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Resumo  

Na virada do século, a metropolização latino-americana deslancha, com o processo de 
metropolização tornando-se a nova economia política do espaço mundial. Cidade do México, São 
Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro aparecem entre os vinte maiores espaços metropolitanos do 
mundo, em termos populacionais. Todavia, a metropolização é mais do que a taxa de habitantes 
dos espaços metropolitanos, envolve a reprodução ampliada da metrópole, a expansão dos 
conteúdos metropolitanos, a multiplicação das aglomerações urbanas e a racionalização do urbano. 
Processos que marcam decisivamente a metropolização latino-americana contemporânea, que 
reproduz as contradições do espaço em um segundo nível e reelabora a relação cidade-região, com 
os espaços metropolitanos dominando de forma intensiva territórios cada vez mais vastos. O 
documento Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012: rumbo a una nueva 
transición urbana identifica uma crescente na criação das regiões metropolitanas na América Latina, 
com a ampliação do tecido urbano das grandes cidades e tendência à expansão periférica e 
dispersa, com a produção de bairros e condomínios fechados, urbanizações periurbanas e zonas 
residenciais monofuncionais. Verifica-se que a metropolização latino-americana está a serviço da 
aceleração do giro do capital, que reduz o tempo entre os circuitos espaciais da produção. Portanto, 
este processo está ligado ao problema de absorção do capital excedente, promoção permanente da 
acumulação por espoliação e necessidade constante da destruição criativa, que corrobora e 
fundamenta a geração de compartimentações do espaço metropolitano para determinadas 
atividades econômicas e novas demandas imobiliárias, industriais, financeiras e comerciais. 
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Resumen  

En el cambio del siglo, la metropolización latino-americana darse, con el proceso de metropolización 
tornandose la nueva economia política del espacio mundial. Ciudad de México, São Paulo, Buenos 
Aires e Río de Janeiro aparecen entre los veinte mayores espacios metropolitanos del mundo, en la 
perspectiva poblacional. Sin embargo, la metropolización es más de que la taja de habitantes de los 
espacios metropolitanos, conlleva la reproducción ampliada de la metrópoli, la expansión de los 
contenidos metropolitanos, la multiplicación de las aglomeraciones urbanas y la racionalización del 
urbano. Estos procesos marcan decisivamente la metropolización latino-americana contemporánea, 
que reproduce las contradicciones del espacio en el segundo nivel y reelabora la relación ciudad-
región, con los espacios metropolitanos dominando de forma intensiva territorios cada vez más 



extensos. El documento Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012: rumbo a una 
nueva transición urbana identifica la creación crecente de regiones metropolitanas en América 
Latina, con la ampliación del tejido urbano de las grandes ciudades y la tendencia a la expansión 
periférica y dispersa, con la producción de barrios y condominios cerrados, urbanizaciones 
periurbanas y zonas residenciales monofuncionales. Evidenciase que la metropolización latino-
americana sirve a la aceleración de la rotación del capital, lo cual reduce el tiempo entre los circuitos 
espaciales de la producción. Por lo tanto, este proceso está relacionado con el problema de 
absorción de capital excedente, promoción permanente de la acumulación por desposesión y 
necesidad constante de la destrucción creativa, que apoya y justifica la generación de 
compartimentaciones del espacio metropolitano para determinadas actividades económicas y 
nuevas demandas inmobiliarias, industriales, financieras y comerciales. 

Palabras-clave: Metropolización; América Latina; Urbanización; Espacio; Ciudades. 

 

Introdução 

 

A América Latina nasceu ao sabor da expansão das políticas do mercantilismo europeu e 

do colonialismo ibérico, embora apresente particularidades diversas e variáveis específicas, com 

evoluções desiguais nas diferentes escalas. Entretanto, sua identidade não reside apenas em sua 

formação histórica, expressa em certa solidariedade lingüística, mas, sobretudo, em seus processos 

universais e particulares de produção do espaço. Resguardando as exceções e as especificidades 

de cada dinâmica, a urbanização latino-americana é um desses movimentos que possui certa 

similaridade com relação à concentração espacial, desigualdades sociais, segregação socioespacial 

e polarização regional e interurbana.  

