece limitada, vez que os governos locais detêm
autonomia fiscal e política, tendo, portanto, em tese, condições institucionais de não aderirem
às políticas federais.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) se instaura de forma coordenativa. Marta
Arretche explica como funciona o sistema:

Na distribuição intergovernamental de funções, a União está encarregada do
financiamento e formulação da política nacional de saúde, bem como da
coordenação das ações intergovernamentais. Isto significa que o governo federalisto é, o Ministério da Saúde- tem autoridade para tomar as decisões mais
importantes nesta política setorial. Neste caso, as políticas implementadas pelos
governos locais são fortemente dependentes das transferências federais e das regras
definidas pelo Ministério da Saúde. Em outras palavras, o governo federal dispõe de
recursos institucionais para influenciar as escolhas dos governos locais, afetando sua
agenda de governo. (ARRETCHE, 2004, p.20)
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Assim, conclui-se que a coordenação constitui relação federativa que gera efeitos
positivos potencializados dentro de um processo de descentralização administrativa,
corrigindo desigualdades, ineficiência, superposição de competências, etc., e também se
enquadra e adéqua na forma de Estado federal.

4.7.3Cooperação intergovernamental

Nesse tipo de relacionamento, que se concretiza como o mais benéfico e é o que
importa ao trabalho em tela, questões comuns a todos os entes são tratadas de forma coletiva.
Para Celina Souza, a cooperação é requerida quando existe autonomia formal entre
os entes que participam da ação coletiva, como é o caso dos municípios em regiões
metropolitanas ou regiões não metropolitanas, mas que há algum tipo de relação e interação
entre os mesmos em determinadas questões(SOUZA, 2004).
A fragmentação e descentralização exigiram dos entes federados a necessidade de
cooperação. A cooperação constitui uma maneira de se reunir esforços para suprir a carência
individual dos municípios em recursos financeiros, tecnológicos e humanos necessários à
execução das atribuições que lhes compete.
Segundo Fabrício Augusto de Oliveira,

No modelo cooperativo, a rivalidade entre as duas esferas de poder (central e
descentralizada) é substituída pela colaboração, e os espírito de solidariedade ganha
força para atenuar/corrigir desigualdades interpessoais e inter-regionais de renda, de
modo a garantir um melhor equilíbrio federativo. Instrumentos e mecanismos
redistributivos tornam-se importantes para essa finalidade, enquanto o Poder
Central, tido como mais capaz de exercer esse papel, assume a posição proeminente
na estrutura da distribuição de poder político territorial. (OLIVEIRA, 2007, p. 11)

A cooperação pode ocorrer tanto entre os entes federativos como também com
agências públicas e o setor privado. Existem múltiplas formas de cooperação as quais
dependem do grau de compromisso que pretende atingir e os seus objetivos de
desenvolvimento(BORGES; DELGADO, 2013).
Os relacionamentos cooperativos são aqueles derivados da união de esforços sem
necessariamente serem os entes envolvidos dependentes uns dos outros. Há uma ação
cooperativa – ou coletiva – porque os entes cooperadores acreditam de certa forma que
unindo esforços encontram-se soluções economicamente mais viáveis – tanto do ponto de
vista dos custos financeiros, como do ponto de vista da eficiência ou otimização dos
resultados a serem obtidos (RIBEIRO, 2009).
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A cooperação, assim como a coordenação, pode ser vertical, isto é, entre entes
federados de natureza distinta ou pode ser horizontal, isto é, entre entes que possuem a mesma
posição dentro da pirâmide federativa.
Este capítulo buscou situar a mobilidade urbana e a gestão integrada entre
municípios metropolitanos, tendo como pano de fundo a ideia das cidades em rede, dentro da
estrutura federativa brasileira, com viés municipalista e descentralizador.
O federalismo, como se afirmou, é importante característica do Estado brasileiro, a
ser observada na implementação e execução de políticas públicas, tendo em vista o
reconhecimento da autonomia dos entes federados.
No caso brasileiro, a autonomia dos municípios é importante balizador da gestão
pública, e dessa forma é essencial ter-se em perspectiva que qualquer arranjo institucional
intergovernamental deve levar em conta essa característica. Isso do ponto de vista da estrutura
constitucional. Mas buscou-se, também, pontuar que se trata de um federalismo com atores
muito desiguais entre si, o que impactará nas relações intergovernamentais.
Entre as relações federativas apresentadas – competição, coordenação e cooperação –
a cooperação possui um lugar especial na análise que se promove por três motivos:
(a) ético, já que como nação se propõe um esforço conjunto por todos, ainda que
cada um seja responsável por suas políticas. A descentralização ao atribuir responsabilidades
locais visa ampliar a participação popular (democracia), o controle das políticas públicas
(transparência) e a eficiência governamental (eficiência). Isto não significa que o esforço de
construir um projeto nacional, com desenvolvimento e igualdade entre todos, deva ser
abandonado;
(b) jurídico, pois a organização política federativa se pautou pelo modelo
cooperativo, possuindo, a cooperação, verdadeiro conteúdo deontológico8; e
(c) prático, já que cooperando, os resultados positivos das políticas públicas tendem
a ser potencializados, especialmente no caso da mobilidade urbana nas regiões
metropolitanas,em que haverá ganho de escala e solução global dos problemas regionais.
Embora a cooperação tenha essa dimensão desejável, pelos motivos apresentados, a
ação coletiva não é tão simples. Ora, se cooperar é “legal” porque há pouca cooperação em
curso em nossas regiões metropolitanas – ou mesmo em nossas vidas?

8

A cooperação pode ser entendida como princípio no sentido alexyano do termo, ou seja, um mandado de
otimização. Deve-se cooperar no federalismo brasileiro no mais alto grau possível.
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Há questões sociológicas por traz desse problema, que não podem ser ignoradas, sob
o risco de se cair no discurso vazio do que é ideal, mas que não se consegue realizar.
A Carta Constitucional não pode ficar no nível do desejo – e nisto inclui-se a
mobilidade urbana. Exige-se mais que apenas um discurso; exige-se a compreensão efetiva
dos fatores que levem à sua realização plena.
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5 A PROBLEMÁTICA INSTAURADA PELA TEORIA DA AÇÃO COLETIVA: A
DIFICULDADE DE SE ESTABELECER A COOPERAÇÃO

Quando se pensa em uma ação cooperativa entre entes autônomos federados, pensase em uma ação coletiva, ou seja, é o tipo de linha de ação realizada por todos os indivíduos,
ou pela maioria, visando obter um resultado comum satisfatório para cada um
individualmente ou pretensamente satisfatório para a coletividade, que quando escolhida
conduz a um resultado coletivamente melhor (ELSTER, 1994).
Entender por que as pessoas cooperam é a grande questão que se coloca aos teóricos
e estudiosos da Ação Coletiva, o que torna tal campo de estudo necessário para se
compreender cooperação intergovernamental, suas dificuldades e jogos de interesses.
Mancur Olson é um dos teóricos mais relevantes quando se pensa em ação coletiva e
é com base nele e em seu trabalho “A lógica da Ação Coletiva” que se tentará entender as
dificuldades de integração e cooperação entre os entes federados, mesmo quando se sabe que
essa seria a melhor alternativa, que os benefícios seriam maiores, melhores e menos custosos
que a ação de forma isolada e individual.
A maioria das ações praticada por um grupo de indivíduos ou em nome dele se dá
por meio de uma organização. Seja qual tipo, forma ou tamanho, um propósito semelhante a
todas as organizações é a promoção dos interesses dos seus membros. O interesse que todos
os tipos de organizações supostamente devem promover são, em sua maioria, interesses
comuns. Espera-se que elas trabalhem para os interesses comuns de seus membros (OLSON,
1999).
Nas palavras de Mancur Olson:

As organizações podem, portanto, desempenhar uma função importante quando há
interesses comuns ou grupais a serem defendidos e, embora elas frequentemente
também sirvam a interesses puramente pessoais e individuais, sua função e
característica básica é sua faculdade de promover interesses comuns de grupos de
indivíduos. (OLSON, 1999, p. 19)

Assim, o objetivo das organizações ou dos grupos são interesses comuns, são
interesses que todos os membros partilham. São grupos de indivíduos unidos por algum
propósito, por exemplo, municípios, partidos políticos, empresas, estados, sindicatos.
Sol Garson propõe que o conceito de organizações possa ser aplicado a governos
locais, aos municípios brasileiros, em especial aqueles que são integrantes de regiões
metropolitanas, considerando-os como organizações ou grupo de organizações que se unem
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com propósitos para a definição das estruturas de governança, em especial, de políticas
públicas para realização de resolução de problemas comuns (GARSON, 2009). E é nesse
sentido que será norteado o atual trabalho.
Celina Souza afirma que:

A existência de um mosaico de atores e agências atuando simultaneamente no
mesmo espaço territorial, como, por exemplo, o dos municípios conurbados,
desejável do ponto de vista estratégico, gera o que a ciência política denomina de
problema da ação coletiva, o problema da cooperação para o funcionamento de
grandes grupos. (SOUZA, 2004, p.21)

A ação realizada pelos indivíduos integrantes do grupo, ou pela sua maioria produz
resultados exitosos para cada um individualmente e para toda a coletividade.
Os arranjos cooperativos intermunicipais demonstram claramente um tipo de ação
coletiva, podendo-se citar as associações, os convênios, os consórcios públicos. A prática
compartilhada de gestão dos problemas comuns – saúde, educação, trabalho – e daqueles que
transcendem as fronteiras dos municípios como mobilidade urbana, recursos hídricos, meio
ambiente no sentido geral, exigem uma forma de se unir forças para suprir as deficiências de
cada governo local individualmente em recursos humanos, tecnológicos, financeiros, sociais e
ambientais fortalecendo as tarefas que lhes cabe.
A coordenação e a cooperação entre as organizações podem reduzir custos com
relação a despesas de transação para monitorar e fazer cumprir acordos, na provisão de
recursos e evitar esforços duplicados quanto aos outros entes. Os transportes, por exemplo,
implicam altos custos e possuem uma clara atribuição de competências relacionada ao
território de sua jurisdição. Essa atividade isolada, na maioria das vezes, traz elevado
desperdício. Não sendo possível comportar a cooperação em sua totalidade, que a mesma seja
realizada pelo menos em algumas de suas atividades (GARSON, 2009).
Para Mancur Olson, a ideia de que os grupos agem para promover seus interesses é
baseada na premissa de que, na realidade, os membros do grupo estariam agindo por seu
interesse pessoal e individual. “Se os indivíduos integrantes do grupo altruisticamente
desprezassem seu bem-estar pessoal, não seria muito provável que em coletividade eles se
dedicassem a lutar por algum egoístico objetivo comum ou grupal” (OLSON, 1999, p.14). O
comportamento centrado nos interesses pessoais e individuais seria a regra e o altruísmo a
exceção (OLSON, 1999).
O que se imagina é que se os membros de um determinado grupo possuem interesse
ou objetivo comum, e se cada um individualmente ficasse em melhor situação se esse
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interesse fosse atingido, a lógica seria que os indivíduos desse grupo agissem de forma a
atingir esse objetivo. Olson ressalta que assim agiriam se fossem pessoas racionais e centradas
nos seus próprios interesses, mas não é isso que acontece. Não é porque todos os indivíduos
ganhariam se atingissem esse objetivo que eles agem assim.

