
As publicações do Ipea estão disponíveis para download gratuito nos formatos PDF (todas) 
e EPUB (livros e periódicos). Acesse: http://www.ipea.gov.br/portal/publicacoes 

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, 
necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou do Ministério da Economia. 

É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins 
comerciais são proibidas. 

© Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – ipea 2020 

‘ 
 

 

 

Título do capítulo APRESENTAÇÃO 

Autor(es) Marco Aurélio Costa 

DOI DOI: http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-017-2apresenta 

  

Título do livro 

Governança Metropolitana na América Latina: um panorama 
das experiências contemporâneas sob uma mirada 
comparativa 

Organizadores(as) 

Marco Aurélio Costa 
Lizandro Lui 
Sara Tavares Rebello 

Volume 4 

Série Governança Metropolitana na América Latina 

Cidade Rio de Janeiro 

Editora Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 

Ano 2021 

Edição 1a 

ISBN 978-65-5635-017-2 

DOI DOI: http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-017-2 

 
  



APRESENTAÇÃO1

O debate sobre a questão metropolitana na América Latina tem avançado nas 
últimas décadas com o impulso de estudos comparativos, pesquisas empíricas 
e reflexões críticas sobre a conformação e os desafios dos aglomerados urbanos 
localizados no subcontinente. Esta publicação traz uma contribuição adicional ao 
debate a partir da pesquisa Governança Metropolitana na América Latina: Estudo 
Comparativo para Países Federativos e Unitários, inserida no Plano de Trabalho 
de 2019 do Programa Executivo de Cooperação em Políticas Públicas para o 
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Brasil e da América Latina, 
firmado entre a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e 
o Ipea para o período 2017-2021.

Num mundo onde, desde meados da primeira década do século XX, a 
maioria da população vive em áreas urbanas e metropolitanas,2 o interesse pelas 
características do processo de urbanização na América Latina justifica-se por 
um conjunto de evidências: a região apresenta uma das mais elevadas taxas de 
urbanização do mundo (em torno de 80%), agrega algumas das mais populosas 
cidades e áreas metropolitanas do planeta e possui um processo de urbanização 
que chama atenção por seu perfil socioespacial excludente, pela carência de 
infraestrutura urbana e pela morfologia de seus aglomerados urbanos, que tanto 
contraste apresenta quando comparada com as áreas ocupadas pela população de 
alta renda de seus países.

O processo de urbanização e metropolização que se observa no subcontinente 
traz consigo o desafio do planejamento, da gestão e da governança desses 
espaços. Ao olhar para as estruturas político-administrativas dos Estados nacionais 
latino-americanos, com a presença de países federativos e unitários, a investigação 
procurou desenvolver um estudo comparativo entre os países selecionados e, ao 
mesmo tempo, analisar em que medida os dois grupos apresentam experiências 
similares, convergentes.

A pesquisa, portanto, estruturou-se a partir da seleção de oito países, sendo 
quatro federativos e quatro unitários, para os quais os consultores, contratados 
pela Cepal e atuando sob a coordenação do Ipea, desenvolveram um roteiro de 
pesquisa comum, atentando para aspectos relativos ao planejamento, à gestão 

1. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-017-2apresenta
2. Esse dado foi produzido pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), em 
2006/2007, feito por meio do relatório Estado das Cidades do Mundo 2006/2007, em referência à análise da 
população em 2005, dados os critérios de categorização da população urbana.
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e à governança das áreas metropolitanas de seus respectivos países, elaborando, 
adicionalmente, um estudo de caso referente a uma área metropolitana de 
cada país.

Entre os países federativos, além do Brasil, foram selecionados a Argentina, 
o México e a Venezuela. No caso dos países unitários, foram incluídos o Chile, a 
Colômbia, o Equador e o Peru.

Os resultados da pesquisa encontram-se em relatórios de pesquisa elaborados 
pelos consultores, os quais foram apresentados em seminário internacional 
realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019, no Ipea, em Brasília. Além dos 
consultores, convidamos os professores Klaus Frey e Gerardo Silva, ambos da 
Universidade Federal do ABC (UFABC), que aceitaram o convite para contribuir 
com os debates realizados no seminário.

A partir do seminário, os consultores e debatedores foram convidados a 
produzir artigos que sintetizassem as investigações e trouxessem uma análise 
voltada a um público ampliado e colaborações que incluíssem as reflexões trazidas 
para o evento, inclusive aquelas feitas pelos debatedores. Este livro é o resultado 
de um esforço investigativo/reflexivo e consiste numa publicação que certamente 
será referência para os pesquisadores da área de planejamento urbano e regional.

Cabe destacar que esta é a versão em português da publicação, havendo 
uma edição em castelhano. As contribuições dos consultores de Argentina, Chile, 
Colômbia, Equador, México, Peru e Venezuela foram originalmente escritas em 
castelhano, e as contribuições do consultor brasileiro e dos professores Klaus 
Frey e Gerardo Silva foram escritas em português. Esta edição reúne os textos 
originalmente escritos em português e a tradução dos textos escritos em castelhano. 
A versão em castelhano, que espelha esta versão, trará os originais em castelhano e 
a tradução, para o castelhano, dos textos escritos originalmente em português.

Agradecemos a colaboração dos autores e debatedores e o apoio institucional 
do Ipea e da Cepal para a realização da pesquisa e para a publicação deste livro.
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