Na segunda metade do século XX, a urbanização latino-americana se consolidou e grande 

parte dos países passou por uma transição demográfica, com a população urbana ultrapassando a 

população rural. Hoje, no limiar do século XXI, assistimos a concretização de um original patamar 

da urbanização, que inclusive a ultrapassa, trata-se da metropolização, que atende a economia 

política do espaço atual. Deste modo, a metropolização latino-americana aponta no horizonte, com 

a multiplicação das aglomerações urbanas e fortalecimento do poder das metrópoles e seus 

espaços metropolitanos. Diante dos processos mencionados, este trabalho objetiva compreender a 

consolidação da metropolização latino-americana, ao apresentar suas principais características no 

desenvolvimento geográfico desigual da dinâmica metropolitana e das redes de cidades na América 

Latina.  



Utiliza-se como referência documental e estatística a recente publicação Estado de las 

ciudades de América Latina y el Caribe 2012: rumbo a una nueva transición urbana do Programa 

das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). Tal relatório suscita questões 

sobre os desdobramentos contemporâneos do processo de metropolização na América Latina, 

arrolando uma série de dados que apontam as tendências das redes de cidades, metrópoles e seus 

espaços metropolitanos.  

 

A formação da América Latina e a metropolização do mundo 

 

A América Latina se reconstitui para o mundo capitalista a partir das necessidades 

colonialistas e mercantilistas dos países ibéricos, com a aniquilação de modos de vida e relações 

sociais de produção tradicionais, totalmente devastados segundo os imperativos da ordem distante. 

Lança-se assim um espaço por inteiro no modo de produção capitalista, sem nenhuma 

consideração à sua formação originária, permitindo a abertura além-mar de novas frentes das forças 

produtivas e dos meios de produção, mesmo que, inicialmente, em uma escala primária. Quijano vai 

mais longe e revela que “a América Latina foi tanto o espaço original como o tempo inaugural do 

período histórico e do mundo que ainda habitamos”, portanto, ele identifica que foi “a primeira 

entidade/identidade histórica do atual sistema-mundo colonial/moderno e de todo o período da 

modernidade” (2005, p. 9). Podemos identificar aqui um sentido histórico e geográfico profundo da 

América Latina, que é construído a partir da teoria da colonialidade do poder1. 

Desde seu surgimento, a América Latina esteve vinculada à poderes longínquos. Ressalte-

se que a própria expressão América Latina foi concebida nos Estados Unidos, de acordo com 

Furtado (1970). Durante mais de três séculos predominou na rede urbana latino-americana a cidade 

colonial voltada ao campo e à serviço das metrópoles ibéricas. Argumenta Singer (1973) que se 

tratava da “cidade da conquista”, que tinha por função intermediar a organização da vida colonial, 

drenar e expedir o excedente para as metrópoles e instituir certas condição administrativas e 
                                                             
1 Para Quijano (2005, p. 24), vivemos o “período da colonial/modernidade”, com o desenvolvimento de uma dominação 

em todos os âmbitos, inclusive no da concepção histórica, com a predominância do pensamento eurocentrista, sendo 

que a base é a própria “invisibilidade sociológica dos não-europeus, „índios‟, „negros‟ e seus „mestiços‟, ou seja, da 

esmagadora maioria da população da América e sobretudo da América Latina, com relação à produção de 

subjetividade, de memória histórica, de imaginário, de conhecimento „racional‟. Logo, de identidade”.   



militares. “Desta maneira, criou-se em vários lugares do continente aquilo que seria a marca 

específica da Economia Colonial: um Setor de Mercado Externo, especializado na produção de 

mercadorias destinadas ao exterior, dominada pelas metrópoles” (SINGER, 1973, p. 95). 