Na verdade, a menos que o número de indivíduos do grupo seja realmente pequeno,
ou a menos que haja coerção ou algum outro dispositivo especial que faça os
indivíduos agirem em interesses próprios; os indivíduos racionais e centrados nos
próprios interesses não agirão para promover seus interesses grupais. Em outras
palavras, mesmo que todos os indivíduos de um grupo grande sejam racionais e
centrados nos próprios interesses, e que saiam ganhando se, como grupo, agirem
para atingir seus objetivos comuns, ainda assim eles não agirão voluntariamente para
promover seus interesses comuns ou grupais. (OLSON, 1999, p.14)

Esses indivíduos só agiriam para atingir os objetivos comuns ou grupais se existisse
alguma coerção para forçá-los ou algum incentivo independente para eles individualmente.
Assim, pode-se concluir que o que predomina inicialmente é a não cooperação. Os
indivíduos, ou nesse caso, os entes, em um primeiro impulso, tendem a não cooperar, agindo
de forma egoística, e quando cooperam tendem a buscar seus próprios interesses e benefícios
locais, sem se preocupar em atingir os benefícios grupais (benefícios que esses também
sairiam ganhando) como se não estivessem agindo de forma cooperativa.
A Teoria da Ação Coletiva pôs-se contra a crença generalizada de que grupos com
interesses comuns agiriam de forma coordenada na busca de soluções para essa comunidade.
Acreditava-se que, agindo de forma racional, os membros do grupo avaliariam custos e
benefícios de agirem conjuntamente (GARSON, 2009).
Seja em um grupo pequeno ou grande, ou organização pequena ou grande, os
membros trabalham por um algum benefício coletivo que favorecerá a todos os membros do
grupo em questão, claro. Ocorre que, embora os membros tenham interesse em alcançar o
benefício coletivo, eles não possuem o interesse comum no que toca a pagar o custo do
provimento (OLSON, 1999). Cada membro preferiria que os outros pagassem todo o custo
sozinho,e, via de regra, desfrutariam de qualquer vantagem provida se tivessem ou não arcado
com uma parte do custo.
Para o economista, os indivíduos tentarão de todo modo minimizar seus custos,
preferindo se manter parados aproveitando o resultado da ação dos outros. É o caso das
greves, em que a adesão é muito difícil, pois os resultados da greve serão aplicados a todos os
indivíduos, ainda que alguns deles não participem. Desta forma, o estímulo a permanecer
trabalhando é muito alto, já que pode se pegar uma “carona” no esforço dos demais.
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Essa é uma atitude normal, podendo ser estendida da esfera individual para a esfera
dos municípios, que se favorecem com as vantagens e benefícios que esperam sejam
realizadas por outros municípios, por exemplo. Nas regiões metropolitanas esse fator é mais
claro quando se aproveitam da ação do município-polo para tomar uma iniciativa ou
desenvolver uma atividade, pois sendo aquele que possui melhores e maiores condições acaba
assumindo a responsabilidade, muitas vezes até todo o custo.
Um exemplo paradigmático para esta situação é o caso da prestação de serviços
públicos de saúde, em que, diversos municípios preferem simplesmente levar seus cidadãos a
outros municípios, suportando somente o custo do transporte.
Segundo esse pensamento os indivíduos tendem a não cooperar quando percebem
que sua ação individual não será de todo modo relevante se todos continuarem cooperando,
pois desse modo poderão “pegar carona” nos benefícios obtidos pelo grupo sem a sua
participação(RIBEIRO, 2009).
Sol Garson, sobre esse comportamento, assim se manifesta:

Dessa forma, não se poderia assegurar que os interesses comuns ao grupo seriam
objeto da ação coletiva, mesmo que houvesse consenso sobre os benefícios
potenciais. Olson mostra que alguns indivíduos, percebendo que usufruiriam de
direitos sem precisar despender esforços, não se engajariam na ação: são
denominados free-riders9. Restaria, então, discutir de que forma a ação coletiva
poderia ser incentivada e de que dependeria o seu sucesso. Entre os requisitos
importantes, estaria o tamanho do grupo, a diversidade de preferências, a existência
de mecanismos de coordenação, e os incentivos seletivos, que alcançariam os
membros de forma diferenciada. Estes poderiam ser positivos – retribuições
materiais, por exemplo –ou negativos, sob a forma de coerção sobre os membros
que não cooperem. (GARSON, 2009, p. 438)

Para compreender melhor a vontade de participação e o esforço para engajar na
busca do objetivo comum, Olson faz uma diferenciação entre grupos pequenos, grupos
intermediários e grupos grandes ou latentes.
Nos pequenos grupos há maior probabilidade de que o benefício coletivo seja
provido, pois há maior interesse de cada membro pelo benefício, assim, maior probabilidade
de que cada membro obtenha porção significativa do ganho total trazido pelo benefício que
sairia ganhando ao se esforçar para que o benefício seja provido mesmo que tenha de arcar
com todo o custo sozinho (OLSON, 1999).

9

Free-Ridersé um termo da língua inglesa para designar aqueles que pegam carona nas ações coletivas, isto é,
não colaboram para sua realização, não suportam seus ônus, mas se aproveitam dos benefícios gerados, dos
bônus obtidos.
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“Nos grupos pequenos é possível prover um benefício coletivo pura e simplesmente
por causa da atração individual que o benefício tem para cada um de seus membros. Já os
grandes, quanto maior for o grupo, menos ele promoverá seus interesses comuns” (OLSON,
1999, p.48).
Nos grupos intermediários:
Em um grupo de tamanho intermediário, isto é, um grupo em que nenhum membro
obteria benefício tal que se dispusesse a arcar sozinho com os custos, mas no qual,
não obstante, o indivíduo ainda fosse suficientemente importante em termos do
grupo como um todo, de tal forma que sua contribuição ou falta de contribuição para
o objetivo do grupo tivesse feito perceptível sobre os custos e benefícios dos outros
membros, o resultado seria indeterminado. (OLSON, 1999, p. 44)

Os grupos grandes ou grupos latentes são o foco do citado autor e é por eles que
passa toda a problemática. O conceito de grupo grande ou latente foi oferecido e se sustenta
tanto se o comportamento de seus membros for egoísta quanto se for desprendido – desde que
seja “racional”, no sentido estrito do termo. No grupo grande ou latente, ainda que um
membro do grupo desprezasse por completo seus interesses pessoais, ele não iria contribuir
racionalmente para o provimento de nenhum benefício coletivo ou público, já que sua
contribuição pessoal não seria perceptível. Diz ele:

Quando o número de participantes é grande, o participante típico tem consciência de
que seus esforços individuais provavelmente não influenciarão muito no resultado
final e de que ele será afetado da mesma maneira pelas decisões da reunião tanto se
se aplicar muito quanto se se aplicar pouco no estudo do assunto em pauta.
(OLSON, 1999, p. 65)

O principal requisito para se aceitar a linha de raciocínio básica do estudo da Ação
Coletiva é concordar com a ideia de que os grupos grandes ou latentes não se organizarão
para uma ação coordenada meramente pelo fato de que, como grupo, têm uma razão para
fazê-lo voluntariamente, o que ocorreria caso se fundamentasse na situação dos grupos
menores, por exemplo.
Observe-se um exemplo apontado no caso dos sindicatos:

Segue-se que a maioria das conquistas de um sindicato, mesmo que fossem mais
impressionantes do que reivindica o mais entusiasta dos sindicalistas, não poderia
representar o trabalhador racional nenhum incentivo para que ele se sindicalizasse.
Seus esforços individuais não teriam um efeito notável sobre os resultados, e tanto
se apoiasse quanto se não apoiasse o sindicato ele desfrutaria da mesma maneira das
benfeitorias trazidas pelas conquistas do sindicato para os trabalhadores. (...) Um
trabalhador racional não irá contribuir voluntariamente para um (grande) sindicato
que proveja uma benfeitoria coletiva, visto que ele sozinho não iria fortalecer
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perceptivelmente o sindicato e visto que iria desfrutar das vantagens das conquistas
de qualquer sindicato tanto se o apoiasse quanto se não o fizesse. (OLSON, 1999,
89-90, 102)

A análise de Olson passa, portanto, pelo estudo dos motivos de um determinado
grupo de indivíduos que age racionalmente na busca de seus interesses que se agregam na
busca de bens públicos, que estarão disponíveis para todos se estiver disponível para qualquer
um.
Esse fator é um ponto inicial para se começar a entender porque alguns Estados,
organizações, instituições, estariam mais dispostos a cooperar que outros. O primeiro fator
determinado pelo autor diz respeito ao tamanho do grupo como visto. Nos grupos pequenos é
mais fácil a participação e colaboração, tendo em vista que a não cooperação, acarretaria que
todos perderiam ou deixariam de ganhar os bônus advindos. No caso dos grandes grupos,
outros elementos devem ser levados em consideração como incentivos, coerção, etc.
Elementos que serão analisados posteriormente.
O que não se pode perder de vista é que a atitude egoísta ao invés de minimizar os
custos, muitas vezes pode aumentá-los. Ribeiro e Calili afirmam que:

Não podemos perder de vista que essa atitude egoística em determinados casos ao
invés de minimizar os custos, pode aumentá-los, naquilo que tem sido chamado de
ação racional ineficiente. Supomos que uma determinada classe trabalhadora busque
um aumento salarial. Se todos os indivíduos dessa classe trabalhadora agir de forma
egoística, esperando aproveitar-se do aumento sem participar do movimento
grevista, ocorrerá uma ação ineficiente do ponto de vista da classe trabalhadora que
não ganhará o aumento, trazendo prejuízos para todos os indivíduos. Da mesma
forma a Guerra Fiscal só faz sentido se somente alguns membros da federação
estiverem dispostos a praticá-los, pois, caso contrário, o excesso de vantagens fiscais
pode levar à queda de arrecadação e comprometer as finanças públicas. (RIBEIRO;
CALILI, 2013, p. 93)

