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A metrópole no Século 
XXI – desafios antigos e 

novos……. 



Desafios antigos…(Sec. XX)
• Acumulação de grandes contradições socio-espaciais –

assentamentos precários; espraiamento e movimentos 
pendulares; informalidade; matriz de mobilidade privada; 

• Urbanização-industrialização com baixos custos;
• Ao contrário dos países centrais (Keynesianismo espacial), 

o nacional-desenvolvimentismo apenas priorizou a 
dimensão “produtiva” da metrópole;

• Trajetória espacial contraditória do desenvolvimentismo 
gerou uma “metrópole comprometida” (desde os anos 

30/40)
• O cenário gera maior complexidade para  planejamento 

urbano-metropolitano no limiar do Sec. XXI... 



•Aquecimento global e a cidade
•Riscos socio-ambientais “sistêmicos” e proliferação de desastres;
•Articulação entre agenda urbana e ambiental (com racionalidades 

diferenciadas…)
•Reestruturação da economia mundial no cenário Pós-Bretton 

Woods – fenômeno da financeirização em geral, e financeirização 
urbana em particular (crise subprime – circuito imobiliário; 

financeirização da água e das infra-estruturas urbanas) 
•As metrópoles se consolidam como “arenas privilegiadas” para 

projetos e estrategias de inclusão social e de fomento a economia 
metropolitana….

•Romper com a herança do padrão de planejamento “tecno-
burocrático” (da racionalidade instrumental para a racionalidade 

comunicativa?)

Desafios novos



Paradoxo

Apesar da complexidade e do caráter 
multifacetado destes desafios -que aponta a 

necessidade de formar profissonais 
holísticas com novas competências e 
habilidades- a matriz de formação de 

quadros não parece acompanhar a 
velocidades destas transformações 



Caráter interdisciplinar do 
Planejamento....

Arquitetura e urbanismo
Engenharias

Economia
Geografia 
Geologia
Direito

Administração 
Ciências ambientais e biologia

.....



Experiência na UFABC... 

Bacharelado em 
Planejamento Territorial..

Formação a partir de três blocos de disciplinas...



Leituras das dinâmicas territoriais 
(Reflexão crítica-propositiva) 

Objetivos: Habilitar para a compreensão de 
processos territoriais com base na contribuição 
disciplinar da sociologia, economia, ecologia, 
urbanismo, geografia entre outras. O eixo está 
dividido em disciplinas de fundamentação e 
dinâmicas territoriais. 



Instrumentos e bases 
complementares 

Objetivos: Abordar áreas setoriais e de 
conhecimento específico (ex: métodos de 
planejamento; cartografia e geoprocessamento; 
análise de informações para planejamento 
territorial, bases computacionais etc.) – e de 
fundamentos técnicos e metodológicos para a 
prática em planejamento territorial. O eixo está 
dividido em métodos e técnicas e políticas 
setoriais. 



Integração e síntese 
Objetivo: Desenvolver 
método/abordagem/prática a partir das 
disciplinas de fundamentação e instrumentais 
sobre temáticas e recortes específicos voltados 
para o planejamento territorial. O eixo está 
dividido em teorias e práticas do planejamento 
(p.e.x.: política urbana; oficina de planejamento 
urbano; Política metropolitana; Oficina de 
planejamento e Governança Metropolitana; 
Planejamento e Política Ambiental etc.



Por fim....
Territórios metropolitanos.......Considerando a 

escala dos desafios e das oportunidades, 
estamos lidando com um tema nacional. 

Necessidade de desenhar uma agenda nacional 
que vai além de questões ad-hoc (estrutura 

institucional/funding etc.)

Hoje – muddling through/retrocessos... 
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