Enquanto as cidades latino-americanas eram coloniais, exportadoras de metais preciosos e 

produtos agrícolas, as cidades européias tinham por principal característica o comércio, eram 

cidades comerciais. Aos poucos, a cidade colonial passa por uma metamorfose e torna-se também 

uma cidade comercial, embora não tenha toda a envergadura da cidade comercial européia que se 

transforma em cidade industrial. Assim, a rede de cidades da América Latina já nasce 

desigualmente conectada à estrutura urbana das metrópoles, marcada a ferro e fogo a ser o quintal 

das relações sociais capitalistas de produção gestadas no continente europeu.  

No limite, poderíamos falar de uma “metropolização transatlântica primitiva”, a base da 

relação hierárquica entre as metrópoles européias e suas colônias (lideradas pelas cidades latino-

americanos). A cidade encontrava assim sua região, numa espécie de relação cidade-região ainda 

pouco desenvolvida, mas que consagrava a urbanização como necessidade do desenvolvimento 

desigual do capitalismo, sobretudo a partir do momento em que eclode a Revolução Industrial, 

quando a Inglaterra assume a hegemonia universal e impõe movimentos que garantem os seus 

interesses, como o assalariamento das classes marginais e a abertura do comércio colonial, 

internacionalizando os mecanismos de produção do chamado livre mercado. Na verdade, quem é 

galardoado com essas novas relações sociais de produção, ilusoriamente livres, é a própria 

Inglaterra, que vende produtos com maior valor agregado diretamente aos países colonizadores e 

colonizados, capitaneando o mundo. A Inglaterra torna-se a grande metrópole do planeta, 

sustentada por seu sucesso na produção de mercadorias e capacidade política de submissão das 

nações ao seu talante. Salientar a formação das primeiras cidades latino-americanas é imperativo 

para compreender a metropolização e urbanização atual, pois defende Santos (1965, p. 47) que     

As capitais da América Latina, bem como suas metrópoles regionais, salvo raras 
exceções, datam da era colonial. Sua força advém, exatamente, da concentração do 
comércio nesses pontos em que se localizara a administração da metrópole, portas de 
saída dos produtos de exportação, recolhidos do interior do país, e portas de entrada das 
mercadorias, cujo comércio era praticamente exclusivo da nação colonizadora. 

No desenrolar do século XIX e início do século XX, com as ditas independências das 

colônias, crises econômicas e movimentos sociais, as cidades latino-americanas ganham certa 

autonomia e especialização da rede urbana, embora ainda sem muita expressividade. Um 

panorama concreto das relações sociais urbanas de produção no século XX, na qual a América 



Latina está inteiramente vinculada, contribui para avançarmos na compreensão da metropolização 

mundial e, em particular, da metropolização latino-americana, como estratégia espacial do 

capitalismo contemporâneo. 

Historicamente, nos países ocidentais houve uma urbanização secular de suas principais 

cidades, o que proporcionou ainda no segundo quartel do século passado a emergência das 

primeiras metrópoles capitalistas, sustentada pela expansão metropolitana, com algumas de suas 

características contemporâneas mais marcantes. Assim, Ascher (1998, p. 3) diz que nos Estados 

Unidos, “a acentuada dinâmica metropolitana, subvertendo as estruturas urbanas, esteve na origem, 

desde o fim dos anos 40, de uma definição oficial da metrópole que transbordava o quadro espacial 

clássico, compreendendo o perímetro das actividades urbanas quotidianas nas grandes cidades e 

nas suas vizinhanças”, embora afirme anteriormente que “etimologicamente, a metrópole é a antiga 

cidade, „mãe‟ das suas colônias, que „exporta‟ os seus guerreiros, comerciantes e deuses”. Ele quer 

dizer que a metrópole tem suas raízes pouco desenvolvidas nas civilizações antigas, porém, em sua 

forma mais concreta, ela emerge no período contemporâneo. Portanto, a metrópole e a 

metropolização em sua assunção capitalista industrial, financeira e informacional nasce nos 

interstícios da urbanização americana da década de 1940 para 1950, ainda que pouco 

desenvolvida, vindo a fulgurar nos anos 1970 na escala internacional. 