A conclusão a que se chega é que a ação coletiva é uma ação complexa, não
carecendo somente da necessidade de se agir coletivamente para obter benefícios ou algum
bem público, mas diversos outros fatores e elementos. Na maioria das vezes ela não se
concretiza de forma voluntária, mas é necessário que seja estimulada e incentivada de alguma
maneira.
Consiste no que Celina Souza constatou quando da dificuldade dos municípios
conurbados, isto é, dos grandes grupos, de resolverem os problemas de cooperação entre eles.
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5.1 Fatores que despertariam ou incentivariam os arranjos cooperativos intermunicipais

A partir da teoria da ação coletiva aplicada no plano individual, poder-se-ia trabalhar
uma teoria da ação coletiva institucional não só no sentido de reunião de indivíduos, mas no
sentido de organizações. Essas organizações trabalhariam de forma coordenada em busca de
objetivos comuns. A cooperação realizada entre os governos locais ou os demais níveis de
governo em um sistema de Estado federal pode ser analisada nesse sentido. Assim, é possível
pensar numa teoria da ação institucional coletiva para a mobilidade urbana (GARSON, 2009).
As organizações seriam representadas pelos governos, esses se engajariam em ações
coletivas para alcançar benefícios e traçar e executar políticas públicas de mobilidade, na
forma em um plano integrado ao invés de se determinar de forma isolada, autônoma e
limitada ao próprio ente de forma egoística.
Sol Garson afirma, nesse sentido:

Mas para isso, eles avaliariam os benefícios que aufeririam da ação coordenada e os
custos a incorrer e cooperariam quando os benefícios esperados fossem maiores que
os custos de negociar, monitorar e fazer cumprir os contratos políticos que se
firmariam entre os governos.
Assim como no caso da cooperação individual, as condições de sucesso da Ação
Coletiva Institucional incluem considerações sobre o tamanho do grupo, a
diversidade de suas preferências, a identidade de objetivos e possibilidade de
estabelecer incentivos seletivos para recompensar ou punir os que se engajassem na
ação e punição os que não se engajassem na ação. (GARSON, 2009, p.439)

Em relação aos entes federativos, quanto menores os custos de transação da ação
coletiva, maior a probabilidade de se estabelecer uma cooperação. O número de jurisdições,
as condições econômicas dos territórios, a heterogeneidade das condições em que vive,o
tamanho de sua população são alguns dos elementos importantes na determinação desses
custos(GARSON, 2013).
A Teoria da Ação Coletiva, proposta por Olson, propõe uma nova teoria dos grupos
de pressão, que sugere que o tamanho do corpo de membros e o poder dos grandes grupos de
pressão organizados não derivam de seus êxitos lobísticos, sendo na verdade um subproduto
de outras atividades dos grupos (OLSON, 1999).
Olson trabalha o exemplo dos lobbies, grupos de interesses, que se utiliza de pressão
política para obtenção de algum resultado. Lobby refere-se ao nome que se dá à atividade de
pressão, ostensiva ou velada, de grupo organizado com o objetivo de interferir diretamente
nas decisões do poder público, em favor de causas ou objetivos defendidos por um grupo. O
caso em questão não se refere a um grupo lobístico, mas acolhe-se essa ideia para a relação
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entre os entes de forma comparada, por se tratar da cooperação entre os entes normalmente
atividades relacionadas aos problemas dos grandes grupos ou grupos latentes.
Olson em sua teoria defende que todo lobby, considerando um grupo grande ou
latente, em busca da defesa de seus ideais não se manteria simplesmente se fossem as
organizações políticas sua meta maior e que é necessário algo por trás, algum tipo de
incentivo ou de sanção para que eles consigam se firmar e se manter.

Os lobbies dos grandes grupos econômicos são um subproduto de organização que
têm a capacidade de “mobilizar” um grupo latente com “incentivos seletivos”. As
únicas organizações que têm “incentivos seletivos” disponíveis são aquelas que têm
autoridade e capacidade para serem coercitivas, ou que têm uma fonte de incentivos
positivos que podem oferecer aos indivíduos de um grupo latente. (OLSON, 1999,
p.148)

E ainda:

Isso se aplica somente aos grandes grupos ou grupos latentes, porque o membro de
um grupo latente não tem nenhum incentivo para sacrificar voluntariamente seu
tempo ou dinheiro para ajudar uma organização a obter um benefício coletivo. Por si
só ele não pode ter um peso decisivo para determinar se esse benefício coletivo será
obtido ou não, mas se o benefício for obtido graças aos esforços de terceiros terá
inevitavelmente a possibilidade de desfrutá-lo de qualquer maneira. Assim, esse
membro apoiará o trabalho lobístico da organização pela obtenção de benefícios
coletivos somente se for coagido a pagar taxas contributivas para a organização
lobística ou se tiver de dar suporte a esse grupo para obter alguma outra benfeitoria
não coletiva. Somente se uma dessas condições existir, ou ambas, o poder político
potencial de um grupo latente será mobilizado. (OLSON, 1999, p.149-150).

Retomando a questão da ação coletiva para aplicação aos entes federados, a pergunta
permanece no caso dos municípios ou dos outros entes para estabelecimento de diretrizes para
cooperarem.
Para Olson, além do tamanho do grupo, a existência de um sistema de coerção que
promova sanções ou incentivos para aqueles menos ou mais cooperadores é necessário.
Partindo da ideia dos incentivos e coerções, traçam-se alguns fatores ou elementos
sociológicos que despertariam ou estimulariam a cooperação entre os entes.
Com relação ao incentivo, é possível se valer da questão da existência de um agente
indutor, apesar de Olson não deixar clara a necessidade de um agente externo ou organização
interessada na formação de um arranjo cooperativo.
Nos casos dos arranjos cooperativos intermunicipais em regiões metropolitanas, os
agentes indutores poderiam ser o Estado ou a União. O fator da indução ou do ente estatal
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com maior probabilidade é fundamental no sentido de romper obstáculos, inclusive por meio
da concessão de recursos financeiros10.
É claro que esse fator de indução poderia ser realizado, também, pelo município-polo
ou município-núcleo e não só pelo ente estatal mais abrangente.
O município-polo ou município mais forte é importante incentivador. Na entrevista
realizada com o deputado João Leite, quando perguntado o que ela achava da influência do
Estado ou União no despertar da cooperação, ele argumentou que o município-polo seria o
ator principal, ou seja: este município-núcleo seria o de visão mais ampla, assumindo o lugar
mais abrangente. Geralmente com maiores recursos, também maior interessado nos resultados
de uma ação cooperada, acabaria assumindo muitas das responsabilidades e dentre elas, a de
induzir, incentivar a formação de cooperação entre os entes que compõem uma região
metropolitana.

Eu creio que é as cidades que são... O exemplo mundial é Toronto. Você pega Belo
Horizonte como Toronto, é a cidade líder, essa cidade líder tinha que ter essa visão,
tinha que capitanear as outras cidades, tinha que ter o entendimento permanente com
as outras cidades. (SILVA NETO, 2013)

.
A interação poderia se dar também por meio de uma iniciativa espontânea dos
próprios municípios interessados, o que é difícil. Ficou claro na abordagem da teoria da ação
coletiva a dificuldade desse agir espontâneo.
O que se percebe é que a ação coletiva é um tanto quanto problemática, não surgindo
da vontade dos municípios de se associarem livremente, de agir coletivamente, mas que
necessita de formas e de incentivos para ser efetivada.

10

No caso da indução estatal, os autores Rocha e Faria e também Diniz Filho citam-na como fator que foi
extremamente necessário para o surgimento de Consórcios Públicos de Saúde e na criação das Associações
Microrregionais em Minas Gerais. “Os Consórcios Intermunicipais de Saúde surgiram dentro de um contexto de
estímulos aos consórcios intermunicipais de saúde. A sua difusão foi de forma heterogênea, pois, dependeu, em
grande medida, do papel exercido pelos governos estaduais, tendo sido adotadas de maneira expressiva pelos
Governos de Minas Gerais e do Paraná” (ROCHA; FARIA, 2004, p. 13).
“(...) a ação do governo estadual não se limitou à difusão do ideário cooperativo na área e ao fornecimento de
informações para a criação dos consórcios. Como forma de pressão, o secretário de saúde acenou com a
possibilidade de liberação de recursos estaduais para o setor e definiu que negociaria apenas com municípios
consorciados” (ROCHA; FARIA, 2004, p. 22).
“Ainda que o Governo Federal estivesse por detrás da ideia das AMs, essas devem ser vistas essencialmente
como fruto de políticas de indução estaduais, pois coube às administrações estaduais dar forma prática e executar
tal estratégia. Também, já a partir de 1974 se inicia processo de corrosão da capacidade de gasto do Governo
Federal, e assim os governos estaduais ganham mais poder de decisão. Em Minas Gerais, as Associações
Microrregionais foram criadas exatamente dentro desse contexto de constante retração da União, ao longo de
1974 a 1987, sendo que cada município só poderia fazer parte da AM correspondente à sua microrregião
administrativa, e a adesão à associação era facultativa” (DINIZ FILHO, 2007, p. 27).
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Para Gilda Coleti Bruna:

(...) mas em termos de gestão metropolitana, tem levado o estado a procurar a
colaboração dos municípios metropolitanos, parcerias com o setor privado e a
buscar, também, algum apoio do governo federal, ainda que, muitas vezes, esse
apoio venha a ser unicamente na forma de aval para conseguir empréstimos
nacionais e internacionais. (BRUNA, 2004, p. 895)

Outro fator que incentivaria a ação coletiva, ou ação cooperativa seria o
sentimento de regionalismo, de pertencimento.
A formação de uma identidade regional facilitaria a emergência de arranjos
cooperativos; uma identidade regional cria um plano comum de desenvolvimento.
A cooperação nesse caso é mais profunda, pois sempre é preciso reforçar a
consciência solidária, a consensualidade e o sentimento de pertencimento. Sem esse reforço a
tendência é que esse tipo de grupo acabe gerando resultados subproduzidos, ou seja, abaixo
do que objetivaram.
O ente ou município tem que se sentir como participante de uma região, sentir-se
dependente dela, isto é, saber que elas se relacionam e há trocas mútuas. Isso o incentivaria,
gerando uma visão de globalidade e não egoística e limitada. Ainda João Leite, sobre a região
metropolitana, manifesta sua posição nesse aspecto, argumentando que a ligação entre elas é
forte:

Região metropolitana hoje que dá para Belo Horizonte 98% (noventa e oito por
cento) da água que é consumida em Belo Horizonte, que recebe 100%(cem por
cento) do esgoto que Belo Horizonte derrama,Onça, Rio das Velhas, todos esses rios
vão para Sabará, para Santa Luzia, e eles convivem com esses esgotos. E Belo
Horizonte na verdade não deu retorno nenhum para essas cidades que compõem o
entorno de Belo Horizonte. (...)Eu diminuo a passagem de Belo Horizonte, eu sou
prefeito de Belo Horizonte, meu partido está à frente de Belo Horizonte, está
resolvido o problema. Só que Belo Horizonte, não é só Belo Horizonte mais, Belo
Horizonte é Belo Horizonte e todo o seu entorno, que trabalha em Belo Horizonte,
que fornece água, que recebe esgoto de Belo Horizonte. (SILVA NETO, 2013)

Pelo que se expôs até aqui, uma verdade mostra-se incontestável: tem que se pensar
em um conjunto principalmente para resolver a questão da mobilidade urbana. Quando há
forte relação e fluxo na região, as pessoas precisam se locomover e dessa forma, é
imprescindível que exista, por exemplo, uma integração tarifária como facilitador dos
deslocamentos.

