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A linha de pesquisa Governança Metropolitana no Brasil, inicialmente um projeto 
de pesquisa em rede, estruturado em 2011 e que iniciou suas atividades em 2012, 
faz parte do programa de pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
(INCT) em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial, iniciativa liderada 
pelo Ipea, que recebeu o selo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), em reconhecimento à sua qualidade técnica e científica.

Ao longo dos últimos anos, diversas iniciativas de investigação nessa linha 
de pesquisa, envolvendo dezenas de pesquisadores e gestores, dos quadros de ins-
tituições acadêmicas, de pesquisa e/ou envolvidas com o planejamento e a gestão 
metropolitanos, abrigadas sob a Rede Ipea, foram desenvolvidas, gerando vários 
produtos disponibilizados para o conjunto da sociedade brasileira, na forma de 
relatórios de pesquisa, livros, bancos de dados e uma plataforma dedicada ao 
tema do desenvolvimento urbano-metropolitano, a plataforma da Governança  
Metropolitana no Brasil (brasilmetropolitano.ipea.gov.br).

Este livro, o quarto produzido no âmbito dessa linha de pesquisa, é uma 
sequência das publicações e oferece, ao mesmo tempo, reflexões acerca de temas 
centrais da questão metropolitana no país e o registro das mais recentes experiências 
que estão ocorrendo, agora, em doze regiões metropolitanas (RMs), no âmbito do 
processo de adequação dessas RMs ao Estatuto da Metrópole.

Refletindo o próprio desenvolvimento das investigações dessa linha de pesquisa, 
este quarto livro, ao registrar e analisar as experiências de conformação de novos 
arranjos institucionais, da construção da cooperação interfederativa e da elaboração 
dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs), avança em relação 
às publicações anteriores, seja por oferecer uma reflexão crítica aprofundada dos 
temas destacados, seja por trazer registros de experiências que amadureceram ao 
longo desses sete anos de articulação da pesquisa em rede.
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O livro encontra-se estruturado em três partes. Na primeira, encontram-se 
quatro capítulos que tratam de temas centrais para o planejamento, a gestão e a 
governança das RMs brasileiras. Na segunda parte, constam os relatos de experi-
ências recentes de doze RMs. Na terceira parte, faz-se uma leitura comentada do 
Estatuto da Metrópole.

Na primeira parte do livro, o capítulo 1 revisita um texto anteriormente pu-
blicado pelo Ipea (em 2010), no qual se identificava o processo de metropolização 
institucional. Passados oito anos, constata-se que o processo se acelerou desde 
aquele registro inicial, de modo que o país já conta com 83 áreas metropolitanas 
instituídas, sendo oitenta RMs, sem que os vícios identificados tenham sido sana-
dos. Considerando o que o Estatuto da Metrópole qualifica como gestão plena, 
observa-se que poucas são as RMs que alcançaram esse status.

A partir do quadro apresentado no capítulo inicial, o capítulo 2 oferece o 
estado da arte da questão normativa associada à questão metropolitana. Faz-se um 
resgate do histórico jurídico e sublinham-se os aspectos mais importantes para a 
superação do impasse político-institucional existente, o qual tem repercussões 
na conformação dos arranjos institucionais, na implementação e no uso dos ins-
trumentos de planejamento e gestão metropolitanos propostos pelo Estatuto da 
Metrópole e na superação dos desafios associados ao financiamento do desenvol-
vimento metropolitano, sobretudo da infraestrutura urbana.

Na sequência, o capítulo 3 discute e faz um balanço dos instrumentos de 
planejamento e gestão metropolitanos, com foco naqueles previstos no Estatuto da 
Metrópole. Considerando os esforços empreendidos pelas RMs em atingir a gestão 
plena, o capítulo enfatiza, no âmbito da elaboração dos PDUIs, as experiências 
de construção de propostas de macrozoneamento e de conformação de Sistemas 
de Informações Metropolitanas, os quais se encontram desenvolvidos de forma 
bastante diversa no conjunto das RMs brasileiras, refletindo uma heterogeneidade 
de capacidades técnicas, institucionais e políticas, uma vez que o PDUI expressa, 
ao final, uma pactuação em prol do desenvolvimento metropolitano. Os avanços 
registrados refletem o esforço de pactuação em curso, mas revelam também as 
dificuldades e os desafios que vêm marcando a experiência brasileira.

Entre as dificuldades e os desafios com os quais se deparam os espaços me-
tropolitanos brasileiros, destacam-se aqueles associados ao financiamento do de-
senvolvimento metropolitano. E é este o tema do capítulo que encerra a primeira 
parte do livro. Ao analisar as possibilidades de financiamento público e privado, 
fica clara a ideia de construção de uma matriz interfederativa de responsabilidades, 
na qual estejam claras as funções e atribuições da União, dos estados e dos muni-
cípios metropolitanos. Defende-se, no capítulo, a tese de que o foco em aspectos 
político-institucionais é fundamental, inclusive para atrair investimentos privados 
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externos, no contexto da financeirização, que é uma das principais características 
do capitalismo contemporâneo.

Os quatro capítulos da primeira parte do livro oferecem, em seu conjunto, uma 
análise que reforça a importância de se encarar os desafios político-institucionais ne-
cessários para se avançar no desenvolvimento metropolitano, para lidar com os deficit 
e gargalos presentes nesses territórios, beneficiando suas populações e suas economias.

Na segunda parte do livro, têm-se os doze registros das experiências mais 
recentes de adequação das RMs ao Estatuto da Metrópole. As experiências reúnem 
seis RMs de trajetória mais longa, instituídas ainda nos anos 1970, e outras seis 
instituídas no período de vigência da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).  
As experiências dividem-se em casos em que o PDUI encontra-se aprovado ou 
em fase final de aprovação e em casos nos quais os arranjos de adequação das 
RMs ao Estatuto da Metrópole, incluindo a elaboração dos PDUIs, encontram-se 
ainda incipientes. No conjunto dos relatos, há RMs antigas que estão em fase de 
finalização de propostas de macrozoneamento, e outras em que o processo ainda 
não avançou. Entre as RMs criadas no período mais recente, também se observam 
processos mais e menos avançados, de forma que o critério da longevidade da RM 
não pode ser utilizado para fazer uma separatriz entre os casos relatados.

Nas experiências trazidas para este livro, evidenciam-se as dificuldades apon-
tadas nos capítulos da sua primeira parte e reforça-se a tese de que é necessário 
avançar na superação das travas político-institucionais que estão obstaculizando o 
desenvolvimento metropolitano brasileiro.

E, nesse sentido, o capítulo que encerra o livro e corresponde à sua terceira 
parte, oferece uma leitura comentada cuidadosa do Estatuto da Metrópole, evi-
denciando aspectos que devem ser objeto de uma revisão normativa que favoreça 
a superação dos aspectos contraditórios, imprecisos e omissos que restaram no 
texto legal.

Este livro é o resultado do trabalho de muitas pessoas que se dedicam a es-
tudar ou a operar no campo do planejamento e da gestão metropolitanos e reflete 
o esforço contínuo empreendido em suas vidas e na vida de suas instituições.  
Trata-se de um retorno social que atesta a responsabilidade dos envolvidos com o 
tema, constituindo um prazer compartilhar os frutos deste projeto com a sociedade 
brasileira. Esperamos, com esta publicação, contribuir para a construção de cidades 
inclusivas, justas, eficientes e sustentáveis para todos.