No entanto, Lipietz (1989, p. 303-304) nega esta perspectiva e, fundamentado nos 

pressupostos da escola da regulação e em estatísticas populacionais das décadas de 1960 e 1970, 

alegou num discurso antimetropolitano que o crescimento das grandes cidades e o desenvolvimento 

metropolitano tinha chegado a uma etapa de declínio ou estagnação, citando os casos da França, 

Itália e das duas megalópoles americanas (Nova Iorque-Filadélfia e Los Angeles-São Diego) que 

“não chegaram verdadeiramente a se concretizar”, pois “os mais urbanizados países da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) conseguiram manter o 

domínio sobre o crescimento de seus centros urbanos”. Na verdade, Lipietz (1989) não 

compreendeu a natureza e as formas que podem assumir a metropolização, como se apenas a 

concentração populacional falasse por si só e pelo fenômeno metropolitano. Entretanto, mais tarde, 

Ascher (1998, p. 5) detecta a ampliação da metropolização no mundo, e diz que “em todo o lado, as 

grandes cidades concentram uma quota crescente das populações, das actividades e das riquezas” 

(ASCHER, 1998, p. 6-7). 



Destarte, a redução relativa do crescimento da população urbana das grandes cidades no 

final dos anos 60 nos países ricos, instigado pelas crises, dispersão da produção e enraizamento de 

parte da população rural em seus lugares de origem, fato possibilitado pelas políticas públicas e, em 

alguns casos, reforma agrária ulterior, como afirma Lipietz (1989), não significou o fim da 

metropolização, mas um momento de reestruturação urbana no “Primeiro Mundo” e incorporação de 

novos espaços urbanos do “Terceiro Mundo” (América Latina, Ásia e África) na difusão 

metropolitana. Os limites da explicação de Lipietz (1989, p. 304) ocorreram pela sua busca 

obstinada de “bloquear a explosão metropolitana” nos países do “Terceiro Mundo”, por meio da 

explicação do fordismo periférico e sua crise, eclipsando a revelação de seus fundamentos, como 

se esse fosse o problema, desviando-se da própria problemática metropolitana.  

Nos anos 60 e 70 do século passado, a urbanização nos países ricos se reestruturava em 

função do pós-guerra, das crises do fordismo e do keynesianismo e do novo arranjo do capitalismo 

emergente2. Citando algumas das transformações correspondentes a esse período, Harvey (1990, 

p. 141) comenta que nos anos 1960 “a recuperação da Europa Ocidental e do Japão tinha se 

completado, seu mercado interno estava saturado e o impulso para criar mercados de exportação 

para os seus excedentes tinha de começar”, e Ascher (1998, p. 13-15) expõe que “os centros das 

grandes cidades americanas foram objetos de reabilitações maciças nos anos 70” e, na coroa de 

subúrbios de Paris, “nos anos 60 se construíram os grandes conjuntos de habitação social e depois, 

na década de 70, a primeira geração de hipermercados”3. No caso específico da cidade de Los 

Angeles, vista por Soja (1994, p. 341) como a “precursora e sintomática de mudanças no processo 

de urbanização que provavelmente afetarão toda grande região metropolitana do mundo, em 

épocas diferentes e com intensidades diferentes”, tem nos anos 1970 a sua transformação 

metropolitana mais decisiva, possibilitado pela formação de uma “vasta zona industrial” na década 

anterior (1960) e seis reestruturações produtivas. Portanto, acreditamos que é na década de 70, que 

o processo de metropolização ganha novas proporções mundiais e se manifesta de modo mais 

                                                             
2 Harvey (1990, p. 145) diz que com “a profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo, evidentemente 

retirou o mundo capitalista do sufocante torpor da “estagflação” (estagnação da produção de bens e alta inflação de 

preços) e pôs em movimento um conjunto de processos que solaparam o compromisso fordista”, assim, “as décadas de 

60 e 70 foram um conturbado período de reestruturação econômica e de reajustamento social e político”. 