118

5.2 A questão da coerção/sanção sob a perspectiva ambiental

O desestímulo para se associar decorre da nítida falta de coerção, seja pela sanção no
seu sentido punitivo seja pela premiação dos participantes ou incentivos, estes na forma de
sanções premiais.
A complexidade atual da sociedade, sua diversidade, pluralidade juntamente com a
evolução histórica da humanidade, reverteu a compreensão da sanção que deixou seu sentido
meramente repressivo e punitivo para se tornar um instrumento de promoção das mudanças
necessárias na sociedade. E é dessa forma que melhor se encontra o fundamento para estímulo
de uma ação coletiva.
A compreensão da sanção clássica centralmente baseada nos atos negativos dos
indivíduos ou das organizações consiste em uma ideia retrógrada. Nessa perspectiva, há uma
releitura do instituto para o desenvolvimento de novas funções, surgindo, assim, o uso da
sanção premial ou positiva.
Norberto Bobbio já previa a sanção na sua ideia positiva:

O principal efeito da institucionalização da sanção é maior eficácia das normas (...).
É um mecanismo que objetiva forçar a execução da norma, ora inibindo uma
conduta proibida, pelos efeitos negativos da sanção, ora estimulando conduta
desejada, pelos efeitos positivos da sanção. (BOBBIO, 2001, p. 161)

As sanções premiais ou compensatórias são aquelas decorrentes de uma conduta
positiva e de resultados benéficos para a sociedade. Enquanto a sanção negativa reprime
condutas proibidas e equivalem a uma penalidade, as sanção positivas estimulam as
desejadas, são equivalentes a um prêmio (GRACCO; SILVA, 2013).
O que se pretende é estimular certos comportamentos no meio social utilizando-se
das sanções premiais para recompensar, de alguma forma, o cumprimento de uma obrigação
ou procedimento. Neste trabalho,toma-se como ideal a aplicação da premiação, seja na forma
de isenção fiscal, seja na forma de recursos, ou de alguma outra facilidade que estimule as
pessoas a cooperarem.
Gracco e Silva, nesse contexto, assim se exprimem:

A configuração de uma sociedade dinâmica exige uma alta capacidade de adaptação
e flexibilidade do Direito, em contraponto a um direito estático e estruturado em
condutas prescritivas fechadas, conservadoras, em que o foco é a construção de uma
barreira de contenção de atos rejeitados pela sociedade.A sociedade contemporânea
assume características inovadoras e complexas ao lado do avanço da ciência
jurídica, da crise do positivismo, da construção de um quadro de direitos
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fundamentais de natureza plúrima, como o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, e da expansão das atribuições do Estado fizeram por alterar, na
essência, as funções desempenhadas pelo Direito em uma sociedade resiliente.
(GRACCO; SILVA, 2013)

As políticas ambientais, ou seja, aquelas políticas que estão voltadas diretamente
para a proteção do meio ambiente, como a política relacionada à mobilidade urbana, objeto do
presente estudo, não podem ficar vinculadas a uma atuação corretiva e penalista do poder
público somente diante da degradação ambiental concretizada.
Faz-se necessária uma postura proativa no sentido de contemplar um campo de
atuação ainda mais amplo, de modo a estimular condutas que trazem benefícios ambientais
sustentáveis na promoção de valores aceitos por uma sociedade plural (GRACCO; SILVA,
2013).
O sucesso da política ambiental depende do desenvolvimento de uma consciência
ambiental que provoque uma mudança de postura dos circularmente afetados, ou seja, na sua
dimensão difusa. As alterações na estrutura da ideia de sanção premial propulsionam seu uso
em diversas modalidades, especialmente a econômica. Porém, na política ambiental
necessário se faz que as sanções premiais sejam empregadas em várias frentes de ação, não
apenas naquelas relacionadas ao seu aspecto econômico, mas também que sejam convertidas
em um mecanismo de realização de educação ambiental (GRACCO, SILVA, 2013).
Nesse sentido, a ideia de educação na sustentabilidade ganha importância e, em
especial, uma educação na sustentabilidade para a mobilidade. A política nacional de
educação está diretamente vinculada à política ambiental ganhando papel protagonista quando
se trata de uma forma de emancipação dos afetados.

Por esta razão a educação na sustentabilidade ganha um enfoque. A Política
Nacional de educação tem como objetivos desenvolver uma compreensão integrada
de meio ambiente, em suas múltiplas e complexas relações, de estimular a formação
e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, e
ressalta-se, incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável,
na preservação do equilíbrio do meio ambiente. (GRACCO; SILVA, 2013)

As sanções premiais se revelam, dessa forma, um importante instrumento jurídico e
sociológico. Elas atuam no campo psicológico dos membros da sociedade, gerando estímulos
para a prática dos atos. Ao lado do caráter de incentivar, elas assumem um caráter
educacional, na medida em que permitem a inserção de novos valores, conceitos e formas de
compreensão da realidade (GRACCO; SILVA, 2013).
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Ao introduzir novos comportamentos e costumes, emerge também o desejo de
participação. A participação dos afetados contribui para a efetivação de um Estado Ambiental
em termos democráticos e para a efetividade do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Como se pode notar, a ação coletiva, ou seja, a formação dos arranjos cooperativos
intermunicipais, aqui pensada especialmente para a questão da mobilidade urbana, exige
fatores que vão além da estrutura constitucional ideal, ou seja, exige a observância de fatores
sociológicos que levem em conta o fato de que isoladamente, e por si só, os indivíduos (ou
seja, os municípios) dificilmente promoveriam a cooperação.
Pode-se concluir que a formação de cooperação intermunicipal nas regiões
metropolitanas em torno da questão da mobilidade urbana deve ser uma política pública
promovida pelos atores federativos mais fortes – ou o município-polo, ou o Estado ou a União
– e especialmente por meio de uma institucionalização de um sistema de incentivos e sanções
(premiais e punitivas) que acabem por promover a cooperação.
Ainda que se argumente que a cooperação resultante deste tipo de arranjo possa ser
conflituosa e instável, é de se ponderar que, uma vez bem sucedida, a cooperação pode
estimular a confiança entre os entes de forma que, em longo prazo, a cooperação venha mais
pelo sentimento de pertencimento do que pela lógica egoística defendida como pano de fundo
da teoria da ação coletiva.
Considerando, então, a questão debatida, cumpre ainda verificar quais os modelos
institucionais disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro para se estruturar a ação
cooperativa. Para isso necessário compreendermos os convênios e consórcios públicos como
mecanismos disponíveis.
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6 CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS: INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE
INSTITUCIONALIZAÇÃO DA COOPERAÇÃO11

A cooperação, como já visto, é solução para ser estruturada ainda que dentro de um
federalismo heterogêneo, marcado por relações de competição, de estruturas diferenciadas.
A cooperação é essencial e está prevista no ordenamento jurídico e tem que se levar
em conta, no caso da mobilidade, a educação e a participação popular. Além disso, já se
demonstrou que cooperar é uma ação que requer estímulo e um arranjo institucional adequado
para se dividir ônus e bônus, além de estabelecer incentivos e sanções.
O objetivo aqui é demonstrar quais instrumentos jurídicos estão disponíveis no
ordenamento jurídico nacional para se institucionalizar essas ações cooperativas.
Reafirma-se que a Constituição da República de 1988 faz previsão da possibilidade
de cooperação entre os entes federativos. Reforça, sobretudo, soluções cooperativas. Em seu
artigo 23, parágrafo único, prevê que a instituição de leis complementares fixarão normas para
a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional (BRASIL, 1988).
Também o artigo 241, fortalecendo a trama normativa, introduz a noção de gestão
associada de serviços públicos, prevendo sua instrumentalização por convênios ou consórcios
públicos (BRASIL, 1988).
Nesse sentido também, apresenta no artigo 25, parágrafo 3º, as bases normativas de
cooperação intergovernamental, a partir do critério de funções públicas, de interesse comum
no âmbito das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões (BRASIL,
1988).
A Constituição da República de 1988 inovou no tratamento da Federação brasileira,
abrindo novas possibilidades de relações plurifederativas. Os instrumentos jurídicos dessas
relações são, por excelência, os convênios de cooperação e os consórcios públicos.
A preservação da mobilidade urbana, diretamente ligada ao meio ambiente, é um
compromisso e responsabilidade de todos (entes federados, empresários, sociedade civil) para
a sobrevivência do nosso habitat. O êxito dessa ação depende de uma cooperação ou de uma
gestão comum, associada com base em um planejamento sustentável.
11

A criação dos Fundos de Participação e dos Sistemas Únicos, tal como na saúde, não são considerados como
política predominantemente cooperativa, mas políticas coordenadoras, já que o que efetivamente ocorre é uma
coordenação na distribuição de recursos, com poucas ações coletivas, por isso não são tratados nesta dissertação,
embora sejam importantes arranjos para promoção de cooperação e execução de políticas públicas com mais
qualidade.
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Em decorrência disso, os arranjos cooperativos de uma forma geral, analisados sob
aspectos legais, jurídicos e de resultados, demonstram a sua importância no gerenciamento
dos recursos humanos, logísticos, financeiros, estruturais, dentre outros, para consecução dos
objetivos de interesses comuns.
Assim, percebendo os esforços realizados pela descentralização, não se pode admitir
que sejam adotadas soluções uniformes para contextos e realidades diferentes. Os arranjos
cooperativos surgem como alternativa para promover o reequilíbrio do pacto federativo
priorizando a atuação compartilhada dos entes estatais e da gestão associada dos serviços
públicos.
O quadro histórico do federalismo brasileiro apresenta dificuldades quando
verificada a tensão existente entre a descentralização e a (re)centralização. Mas ao mesmo
tempo, apresenta avanços quando implementa alternativas, sobretudo no tocante a um forte
contexto descentralizador, como é atualmente, como instrumento de reequilíbrio ao pacto
federativo. Prestigia-se, assim, a atuação compartilhada dos entes estatais e a gestão associada
dos serviços públicos (PIRES; NOGUEIRA, 2008).
Bernardes, nesse contexto, assim se expressa:

