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Observatório das Metrópoles
Seminário Internacional
A Cidade Neoliberal na América Latina: desafios teóricos e políticos.
A la memoria de Emilio Duhau López

Rio de Janeiro, 06, 07 e 08 de novembro de 2013
Local: IPPUR/UFRJ
Av. Pedro Calmon, nº 550 - Prédio da Reitoria
5º andar - Cidade Universitária - Rio de Janeiro

Parece haver um consenso na literatura sobre as particularidades da urbanização na
América Latina. Particularidades que foram pensadas a partir de uma dualidade (forças
internas e forças externas) sustentada em concepções teóricas como a teoria da
urbanização dependente, teoria do capitalismo periférico ou fordismo periférico. Neste
seminário pretende-se construir a metodologia para a construção de um mapa da
produção intelectual sobre o tema da metropolização e oferecer uma direção para o
desenvolvimento de uma teoria urbana da América Latina. As possibilidades de
enfrentamento do desafio de construção de uma teoria urbana envolvem aspectos de
ordem teórica, epistemológica e política, de forma a criar condições de superação das
armadilhas teóricas (universalidade/ particularidade) que impelem frequentemente os
teóricos da América Latina para espaços cognitivo-ideológicos de dominação através de
categorias, conceitos objetos e problemas científicos, pela via da importação de teoria do
Norte. O presente seminário pretende exatamente contribuir nessa direção, reunindo um
grupo de pesquisadores latino-americanos em torno desse tema, buscando avançar no
compartilhamento de metodologias de pesquisa e na construção de um projeto de longo
prazo na perspectiva do desenvolvimento de uma teoria urbana latino-americana e da
construção de uma Rede Latino-Americana de Investigadores sobre Teoria Urbana.
1. Objetivos
Os objetivos gerais do seminário são:
- Fortalecer a formação de um pensamento teórico crítico latino-americano sobre a
problemática urbana latino-americana, que explique tanto o geral como o particular desta
realidade e suas diferenças e contradições com o pensamento hegemônico.
- Fomentar prioritariamente o intercambio, a difusão e a divulgação dos trabalhos originais
sobre teoria urbana crítica, dos investigadores da região e sobre a região, tendo como
horizonte a dinamização da Rede Latino-americana de Investigadores sobre Teoria
Urbana.
- Propor, promover e apoiar a pesquisa, o ensino e a elaboração de teses e dissertações
de pós-graduação de tipo comparativo entre países e cidades, que aportem elementos
para a construção de uma teoria urbana latino-americana.
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- Estabelecer relações de intercambio com outras iniciativas de formação do pensamento
crítico próprio sobre o urbano em outras regiões do mundo.
- Promover a igualdade, a equidade e a reciprocidade nos intercâmbios científicos com os
países centrais no sistema-mundo.
Programação:
06 DE NOVEMBRO
Mesa de abertura (9h30 às 10h30) - A construção da rede latino-americana de teoria
urbana e apresentação do seminário.
Blanca R. Ramírez Velázquez (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México);
Emilio Pradilla Cobos (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México) ;Luiz Cesar
de Queiroz Ribeiro (IPPUR - Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil); Orlando Alves
dos Santos Junior (IPPUR - Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil) ;Pedro Pirez
(Universidad de Buenos Aires, Argentina).
Mesa 1 (10h30 às 16h00) - A abordagem teórico conceitual em torno da cidade
latinoamericana e a reestruturação neoliberal.
Coordenação: Blanca R. Ramirez Velásquez (Universidad Autónoma Metropolitana,
Xochimilco, México) ; Emilio Pradilla Cobos (Universidad Autónoma Metropolitana,
Xochimilco, México); Luiz Cesar de Querioz Ribeiro (Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPPUR/UFRJ - Brasil.