3 Na década de 1960, não podemos esquecer-nos das metrópoles de equilíbrios pensadas para descentralizar o 

território francês da capital Paris, projeto promovido pela Delegação Interministerial da Reorganização do Território e da 

Atratividade Regional – DATAR. Para Lefebvre (1990, p. 62) “a DATAR queria reorganizar a França a partir de 

perspectivas questionáveis e, às vezes, catastróficas”. A DATAR trata-se de uma estratégia de política do espaço por 

meio da questão metropolitana. 



predominante e enigmático na urbanização, com a metropolização avançada das metrópoles 

americanas, o fim da reconstrução das cidades arrasadas pela Segunda Guerra Mundial e suas 

expansões metropolitanas e com a metropolização intensa e desigual dos países periféricos como 

Brasil (entre outros países latino-americanos), Coréia do Sul e México.   

A respeito da metropolização dos países periféricos, em especial dos latino-americanos, 

podemos afirmar a partir de Lipietz (1989) e Santos (1993) que foi marcada por certa macrocefalia e 

concentração produtiva em espaços metropolitanos do território nacional, e que atinge uma 

dispersão relativa nas décadas posteriores, sobretudo, nos países ditos emergentes. Esse 

movimento diz respeito ao próprio modo de ser do desenvolvimento desigual do capitalismo, que 

expande dialeticamente para outras paragens as contradições sistêmicas emanadas do “centro”, 

donde tais relações regressam e vice-versa. 

Na virada do século, a metropolização latino-americana deslancha, com o processo de 

metropolização tornando-se a nova economia política do espaço mundial, como vimos. Cidade do 

México, São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro aparecem entre os vinte maiores espaços 

metropolitanos do mundo, em termos populacionais. Todavia, a metropolização é mais do que a 

taxa de habitantes dos espaços metropolitanos, envolve a reprodução ampliada da metrópole, a 

expansão dos conteúdos metropolitanos, a multiplicação das aglomerações urbanas e a 

racionalização do urbano (SOUZA, 2013). Processos que marcam decisivamente a metropolização 

latino-americana contemporânea, que reproduz as contradições do espaço em um segundo nível e 

reelabora a relação cidade-região, com os espaços metropolitanos dominando de forma intensiva 

territórios cada vez mais vastos.    

 

A metropolização latino-americana 

 

Quais são os (des) caminhos da metropolização latino-americana? O documento Estado de 

las ciudades de América Latina y el Caribe 2012: rumbo a una nueva transición urbana identifica 

uma crescente na criação das regiões metropolitanas na América Latina, com a ampliação do tecido 

urbano das grandes cidades e tendência à expansão periférica e dispersa, com a produção de 



bairros e condomínios fechados, urbanizações periurbanas e zonas residenciais monofuncionais. 

Sobre esses processos, diz que 

O resultado tem sido a aparição de áreas urbanas de grandes dimensões territoriais, às 
vezes formalizadas em uma região metropolitana, integrada por múltiplos municípios e 
com uma intensa atividade em todos os âmbitos. Estas novas formas urbanas 
apresentam muitas vantagens desde o ponto de vista econômico, mas também implicam 
toda uma gama de novos desafios. Em geral, são inexistentes os mecanismos que 
permitiriam a gestão integrada destas áreas, com as conseqüentes ineficiências e 
contradições nas políticas de desenvolvimento e prestação de serviços. A gestão das 
regiões metropolitanas, já difícil por si, é mais complexa quando regiões adjacentes se 
encontram e se unem em megarregiões e outras hiperconcentrações urbanas. Todavia, 
há muita pouca experiência no mundo sobre como administrar estes sistemas urbanos 
regionais policêntricos, multinucleares e multimunicipais de recente aparição, ou sobre 
como harmonizar os interesses muitas vezes conflitivos do conjunto de atores 
institucionais de mais baixo nível, as municipalidades. Na região também existem 
cidades que estão crescendo nas áreas fronteiriças, o que acrescenta ainda mais 
complexidades (ONU-HABITAT, 2012, p. 14). 