Quando as circunstâncias requererem uma atuação mais centralizada, estes poderão
ter o espaço garantido pelo federalismo. Por outro lado, quando situações
requererem que a atuação das esferas parciais de poder da federação apareça de
forma mais contundente, essas também terão a garantia do federalismo. É a isso que
se reduz o federalismo e que, na verdade, opera na base de compromissos com uma
sociedade fundamentalmente pluralista. (BERNARDES, 2010, p.263)

Assim, passa-se a analisar os aspectos legais e jurídicos dos convênios e consórcios
públicos como arranjos cooperativos. Não se tem o objetivo de esgotar todas as formas de
arranjos cooperativos, mas apresentá-las como indicativos, alternativas viáveis, ferramentas
de cooperação que permitem trazer benefícios se bem utilizados como instrumentos jurídicos
disponíveis para a gestão metropolitana.
Por isso, optou-se neste trabalho pelo termo arranjo cooperativo de forma genérica e
não algum instituto em específico, mas aos tipos de organizações plurifederativas no geral. A
intenção é demonstrar alguns institutos que acolhem a proposta da cooperação, sejam eles
formais ou informais, voluntários ou compulsórios, não limitando ou restringindo algum
deles.
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É claro que não pode haver ingenuidade em acreditar numa suposta eficácia somente
desses instrumentos, como se sua utilização representasse e gerasse, por si só, a solução
definitiva para a problemática da circulação urbana nas metrópoles.
Conforme afirma Ascher, citado por Cláudia Tozetti Lemos:
(...) o „local‟ não mudará apenas através de leis e decretos, mesmo que necessários, a
sua revitalização exigirá antes a concepção de novos modelos de representação, de
participação, de confrontação, de negociação, de gestão, adaptados às
especificidades das formas sociais e espaciais metapolitanas. A criação de novas
instituições sem novas modalidades democráticas seria, com efeito, insuficiente para
lhes conferir a legitimidade e a eficiência necessárias em relação à complexidade da
metapolização. (ASCHER apud LEMOS, 2010, p.19)

Ao mesmo tempo, são necessários os instrumentos possibilitados pelas leis e
decretos para efetivar as novas exigências sociais e espaciais. Os desafios dessas questões,
questões de âmbito metropolitano, estão norteados pela articulação de instituições políticas e
dos atores sociais envolvidos tanto em processo de elaboração como de execução de escolhas
coletivas. Isso envolve variáveis como: a luta política pela democratização da gestão do
espaço urbano; o desenvolvimento e implementação de um planejamento urbano responsável;
a transparência dos atos e procedimentos técnico-administrativos; a efetiva participação da
sociedade nos processos decisórios, citando-se, assim, as várias mais emblemáticas (LEMOS,
2010).

6.1 Os convênios

O convênio é um dos instrumentos que o Poder Público se utiliza para associar-se
com entidades privadas ou outras entidades públicas. Consiste em um acordo de vontades.
Mas é um acordo de vontades com características próprias(DI PIETRO, 2011).
No mesmo sentido José dos Santos Carvalho Filho entende que convênios
administrativos são ajustes firmados por pessoas administrativas entre si, ou entre estas e
entidades particulares, com vistas a ser alcançado determinado objetivo de interesse público
(CARVALHO FILHO, 2010).
Ainda assim, Hely Lopes Meirelles (2005) entende ser os convênios acordos
firmados por entidades públicas, seja de qualquer espécie, entre elas ou entre entidades e
organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes.
A Constituição da República de 1988, apesar de não fazer referência clara sobre
convênios, em seu artigo 23 estabelece que é de competência comum dos entes, e, em seu
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parágrafo único, explicita que lei complementar fixará normas para a cooperação entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do
bem-estar em âmbito nacional (BRASIL, 1988), mas deixa implícita a ideia de serem
ajustados.
Apesar dessa admissibilidade implícita, em seu artigo 241, a Constituição da
República de 1988 passou a prever, com redação dada pela Emenda Constitucional n.19, de
1998, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão instituir, através de
lei, disciplina de consórcios públicos e convênios de cooperação entre os entes federados, com
vistas à gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos
(BRASIL, 1988).
Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2010), o dispositivo constitucional teve
claro intuito de prever atividades de cooperação entre as pessoas políticas e o fato que deve
remarcar essa modalidade de ajustes é o intuito cooperativo dos participantes, sendo, pois,
irrelevante distinguir a natureza jurídica destes.
No convênio, o elemento fundamental é a cooperação; não surge uma nova
personalidade jurídica autônoma (os direitos e as obrigações decorrem apenas do instrumento
pelo qual se formalizam) e representam, na verdade, o vínculo que aproxima várias entidades
com personalidade própria. Os interesses são recíprocos, paralelos, comuns e diferem dos
contratos, que são opostos, contraditórios e diversos. Trata-se, em suma, de algo similar a um
contrato de cooperação.
Nesse ato coletivo as partes desejam a mesma coisa, qual seja, realizar
conjuntamente uma ou várias operações comuns; seus interesses, ainda que diferentes,
caminham na mesma direção (DI PIETRO, 2011).
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, apontando os aspectos comuns, assume que
existem algumas características que podem configurar o contrato de convênio:
– Os entes conveniados têm objetivos institucionais comuns e se reúnem, por meio
de convênio, para alcançá-los; – Os partícipes do convênio têm competências
institucionais comuns; o resultado alcançado insere-se dentro das atribuições de cada
qual; – No convênio, os partícipes objetivam a obtenção de um resultado comum,
que serão usufruídos por todos os partícipes; – No convênio, verifica-se a mútua
colaboração, que pode assumir várias formas; – Nos convênios, como nos
consórcios, as vontades se somam, atuam paralelamente, para alcançar interesses e
objetivos comuns; – No convênio existem partícipes, não há partes como no
contrato, mas unicamente partícipes com as mesmas pretensões; – Inexiste
vinculação contratual, inadmissível cláusula de permanência obrigatória. (DI
PIETRO, 2011, p.232)
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Tratam-se, os convênios, de vínculo jurídico que não tem a rigidez típica dos
contratos, já que os participantes possuem uma certa liberalidade, não sendo obrigados, por
exemplo, a se manterem conveniados.
Para Carvalho Filho (2010), há três razões para legitimação do convênio: (1) os
direitos e as obrigações estão direcionados a um objetivo de interesse comum dos pactuantes;
(2) o convênio apenas formaliza a execução de metas internas da Administração; (3) o
pactuante tem o direito de retirar-se do ajuste (denúncia do convênio), sem suportar qualquer
efeito de maior relevância. Impera, portanto, nesse aspecto, o princípio do informalismo, não
sendo exigível o pressuposto da personalidade jurídica, como, ao contrário, sucede nos
contratos.
A Lei n. 12.587 de 2012, Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, prevê esse
tipo de cooperação estabelecida por convênio para as questões ligadas à mobilidade urbana.
Em seu artigo 16, parágrafo 2º, prevê que a União poderá delegar aos Estados, ao Distrito
Federal ou aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público
coletivo interestadual e internacional de caráter urbano, desde que constituído consórcio
público ou convênio de cooperação.
Da mesma forma, há a previsão em seu artigo 17, parágrafo único, de que os Estados
poderão delegar aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte
público coletivo intermunicipal de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou
convênio de cooperação para tal fim.

6.2 Os consórcios públicos

A Lei n. 11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto n.6.017, de 07
de janeiro de 2007, dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse
comum. Os consórcios estão previstos, como mostrado no subcapítulo anterior, no artigo 23 e
241, da Constituição Federal.
O objetivo da norma constitucional é consolidar a gestão associada entre os entes
federados para consecução de fins de interesse comum. Assim, ocorrem os arranjos
cooperativos, como se está demonstrando, por exemplo, os convênios e os consórcios
públicos pela dificuldade que a pessoa jurídica pública encontra para executar sozinha
determinado serviço ou atividade, tornando possível ou mais eficiente a realização mediante a
conjugação de esforços.
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O artigo 6º, da Lei n. 11.107/2005, expressa que o consórcio público constituirá
associação pública ou pessoa jurídica de direito privado:

Art. 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: I- de direito público,
no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação
do protocolo de intenções; II- de direito privado, mediante o atendimento dos
requisitos da legislação civil. (BRASIL, 2005)

O consórcio público passa a constituir uma nova espécie de entidade da
Administração Indireta de todos os entes federados que dele participar. “O consórcio público
com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os
entes da Federação consorciados” (art.6º, § 1o, Lei n. 11.107/2005).

Todos os entes criados pelo Poder Público para desempenho de funções
administrativas do Estado têm que integrar a Administração Pública Direta (se o
ente for instituído como órgão sem personalidade jurídica) ou indireta (se o ente for
instituído com personalidade jurídica própria). (DI PIETRO, 2011, p. 246).

É importante ressaltar que os consórcios com personalidade de direito privado
possuem a natureza de associação civil e são disciplinados pelo Código Civil, salvo algumas
derrogações já explicitadas pela Lei n. 11.107/2005, enquanto os consórcios com
personalidade de direito público possuem natureza de associação pública, regendo-se pelo
Direito Público.
Assim, Maria Sylvia Zanella de Pietro define os consórcios públicos como
“associações formadas por pessoas jurídicas políticas (União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios), com personalidade de direito público ou de direito privado, criadas mediante
autorização legislativa, para a gestão associada de serviços públicos” (DI PIETRO, 2011,
p.244)
O artigo 1º da Lei n. 11.107/2005 explicita que o objetivo dos consórcios públicos se
concentra na realização de atividades e metas de interesse comum das pessoas federativas
consorciadas. Para José dos Santos Carvalho Filho:

Cuida-se, em última instância, de profícuo instrumento do federalismo cooperativo,
através do qual os entes estatais, sem embargo de não abrirem mão de sua ampla
autonomia, preservada na Constituição, se associam a outras pessoas também
estatais para alcançar metas que são importantes para todos, sempre observados os
parâmetros constitucionais. De fato, há determinados serviços públicos que, por sua
natureza ou extensão territorial, demandam a presença de mais de uma pessoa
pública para que sejam efetivamente executados. É para tal situação que servem os
consórcios públicos. A ideia, sem dúvida, é digna de aplausos; caberá, porém, aos
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participantes do negócio implementá-lo à luz do efetivo interesse público, relegando
o segundo plano de interesse menores. (CARVALHO FILHO, 2010, p.249).

Algumas normas presentes na lei permitem a observância de um procedimento para
se estabelecer um consórcio público. Antes da formação do mesmo pelo contrato, conforme
estabelece o artigo 3º, o ajuste dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. Esse
acordo já apresenta a manifestação formal de vontade do ente para sua participação do
consórcio.
Uma segunda etapa consistiria na publicação do protocolo de intenções na imprensa
oficial (artigo 4º, parágrafo 5º). O protocolo de intenções consiste em um instrumento pelo
qual os interessados manifestam a intenção de celebrar um acordo de vontade (contratos,
convênios, consórcio ou outra modalidade) para a consecução de objetivos de seus interesses,
porém sem qualquer tipo de sanção pelo descumprimento. Não se assume nele o compromisso
de celebrar o acordo, não se assumem direitos e obrigações, apenas se definem as cláusulas
que serão observadas em caso do acordo vir a ser celebrado. Não vincula e não possui
obrigatoriedade; o ente federativo poderá não participar, ou poderá participar parcialmente,
isto é, o fato de ter subscrito o acordo não o obriga a participar do consórcio, a sua decisão
não acarreta qualquer tipo de sanção (DI PIETRO, 2011).
O artigo 4º da Lei n. 11.107/2005 define as cláusulas necessárias do protocolo de
intenções:

Art. 4º. São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam: I- a
denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio; II- a
identificação dos entes da Federação consorciados; III- a indicação da área de
atuação do consórcio; IV- a previsão de que o consórcio público é associação
pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos; V- os critérios
para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os
entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo; VI- as normas
de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a elaboração,
aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público; VII- a previsão de que
assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos
para as suas deliberações; VIII- a forma de eleição e a duração do mandato do
representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do
Poder Executivo de ente da Federação consorciado; IX- o número, as formas de
provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público; X- as condições para que o consórcio público celebre
contrato de gestão ou termo de parceria; XI- a autorização para a gestão associada de
serviços públicos, explicitando: a) as competências cujo exercício se transferiu ao
consórcio público; b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em
que serão prestados; c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão
ou autorização da prestação dos serviços; d) as condições a que deve obedecer o
contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver também a prestação de
serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados; e) os
critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem
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como para seu reajuste ou revisão; e XII- o direito de qualquer dos contratantes,
quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das
cláusulas do contrato de consórcio público. (BRASIL, 2005)

Depois de firmado o protocolo, este deverá ser objeto de ratificação por lei (art. 5º,
caput.): “O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do
protocolo de intenções” (BRASIL, 2005). A ratificação é dispensada quando o ente da
Federação, antes de subscrever o protocolo de intenções, já estiver disciplinado por lei a sua
participação no consórcio público (art. 5º, § 4o).
Após, se dará a formação do contrato conforme previsão no artigo 3º. Os entes
públicos participantes do ajuste estão voltados para finalidades de interesse comum e situamse lado a lado na relação jurídica. Embora tenham direitos e obrigações, ocupam posições
colaterais, em que todos buscam atingir objetivos comuns. Observe-se o que José dos Santos
Carvalho Filho opina a respeito dessa questão:

A natureza jurídica dos consórcios públicos é a de negócio jurídico plurilateral de
direito público com o conteúdo de cooperação mútua entre os pactuantes. Em
sentido lato, poder-se-á considerar contrato multilateral. Constitui negócio jurídico,
porque as partes manifestam suas vontades com vistas a objetivos de natureza
comum que pretendem alcançar. É plurilateral, porque semelhante instrumento
admite a presença de vários pactuantes na relação jurídica, sem o regime de
contraposição existente nos contratos; por isso, alguns o denominam de ato
complexo. É de direito público, tendo em vista que as normas regentes se dirigem
especificamente para os entes públicos que integram esse tipo de ajuste. Retratam
cooperação mútua, numa demonstração que os interesses não são antagônicos, como
nos contratos, e sim paralelos, refletindo interesses comuns. (CARVALHO FILHO,
2010, p. 248)

Para Medaur e Oliveira (2006) a cooperação entre os entes federativos gera
significativas vantagens, dentre quais se destacam: a) a racionalização do uso dos recursos
existentes destinados ao planejamento, programação e execução de objetivos de interesses
comuns; b) a criação de vínculos ou fortalecimento dos vínculos preexistentes, com a
formação ou consolidação de uma identificação regional; c) a instrumentalização da
promoção do desenvolvimento local, regional e nacional; d) a conjugação e esforços para
atender as necessidades da população, as quais não poderiam ser atendidas de outro modo de
um quadro de escassez de recursos.
Para tanto, o consórcio tem como característica básica a busca da realização de
interesses comuns dos entes associados, com a observação e o respeito dos interesses
individuais de cada ente, e com a ressalva de que não se trata de fusão, de integração ou de
absorção, mas sim, de formas de cooperação (MEDAUAR; OLIVEIRA, 2006).
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O Projeto de Lei n. 3.884/2004 que deu inspiração à Lei n. 11.107/2005, em seu art.
3º, arrolou taxativamente os objetivos de interesse comum dos consórcios, circunscrevendo-os
à gestão associada dos serviços públicos, à prestação desses serviços, à forma de
compartilhamento, respectivas competências, planejamento e uso racional dos recursos
naturais e proteção do meio ambiente:

Art. 3º. Os objetivos dos consórcios públicos devem se circunscrever: I- à gestão
associada de serviços públicos; II- à prestação de serviços, inclusive de assistência
técnica, a execução de obras e ao fornecimento de bens à administração direta ou
indireta dos entes consorciados; III- ao compartilhamento ou uso em comum de
instrumentos e equipamentos de gestão e manutenção, informática, de pessoal
técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de pessoal; IV- à produção de
informações ou de estudo técnicos; V- à instituição e ao funcionamento e escolas de
governo ou de estabelecimentos congêneres; VI- à promoção do uso racional dos
recursos naturais e à proteção do meio ambiente; VII- ao exercício de funções no
sistema de gerenciamento de recursos híbridos que tenham sido delegadas ou
autorizadas; VIII- ao apoio e ao fomento do intercâmbio de experiências e de
informações entre os entes consorciados, inclusive no que se refere à segurança
pública e ao sistema penitenciário; IX- à gestão e à proteção do patrimônio
paisagístico ou turístico comum; X- ao planejamento, à gestão e à administração dos
serviços e recursos da previdência social dos servidores de qualquer dos entes da
Federação que integram o consórcio; XI- ao fornecimento de assistência técnica,
extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário; XII- às
ações e políticas de desenvolvimento socioeconômico local e regional; XIII- ao
exercício de competências pertencentes aos entes federados nos termos de
autorização ou delegação.