Assim, a publicação da ONU-Habitat (2012, p. 11) traça um momento de expansão da 

metropolização na América Latina, onde a concentração metropolitana se fortalece e amplia o papel 

de liderança das metrópoles e seus espaços metropolitanos, porém apresentando problemas, 

sobretudo, no âmbito da gestão, pois o poder público ainda não consegue empreender políticas 

especificamente metropolitanas, para além das escalas municipais. No plano da acumulação do 

capital, a produção do espaço metropolitano atende as exigências espaciais da classe capitalista, 

bem como do Estado, sendo um porto seguro dos investimentos, das infraestruturas urbanas e dos 

deslocamentos espaçotemporais.  

O referido trabalho parte do pressuposto de um ponto de inflexão, apontando que, a partir 

de taxas demográficas, “a explosão urbana já é assunto do passado”, posto que o crescimento 

médio anual da população urbana é inferior a 2%, sendo que “quase 80% da população da América 

Latina e do Caribe vivem em cidades” (ONU-HABITAT, 2012, p. 82), ultrapassando inclusive os 

países mais desenvolvidos. A América Latina é considerada a região mais urbanizada, porém uma 

das mais desiguais. Aponta também que “mais de 2/3 da riqueza da região procede das cidades e a 

maior parte do valor agregado produzido está concentrada em um punhado de grandes áreas 

metropolitanas, com a ampliação do leque de cidades que contribuem com a produção dessa 

riqueza e extensão do potencial produtivo de centros urbanos secundários” (ONU-HABITAT, 2012, 

p. 11). As grandes cidades são pensadas como os motores da economia da região, pois as 40 

cidades principais da América Latina têm uma produção anual acima de 842 bilhões de dólares 

(frise-se, dois terços do PIB da região) e os governos destas cidades têm muitas vezes ganhado um 

relevante espaço na política nacional. Portanto, indica que, grosso modo, a metropolização torna-se 



a manifestação mais concreta do atual estágio ampliado da urbanização. Contudo, a urbanização 

não cessa, ela continua a pavimentar os caminhos da metropolização, que avança em todos os 

sentidos e escalas.  

Os mapas 1 e 2 evidenciam a multiplicação das cidades com mais de 20.000 habitantes, 

com destaque para as que estão entre 1 e 5 milhões (que somam 55) e as acima de 5 milhões de 

habitantes, denominadas megacidades (Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires, Rio de 

Janeiro, Lima, Bogotá, Santiago e Belo Horizonte, com um total de 14% da população total da 

América Latina, 65 milhões de habitantes), que não existiam na década de 1950. Desvenda-se que 

metade da população urbana da América Latina mora em cidades com menos de 500.000 

habitantes, com ênfase para as cidades médias4, outra forma de aglomeração urbana, ampliando 

assim a urbanização, associada com a metropolização, pois em grande parte estas estão 

associadas às metrópoles e seus espaços metropolitanos.  

 

MAPA 1 – CIDADES COM MAIS DE 20.000 HABITANTES NA AMÉRICA DO SUL, 1950 E 2000 

 

FONTE: ONU-HABITAT, 2012. 

                                                             
4 As cidades médias são denominadas no documento investigado de “ciudades intermedias”. 



MAPA 2 – CIDADES COM MAIS DE 20.000 HABITANTES NO MÉXICO E AMÉRICA CENTRAL, 

1950 E 2000 

 

FONTE: ONU-HABITAT, 2012. 

 

Qualitativamente, a rede urbana se expande por toda América Latina, com poucas áreas 

sem a presença densa de cidades, como nas regiões da Amazônia (Brasil, Colômbia, Peru, 

Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa) e da Patagônia (Argentina e 

Chile). A metropolização acompanha a histórica urbanização, com a concentração dos maiores 

espaços metropolitanos no litoral da América Latina. Sobre este ponto, é interessante uma 

observação feita por Santos (1993), para quem as atividades portuárias litorâneas, as condições de 



transporte em geral, influenciam a centralidade, poder e espraiamento de uma grande cidade latino-

americana, que podem assim modificar, inclusive, a hierarquia urbana; ratificado no exemplo de 

Guaiaquil, que é ainda hoje uma cidade litorânea e portuária do Equador com uma população 

urbana e metropolitana maior do que a capital equatoriana: Quito.  

A difusão das grandes metrópoles e seus espaços metropolitanos na América Latina não é 

algo aleatório, é uma necessidade da economia política do espaço, pois implica em vantagens à 

iniciativa privada e ao poder público, amplifica as possibilidades de produção da mais-valia e facilita 

a dispersão das novas formas de dinheiro e produtos da esfera financeira. O documento da ONU-

Habitat (2012, p. 53) apreende que a concentração metropolitana e a expansão dos conteúdos 

metropolitanos na América Latina são amplamente favoráveis à circulação simples e ampliada do 

capital, bem como à ativação de novos ambientes dinâmicos aos negócios, visto que 

O crescimento de grandes centros urbanos ajuda a reduzir as barreiras físicas, 
baratear custos e acelerar a produção e distribuição de bens e serviços, fomentando 
a produtividade. São externalidades positivas conhecidas como economias de 
aglomeração, que determinam a localização de empresas em áreas densamente 
povoadas e estimulam o crescimento econômico. 

No entanto, o referido trabalho ver uma diminuição da participação das chamadas 

megacidades e dos espaços metropolitanos mais dinâmicos na produção da riqueza da região. 

Cada vez mais, as cidades médias e “novos pólos econômicos urbanos” passam a ter um 

crescimento em sua participação na produção da riqueza, inclusive do ponto de vista do 

crescimento demográfico. A partir de seus resultados e de outros estudos, o documento da ONU-

Habitat (2012, p. 55) reconhece que 

as grandes aglomerações urbanas seguirão sendo centrais para o crescimento 
econômico dos países, mas a evolução das últimas décadas indica também que o peso 
relativo das cidades mais grandes em termos econômicos está diminuindo. Por um lado, 
algumas grandes cidades têm começado a dar sinais de perda das vantagens 
competitivas que impulsionaram suas economias. A comparação do PIB per capita de 
determinadas cidades y seus países respectivos em dois períodos diferentes, realizada 
para este informe, mostra que a renda por habitante em várias megacidades está 
aumentando menos que a do país. É, por exemplo, o caso de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Cidade do México. Isto não significa que se esgotou o dinamismo das megacidades, 
mas pode refletir as limitações que encontram grandes conglomerados urbanos que 
estão expandindo-se rapidamente. 

Uma diminuição proporcional na participação da produção da riqueza regional não indica 

uma redução do poder e centralidade exercida pelas grandes cidades e seus espaços 

metropolitanos. Bem como, isto não nega a metropolização como nova estratégia espacial do 

capital, até mesmo porque as cidades médias e os novos centros econômicos dinâmicos são 



produtos da metropolização, posto que se trata da necessidade de multiplicação das aglomerações 

urbanas e diversificação dos canais de oferta de produtos industriais, terciários e financeiros para 

atender as metrópoles e seus espaços metropolitanos.  

Uma forte tendência também é a instalação das indústrias nas bordas da metrópole, às 

vezes em uma determinada cidade do espaço metropolitano, onde se concentra, por meio de 

distritos industriais, um leque de firmas dos mais diversos gêneros. É o caso de Maracanaú, na 

Região Metropolitana de Fortaleza5. Ao passo em que as empresas começam a se instalar fora das 

cidades e elas concentram cada vez mais serviços, atuando como verdadeiros centros de decisão, 

a metropolização se constitui associado ao neocolonialismo e ao neoimperialismo6. Lefebvre ([1972] 

1999, p. 154) chega a dizer que a metrópole ou megalópole, que para ele são cidades modernas, 

são ao mesmo tempo “a sede, o instrumento, o centro de ação do neocolonialismo e do neo-

imperialismo”. Do colonialismo do capitalismo mercantil, onde as metrópoles européias impunham 

as relações de produção específicas, como o plantation, às suas colônias estrangeiras, passamos 

agora ao neocolonialismo metropolitano, cujas metrópoles modernas exploram os territórios 

adjacentes ao seu tecido urbano e os incorporam a ele, imprimindo uma reorganização permanente 

da divisão metropolitana do trabalho. 