Observa-se que embora não taxativamente, optou pela proteção na área do meio
ambiente, dentre eles, o uso racional dos recursos naturais.
A Lei n. 11.107/2005 não trouxe um rol taxativo sobre as possibilidades de instituir
os consórcios, relacionando quais objetivos seriam comuns entre os entes, o que possibilita a
extensão e inserção de outros. A área de atuação de um consórcio público relaciona-se aos
limites geográficos dos territórios dos entes consorciados. Dessa forma, esta área será
determinada pela soma dos territórios dos Municípios e dos Estados, e destes com a União
e/ou com o Distrito Federal.
Os consórcios podem ser realizados de forma homogênea/horizontal ou
heterogênea/vertical. São considerados homogêneos ou horizontais quando realizados por
entes federativos de uma mesma espécie (interestaduais: entre Estados ou intermunicipais:
entre Municípios). Se compostos por diferentes entes federativos, ou seja, aqueles em que
participam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, configuram o que se
denomina consórcio heterogêneo ou vertical. Se o consórcio for realizado entre dois entes
federativos, será chamado consórcio bilateral, se composto por mais de duas partes, consórcio
multilateral.
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O consórcio se torna responsável pelo planejamento, fiscalização e regulação das
atividades necessárias para assegurar a prestação do serviço público adequado e em
conformidade com o acordado entre os entes da federação que se encontra materializado no
protocolo de intenções.
A implementação de consórcios leva a uma possibilidade de melhor aproveitamento
dos recursos humanos, financeiros, orçamentários, tecnológicos, dentre outros. Poderá existir
uma melhoria na prestação dos serviços públicos face ao planejamento constante e ao acordo
do protocolo de intenções em que há compromisso dos entes integrantes.
Para Hely Lopes Meirelles “com essa cooperação associativa das municipalidades
reúnem-se recursos financeiros, técnicos, administrativos que uma só prefeitura não teria para
executar o empreendimento desejado e de utilidade geral para todos” (MEIRELLES, 2005, p.
395). Ressalta, dessa forma, que os recursos transferidos para os consórcios, quando bem
aplicados, possibilitam uma convergência de interesses locais. Além do mais, ocorreria a
redução de gastos com vistas a uma melhor prestação do serviço na região ou no território de
alcance do referido consórcio.
Suas vantagens firmam-se como redutor de gastos e de serviços ociosos e a
promoção dos serviços comuns com maior eficácia e cobertura, bem como programação
orçamentária, prestação de contas facilitadas e oferta de serviços intrincados, e, finalmente,
estabelece relação saudável com os Estados-membros e União para repasse de verbas
(DURÃO, 2007, p.116).
O que se vê, é que a ação coletiva intermunicipal pode se utilizar destes dois
importantes instrumentos jurídicos de integração: os convênios e os consórcios públicos.
Os convênios exigem acordos mais pontuais, com gestão menos compartilhada,
enquanto os consórcios públicos requerem um nível mais avançado na cooperação. Defendese que a cooperação siga uma gradual realização, especialmente na mobilidade urbana. Isso
incluiria, portanto, a formação inicial de convênios com cartas de intenção para formação de
consórcios públicos.
Em geral, os objetivos desses arranjos seriam, em um primeiro momento, solucionar
problemas que sozinho o ente federado não seria capaz de resolver; solucionar problemas que
ultrapassam os limites territoriais de um só município, exigindo para sua resolução definitiva
a ação de todos os envolvidos; e por fim, obter benefícios mais vantajosos por meio da
cooperação, maximizando resultados, em comparação aos benefícios que poderiam ser
obtidos se atuasse isoladamente.
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Logo, defende-se que os Consórcios Públicos seriam o formato ideal a ser utilizado,
pois permite a criação de um ente com finalidade específica para planejamento, organização e
execução das políticas públicas de mobilidade. Convênios não são capazes de resolver essas
questões de maneira global.
O estudo do desenvolvimento dos arranjos cooperativos, como se viu, fornece
possíveis respostas para se fomentar a criação de arranjos cooperativos institucionais, em
especial nas regiões metropolitanas onde há grande concentração populacional e interação em
diversos âmbitos, principalmente, com relação à circulação de pessoas e serviços, que se
deslocam de município a município em busca de trabalho, lazer, educação, entre outros.
São indiscutíveis os benefícios obtidos pelo crescimento das cidades de forma
planejada, mas mais ainda, os benefícios trazidos pela cooperação em mobilidade urbana,
tendo em vista os efeitos à proteção do meio ambiente, cumprindo o preceito constitucional de
proporcionar qualidade de vida e bem-estar para os habitantes dessa e das próximas gerações
dentro de um contexto de cidades sustentáveis.
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7 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo estudar os fatores jurídicos e sociológicos
que devem ser levados em conta quando se pensa em obter cooperação intergovernamental
em regiões metropolitanas, sob uma estrutura federativa, e demonstrar a importância desses
arranjos cooperativos na área de mobilidade urbana como forma de atingir um
desenvolvimento sustentável e uma cidade coerente e interconectada.
Inicialmente, pontuou-se que o conceito de mobilidade urbana está diretamente interrelacionado com o de meio ambiente. A mobilidade urbana se enquadra naquilo que se pode
identificar como meio ambiente artificial, isto é, aquele que está diretamente relacionado ao
conceito de cidade, e por isso a mobilidade deve ser planejada para proporcionar bem-estar e
qualidade de vida aos habitantes.
Uma vez que a mobilidade urbana faz parte do meio ambiente, reconhece-se que
aquela impacta negativamente neste. A estrutura da mobilidade urbana atual é perversa não só
para os indivíduos, mas potencializam a agressão ao meio ambiente. Assim, defende-se, ao
longo do trabalho, que os problemas relacionados à mobilidade urbana devem ser
administrados conforme os princípios, diretrizes e objetivos determinados pela Política
Nacional de Mobilidade Urbana para se alcançar o desenvolvimento sustentável.
O primeiro desafio encontrado pela Política Nacional de Mobilidade Urbana é atingir
uma mobilidade sustentável. Isso significa que as políticas públicas que tenham por objeto a
mobilidade urbana devem ser pensadas sob o aspecto da sustentabilidade, isto é, investir no
caráter intermodal dos deslocamentos, priorizando o investimento qualitativo e quantitativo
do transporte público e criar meios de desestímulo aos transportes mais poluentes, individuais
e motorizados.
Além dos modos de transportes e da redução dos transportes motorizados e
individuais, deve estar integrada com todo o crescimento da cidade, com os assentos
habitacionais, isto é, com o planejamento territorial adequado. Além disso, sendo a
mobilidade urbana um bem público universal e indivisível, deve ser pensada em um contexto
democrático.
Assim, a participação dos usuários pode ser determinada como o segundo desafio.
Essa participação torna-se desafio indispensável para se estabelecer os objetivos democráticos
do Estado de Direito. A participação da sociedade na discussão política dos transportes gera
transparência e alcança todas as demandas necessárias, fazendo surgir o sentimento de
responsabilidade, tornando-se um conteúdo vinculante de dever ser, não só no seu sentido
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jurídico, mas de moralidade, de dever de participação e de contribuição para os problemas
relacionados à mobilidade contribuindo para uma gestão de qualidade.
Aliada à participação popular na definição, elaboração e controle das políticas
públicas de mobilidade urbana, deve estar a educação para a mobilidade; juntas geram o
sentimento de corresponsabilidade e de valores éticos que contribuem para a proteção e
preservação dos aspectos ligados ao meio ambiente, especificamente relacionados à
mobilidade. Sem uma mudança de postura e sem o fortalecimento da consciência crítica sobre
a problemática ambiental, as políticas públicas não alcançarão os efeitos pretendidos.
O terceiro desafio consiste na ótica do planejamento e da gestão. Estas devem ser
voltadas para resolver o problema da mobilidade de forma integrada, sustentável e
democrática. Deve prever a degradação ambiental, estabelecer meios de participação da
sociedade e infraestrutura adequada.
Em relação a este terceiro desafio é que se coloca a gestão associada. A integração
dos entes para formulação e execução de políticas públicas para a mobilidade devem
estabelecer metas e objetivos levando em conta a conexão entre as cidades, os fluxos de
interação das diversas atividades, serviços, todas diretamente relacionadas à mobilidade
urbana.
Neste sentido, concluiu-se que os problemas de mobilidade urbana inseridos em uma
região metropolitana não podem ser tratados de forma pontual e isolada, pois se relacionam e
ultrapassam as fronteiras dos municípios. Verificou-se que as regiões metropolitanas são
heterogêneas, desiguais, com concentração populacional assimétrica, forte desigualdade em
relação aos índices de desenvolvimento humano e produto interno bruto; mas, ao mesmo
tempo, as cidades que compõem as regiões metropolitanas relacionam-se e estão conectadas
em diversas atividades, possuindo problemas comuns. Entre esses problemas está a questão da
mobilidade urbana; a interação entre as cidades, que intuitivamente nos parece ser uma
realidade, é facilmente constatada pelo número de viagens entre as cidades e seus motivos de
deslocamentos como saúde, educação, lazer, trabalho, etc.
Assim, tem-se que a cooperação intergovernamental consiste no meio eficaz para a
melhor forma de administração desses problemas, porém essa cooperação intergovernamental
não é dilema fácil de resolver. É preciso considerar várias características e fatores para que se
promova a integração das administrações públicas municipais, especialmente das regiões
metropolitanas. É nesse sentido que se apresenta como solução ao problema proposto, neste
trabalho, quatro conjuntos de fatores e características jurídicas e sociológicas essenciais para
se compreender e promover o fenômeno da cooperação nas regiões metropolitanas:
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(1) A grande heterogeneidade dos atores envolvidos: os municípios brasileiros,
especialmente falando das regiões metropolitanas, mostraram-se desiguais e heterogêneos,
apresentando grandes assimetrias econômicas, físicas, políticas, culturais, sociais e estruturais.
Essas desigualdades e assimetrias devem ser superadas, para que não constituam fatores
impeditivos para o estabelecimento da cooperação.
Se de um lado os entes autônomos municipais não possuem recursos financeiros e
humanos suficientes para resolverem seus problemas isolados, de outro os problemas
causados pelo atual sistema de mobilidade urbana são graves, necessitam serem urgentemente
combatidos, pois afetam o meio ambiente natural, a qualidade de vida e a saúde das pessoas, e
ultrapassam as barreiras de um só município.
Neste sentido, dois fatores devem ser levados em conta: (a) qualquer cooperação
deve conseguir absorver essas diferenças a fim de distribuir melhor a alocação dos recursos;
(b) deve haver uma distribuição de bônus e ônus para contemplar essas diferenças, com
compensações financeiras aos municípios que inicialmente podem perder com a cooperação.
(2) A forma federativa descentralizada e municipalista de Estado adotada: o
federalismo brasileiro possui instituições que comportam tanto questões descentralizadas
como possibilidades de relações intergovernamentais para resolução de problemas comuns.
A cooperação, diante de um sistema federal heterogêneo, é necessária e, ao mesmo
tempo, difícil e problemática. A descentralização não é fator que, por si só, irá determinar a
melhoria das relações democráticas e a eficiência das políticas públicas.
Assim, os arranjos cooperativos aparecem como alternativa para a mobilidade urbana
para se sejam feitas políticas públicas mais eficientes.
Em um federalismo extremamente desigual, com municípios mais pobres e
diferentes, a descentralização potencializou os efeitos deletérios das práticas autônomas locais
que muitas vezes geram efeitos contrários, como o da competição.
Uma das soluções para se manter um equilíbrio entre autonomia e interdependência é
a criação de organizações intergovernamentais que podem resolver os problemas comuns que
ultrapassam as fronteiras dos municípios de forma cooperativa.
(3) As questões sociológicas próprias das ações coletivas: a gestão compartilhada
entre entes federados traz à tona inúmeras questões, especialmente aquelas que se relacionam
com a Teoria da Ação Coletiva. Vê-se que a ação coletiva, ou seja, a ação cooperativa, não
constitui uma ação que se desenvolve naturalmente. Ela deve ser estimulada e aprimorada.
A dificuldade de se estabelecer a cooperação exige o estudo aprofundado dos fatores
sociológicos que influenciam e despertam a formação de organizações cooperativas.
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Um dos formatos mais comuns, como proposta da ação coletiva, são os incentivos e
sanções. O estudo demonstrou que uma forma facilitadora do incentivo é a figura de um
agente indutor.
Assim, a cooperação será estimulada por um indutor, seja um ente territorialmente
mais abrangente, por exemplo, Estado ou União, ou um ente municipal com maiores recursos
ou maior poder de indução, como o município-polo.
O ente indutor ou poder público deve ser capaz de criar estímulos ou sanções como
forma de favorecer a prática cooperativa. Observa-se que a sanção premial diante de uma
perspectiva de mobilidade urbana que está diretamente ligada a uma perspectiva ambiental
consiste na melhor opção.
A sanção premial chega num sentido de incentivo, de estímulo, de prêmio. Dessa
forma, faz-se necessária uma alternativa que seja proativa no sentido de contemplar um
campo de atuação que provoca uma mudança de postura de modo a estimular condutas que
trazem benefícios ambientais.
As sanções premiais revelam-se um importante instrumento, jurídico e sociológico,
pois atuam no campo psicológico gerando estímulos para as práticas sociais, e, quando
institucionalizadas, geram obrigatoriedade de serem aplicadas, e com isso segurança para que
os atores se animem a participar da cooperação.
Ao lado de incentivar, assumem também um caráter educacional emergindo novos
valores, conceitos e compreensão da realidade. Assim, manifesta-se também o desejo de
participação. Isso é importante à medida que contribui para efetivação de um Estado
Ambiental em termos democráticos e efetivos em busca de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Dessa forma, concluí-se também que a ação coletiva, ou seja, a formação dos
arranjos cooperativos intermunicipais exige fatores que vão além da estrutura constitucional
ideal, ou seja, exige a observância de fatores sociológicos que levem em conta o fato de que
isoladamente, e por si só, os indivíduos (ou seja, os municípios) dificilmente promoveriam a
cooperação.
(4) Os instrumentos jurídicos de institucionalização da cooperação disponíveis
no ordenamento jurídico: o ordenamento jurídico brasileiro possui alguns instrumentos
jurídicos disponíveis para se institucionalizar as ações cooperativas como os convênios e os
consórcios públicos.
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Ocorre que esses institutos ainda são pouco desenvolvidos, exigindo melhor
elaboração de sua institucionalidade para que possam criar atores regionais capazes de induzir
a cooperação e compartilhamento de decisões.
Especialmente, destaca-se a necessidade de desenvolver a participação popular
nestes arranjos, a transparência, o controle e a autonomia financeira. Conclui-se, então, que os
instrumentos legais que disciplinam a mobilidade devem levar em conta seu conteúdo
democrático, participativo, educacional. Os arranjos cooperativos jurídicos não podem abrir
mão da democracia participativa, educação e informação como forma de encontrar as
melhores soluções para as questões de mobilidade urbana.
Por fim, vale destacar que as ações cooperativas intermunicipais podem gerar
verdadeiros progressos na concretização de um federalismo constitucional, democrático, que
valorize o desenvolvimento cultural, econômico e político do país baseado nos princípios da
igualdade, de progresso social e de proteção e preservação do meio ambiente.
Ainda que se argumente que a cooperação é conflituosa e instável, se bem induzida
ela pode estimular confiança entre os entes, gerando o sentimento de pertencimento,
contrariando a posição original egoística, prevista pela teoria da ação coletiva.
A cooperação é essencial e está prevista no ordenamento jurídico e tem que levar em
conta, no caso de mobilidade, a educação e a participação popular. Além disso, já se
demonstrou que cooperar é uma ação que requer estímulo e um arranjo institucional
adequado.
São soluções que preservam a autonomia política e administrativa e ao mesmo tempo
contribuem para o progresso uniforme do país, favorecendo a solidariedade e a integração
nacional.
O Estado Ambiental deve se fundamentar pela perspectiva democrática e ter como
meta maior a preservação e proteção do meio ambiente. Para atingir essa meta, especialmente
em relação à questão da mobilidade urbana, a compreensão, jurídica e sociológica, da ação
cooperativa/coletiva