Entretanto, não podemos esquecer que, de acordo com Lefebvre, no caso das cidades da 

América Latina, temos uma urbanização com pouca industrialização, “cercadas por uma vizinhança 

de favelas”, que, contudo não deixam de depender da industrialização (LEFEBVRE, [1968] 2001, p. 

9-10)7. Talvez seja por isso que o aludido trabalho da ONU-Habitat conclui que uma das maneiras 

                                                             
5 Cf. Amora, 2005. 

6 Lefebvre ([1972] 1999, p. 154) coloca que “o próprio espaço social é produzido ao mesmo tempo em que é 

supervisionado e controlado, quanto à extensão das grandes cidades e à organização do território. Portanto, se a 

burguesia de tal país industrial perdeu os mercados externos, ela transporta para o interior desse país o colonialismo. 

As periferias, em relação aos centros (de produção econômica e de decisão política), dão lugar a fenômenos de 

neocolonialismo, de neo-imperialismo. As camadas sociais justapostas no espaço urbano contam com poucos 

camponeses, mas com muitas populações ao mesmo tempo dispersas e dominadas pelos centros”. 

7 Discutindo uma situação específica, Lefebvre ([1968] 2001, p. 9-10) enfoca a cidade de Atenas que é 

“desmesuradamente estendida” e, no entanto, ver seu núcleo urbano organizacional muito forte, com uma periferia 

conferindo-lhe um “poder exorbitante”, essa “gigantesca aglomeração” permite e promove uma economia baseada 

estreitamente com a “especulação com a terra”, que define “um tipo de urbanização sem industrialização ou com uma 

fraca industrialização, mas com uma rápida extensão da aglomeração, especulação com os terrenos e imóveis, 

prosperidade ficticiamente mantida pelo circuito”. Na França também há uma “ampliação maciça da cidade e uma 

urbanização (no sentido amplo do termo) com pouca industrialização”, além da presença de cidades submersas pela 

industrialização. 



de alcançar a transição urbana na América Latina não seja necessariamente a industrialização, mas 

o uso da mais-valia urbana como forma de reinvestir no desenvolvimento de novas infraestruturas e 

serviços urbanos. 

As explanações sobre mobilidade, meio ambiente, governabilidade urbana, 

desenvolvimento econômico, infraestruturas e serviços urbanos, tecidos pelo documento da ONU-

Habitat, revelam que a urbanização e metropolização latino-americana se desenvolvem a partir de 

uma profunda “urbanização crítica”, pensada por Damiani (2000, p. 30) como “a impossibilidade do 

urbano para todos, a não ser que se transforme radicalmente as bases da produção e reprodução 

sociais”. Os desencontros com o urbano levam a outro resultado do citado trabalho, a de que o fluxo 

migratório entre cidades se consolida como o mais importante, ao invés do êxodo rural (campo-

cidade), isto porque os indivíduos buscam por cidades onde tenham melhores condições de vida, 

pois não as encontram na sua, criando uma mobilidade posta pela urbanização crítica, que contribui 

com a metropolização, visto que as pessoas levam consigo o modo de vida da metrópole para 

outros espaços urbanos e corroboram com a formação de novas aglomerações urbanas. 

 

Considerações Finais 

  

A América Latina consolida-se como um espaço cada vez mais metropolitano, sob controle 

das metrópoles e seus espaços metropolitanos, assim como permeado pelos conteúdos de um novo 

momento da urbanização: a metropolização. Os países latino-americanos, a partir de sua história e 

resultados econômicos mais expressivos, contam com suas metrópoles e espaços metropolitanos 

figurando no mapa do mundo, criando condições de competitividade internacional.  

Verifica-se que a metropolização latino-americana está a serviço da aceleração do giro do 

capital, que reduz o tempo entre os circuitos espaciais da produção. Portanto, este processo está 

ligado ao problema de absorção do capital excedente, promoção permanente da acumulação por 

espoliação e necessidade constante da destruição criativa, que corrobora e fundamenta a geração 

de compartimentações do espaço metropolitano para determinadas atividades econômicas e novas 

demandas imobiliárias, industriais, financeiras e comerciais. 
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