mostra-se essencial

para a criação de uma gestão pública

verdadeiramente integrada, eficiente, transparente, democrática e sustentável.
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ANEXOS:
Anexo 1- Entrevista realizada com o deputado João Leite da Silva Neto.

Deputado João Leite, sou estudante do mestrado da Escola Superior Dom Helder
Câmara e estou desenvolvendo um trabalho cujo tema é: “Arranjos cooperativos na
área de mobilidade urbana em regiões metropolitanas como forma de contribuir para
um desenvolvimento sustentável”.
Neste trabalho, procuro abordar a questão das relações entre os entes federados (União,
Estados, Municípios, principalmente entre os municípios), as dificuldades de interação e
cooperação entre os mesmos para realização e implementação de políticas públicas em
âmbito em que os problemas são comuns e ultrapassam as fronteiras, como é o caso da
mobilidade urbana.
Na eleição de 2004, em que o senhor foi candidato a prefeito de Belo Horizonte em um
dos debates o senhor apresentou proposta sobre a metropolização dos transportes.
Gostaria de saber como é sua visão sobre esse assunto, explique melhor essa proposta e o
que o motivou a apresentá-la.
Nós temos um dado, especialmente em Belo Horizonte, a partir de 1993 quando Belo
Horizonte decidiu sair da câmara de compensação tarifária do transporte da região
metropolitana, nós temos um crescimento muito forte da ocupação das nossas vilas, das
nossas favelas. Nós podemos acompanhar durante esse tempo, até esse momento, que isso se
deu especialmente por conta da necessidade do trabalhador e da trabalhadora de viverem perto
dos seus postos de trabalho. Antes de 1993, a pessoa poderia morar em Sabará, Rio Manso,
Ribeirão das Neves, Lagoa Santa e trabalhar em Belo Horizonte. A partir de 1993, com a
saída de Belo Horizonte, diminui o preço da passagem do transporte coletivo em Belo
Horizonte, mas por outro lado, nós tivemos o aumento do preço da passagem na região
metropolitana e isso fez com que tivéssemos essa ocupação maior das nossas vilas.
Nós temos algo emblemático na década de 2000 que foi a morte de 6(seis) crianças no morro
das Pedras no período chuvoso. A família tinha recebido uma casa no Vale do Jatobá e tinha
deixado aquela casa e voltado pra Favela no Morro das Pedras, pra Comunidade do Morro das
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Pedras, porque o trabalho daquela pessoa era lavar carros e no Morro das Pedras não tinha
como lavar carros, lavava carros na Raja Gabaglia. Então, nós observamos naquela altura e
propusemos, especialmente a experiência de Toronto. Toronto conseguiu fazer um arranjo
metropolitano, hoje a cidade de Toronto tem um prefeito e as cidades do entorno tem os viceprefeitos, todas aquelas cidades ao entorno de Toronto são vice prefeituras. E esse arranjo
metropolitano, conseguido por eles, fez com que o preço da passagem da região metropolitana
de Toronto fosse o mesmo. Que a cidade de Toronto pode investir na construção de escolas
em outras cidades, que pode investir em hospitais nas outras cidades. Então, Toronto estava
experimentando um avanço da favelização e aí isso foi detido com o mesmo preço, a pessoa
mora com qualidade, tem a escola, tem a saúde, tem o transporte com o mesmo preço, e ela
pode morar distante do seu posto de trabalho. Vale a pena lembrar que Canadá e outros países
adotam também. Que alguns trabalhadores de serviços essenciais, como saúde e segurança,
eles tem um limite de quilômetros para morar do seu posto de trabalho. Então há toda uma
política voltada para diminuir o stress daquele que trabalha na área da saúde, daquele que
trabalha na área de segurança, fazendo com que ele more mais próximo do seu posto de
trabalho. Então foi esse acúmulo de dados que a gente tinha que fez com que a gente fizesse
essa proposta. Eu não tenho dúvida que Belo horizonte foi egoísta, achava que estava
resolvendo o problema diminuindo o preço das passagens, mas estava sendo totalmente
indiferente a situação da região metropolitana. Região metropolitana hoje que dá para Belo
Horizonte 98% (noventa e oito por cento) da água que é consumida em Belo Horizonte, que
recebe 100%(cem por cento) do esgoto que Belo Horizonte derrama, onça, rio das velhas,
todos esses rios vão para Sabará, para Santa Luzia, e eles convivem com esses esgotos. E Belo
Horizonte na verdade não deu retorno nenhum para essas cidades que compõem o entorno de
Belo Horizonte.

Por qual motivo a prefeitura teria optado? Foi só esse motivo econômico ou teve alguma
divergência política?
Foi econômico mesmo. A expectativa era que tivesse não apenas econômico mas políticopartidário. Foi uma visão assim bem política, populista mesmo. Eu diminuo a passagem de
Belo Horizonte, eu sou prefeito de belo horizonte, meu partido está a frente de Belo
Horizonte, está resolvido o problema. Só que Belo Horizonte, não é só Belo Horizonte mais,
Belo Horizonte é Belo Horizonte e todo o seu entorno, que trabalha em Belo Horizonte, que
fornece água, que recebe esgoto de Belo Horizonte.
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Um dos motivos da pesquisa é identificar o porquê que não ocorre o problema da
cooperação, que não é um problema só da região metropolitana, mas também Ipatinga,
Governador Valadares, Juiz de Fora, tem sempre esse problema de cooperação. O que
que no seu modo de ver o que mais dificulta essa relação entre os municípios?
É sem dúvida isso, essa questão de olhar para o seu próprio ego e de alguma forma, é querer
sucesso imediato do seu governo, sem conseguir entender os outros que estão em volta. É
uma busca de um sucesso fácil e rápido.

O que o senhor acha que poderia incentivar, induzir, essa interação, essa cooperação?
Eu creio que é as cidades que são... O exemplo mundial é Toronto. Você pega Belo Horizonte
como Toronto, é a cidade líder, essa cidade líder tinha que ter essa visão, tinha que capitanear
as outras cidades, tinha que ter o entendimento permanente com as outras cidades. Mas o que
nós temos hoje é um egoísmo muito grande e o ponto alto foi naquele governo do PT em
1993, é um governo que virou as costas para a região metropolitana. E até hoje ninguém
conseguiu reverter isso. Esse era o meu sonho. Eu sonhava em reverter, era mudar o
transporte coletivo de Belo Horizonte, nunca conseguiu também pela força das empresas de
ônibus que financiaram historicamente os governos em Belo Horizonte.

O senhor acha que a relação Estado-União ajudaria nessa cooperação? Ou os
municípios por si só, ou como o senhor disse, o município-polo encarregaria disso, daria
esse incentivo?
Teria que ser uma visão do município-polo. Por isso que em 2004 eu fiz essa proposta. O
prefeito de Belo Horizonte teria que ter essa visão, teria que ter essa grandeza e usar sua
liderança para mostrar ao belo-horizontino todos esses dados e como era importante respeitar
aqueles que vivem no entorno de Belo Horizonte.

Na Escola Superior Dom Helder Câmara, nossa linha de pesquisa é sobre o
desenvolvimento sustentável, o senhor acha, quais os efeitos, as vantagens, os benefícios
que trariam para o meio ambiente nessas integrações, principalmente nas questões dos
transportes? Olha, primeiro, nós estamos chegando a um caos. A região metropolitana tem
um gargalo monstro. Eu só fico pensando quando é que nós vamos parar. Vai ter um
momento em que nós vamos parar. Então, estamos falando em trabalhadores que demora duas
a três horas para chegar nos seus locais de trabalho. Nós estamos falando em emissão de gases
o tempo todo nesses grandes congestionamentos, nós estamos falando em possibilidades. Belo
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Horizonte já teve bonde, vocês não sabem, mas eu andei de bonde. Nós tínhamos 71 (setenta e
um)Kms de linhas de bonde dentro de Belo horizonte. Hoje nós temos um metrô de 27(vinte e
sete)Kms, Nós temos no entorno de Belo Horizonte uma linha ferroviária nos antigos
subúrbios.Subúrbio que saia de Belo Horizonte ia até Brumadinho, subúrbio que saia de Belo
Horizonte e ia até Betim. Imagina, hoje, o metrô vai só até Eldorado, o subúrbio ia até Betim.
O subúrbio ia até General Carneiro, Sabará, Rio Acima, Raposos, Nova Lima.
Hoje quem vem de Nova Lima para no gargalo do portal sul, lá próximo ao BH shopping e
não passa, fica ali duas horas parados. Imagina o ganho que seria em tudo, se nós tivemos um
transporte, uma mobilidade, também ferroviária. Por que até hoje nenhum prefeito conseguiu
fazer isso?Pela força das empresas de ônibus, elas continuam com esses ônibus que são
totalmente inadequados, e nós abandonamos, as linhas estão aí, podem ser utilizadas e não são
utilizadas. Então, lamentavelmente esse compromisso de partidos com uma força muito
grande dos empresários de ônibus leva Belo Horizonte e a região metropolitana a esse caos.

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2013.
(Gravador de áudio)