Expositores:
Alfonso Valenzuela Aguilera. (Universidad Autónoma del Estado de Morelos- México)
Hacia una teoría urbana deslocalizada. Apuntes sobre los tres circuitos de la economía
espacial. (10:30-11:00)
Blanca Rebeca Ramírez / Juana Martínez. (Universidad Autónoma Metropolitana,
Xochimilco -México) Movilidad y calidad de vida en el capitalismo contemporáneo:
concepción integral del proceso. (11:00- 11:30)
Carla Alexandra Filipe Narciso (Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad
de Arquitectura) - Enfoques teóricos y usos políticos del concepto de espacio público bajo
el neoliberalismo en la ciudad de Cuernavaca, México. (11:30-12:00)
Intervalo para almoço - 12h00 às 13h30
Daniela Soldano. (Instituto del Conurbano Universidad Nacional de
General Sarmiento- Argentina) Movilidad cotidiana y desigualdad socio-espacial. Desafíos
teóricos y metodológicos en la investigación sobre las ciudades latinoamericanas. (13:3014:00)
Emilio Pradilla Cobos (Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México) - La
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ciudad capitalista en el patrón neoliberal de acumulación en América Latina (14:00 as
14:30)
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPPUR/UFRJ - Brasil) - A METRÓPOLE E A CRISE
DO PROJETO NEO-LIBERAL NA AMÉRICA LATINA: que papel? que caminhos? (14:30 as
15:00)
Debate (15:00-16:30)
16h30 às 17h00 - Lançamento do livro Teorías sobre la ciudad en América Latina
(organização Blanca R. Ramirez Velásquez e Emilio Pradilla Cobos)
07 DE NOVEMBRO
Mesa 2 (9h30 às 13h00) - Os processos de transformação histórica da cidade latino
americana: a cidade neoliberal e a mercantilização dos serviços urbanos
Coordenação: René Coulomb Bosc (Universidade Autonoma Metropolitana
‐AZCAPOTZALCO,México); Ana Lucia Britto, (Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FAU- Brasil); Pedro Pirez (Universidade nacional
de San Martin-Argentina)
Expositores:
María Cristina Cravino. (CONICET Universidad Nacional de General SarmientoArgentina) Transformaciones urbanas y representaciones sociales de la ciudad y el Área
Metropolitana de Buenos Aires. (9:30-10:00)
Norma Maria Bentes de Sousa. (IPPUR- Universidade Federal do Rio de Janeiro-Brasil)
A cidade de Manaus-AM e a negação da origem indígena: primeiras aproximações.
(10:00-10:30)
Igor Pouchain Matela.( IPPUR Universidade Federal do Rio de Janeiro-Brasil)
Neoliberalização e Reestruturação Urbana no Brasil: A Reorganização do Transporte por
Ônibus na Cidade do Rio de Janeiro.(10:30-11:00)
María Carla Rodríguez y María Mercedes Di Virgilio (CONICET Área de Estudios
Urbanos Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA -Argentina) Ciudad de Buenos
Aires: políticas urbanas neoliberales, transformaciones socio-territoriales y hábitat popular.
(11:00- 11:30)
Sonaly Rezende. (Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG- Brasil)
Pública e Lógica Privada: As mudanças nas Companhias Estaduais de Saneamento.
(11:30-12:00)
Debate - 12h00 às 13h00
Intervalo para almoço (13:00-14:30)
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Mesa 3 (14h30 às 17h00) - Conflitos urbanos, utopias e propostas alternativas à
cidade neoliberal.
Coordenação: Luciano Fedozzi (Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Brasil);
Orlando Alves dos Santos Junior (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
da Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPPUR/UFRJ - Brasil); Sergio Tamayo Flores
(universidad autônoma Metropolitana - Mexico).
Expositores:
Larissa Cavalcanti de Almeida (Universidade Técnica de Lisboa) – Por um planejamento
urbano das ausências e emergências. (14:30-15:00)
Luciana Corrêa do Lago. (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro - IPPUR/UFRJ - Brasil) A produção autogestionária
do hábitat popular e a requalificação da vida urbana. (15:00-15:30)
Maria do Livramento Miranda Clementino e Lindijane de Souza Bento. (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte-Brasil).Construção técnico-política de governança
metropolitana. (15:30-16:00)
Debate – (16:00-17:00)
08 DE NOVEMBRO
Mesa 4 (9h30 às 13h00) - Modelos de política urbana e a concepção neoliberal
Coordenação: Samuel Jaramillo González (Universidad de los Andes- Colombia); Luciana
Lago (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do
Rio de Janeiro - IPPUR/UFRJ - Brasil )
Expositores:
Ana Núñez e Jorge Roze (Universidad Nacional de Mar del Plata e Universidad Nacional
del Nordeste- Argentina) Las palabras y las cosas en la ciudad latinoamericana. (9:3010:00)
Arturo Alvarado Mendoza y Úrsula Alanís Legaspi. (Colegio de México- México)
Miradas a la seguridad, al orden y a la ciudadanía de la ciudad de México. (10:00-10:30)
Hélène Rivière d'Arc (Centre National de la Recherche Scientifique- França) Peut-on
parler en ces années 2000 d'un modèle latino-américain de la ville ou de la métropole ?
Point de vue d'une européenne. (10:30-11:00)
Inaiá Maria Moreira de Carvalho. (Universidade Federal da Bahia - UFBA, Brasil). A
cidade neoliberal na América Latina: desafios teóricos e políticos. (11:00-11:30)
Samuel Jaramillo González e Nicolás Cuervo (Universidad de los Andes-Colombia)
Colombia: un caso paradigmático de la política neoliberal de vivienda en América Latina.
(11:30-12:00)
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Víctor Delgadillo. Urbanismo a la carta: teorías, políticas, programas y otras recetas
urbanas para ciudades latinoamericanas. (12:00-12:30)
Debate – 12h30 às 13h30
Intervalo para almoço – 13h30 às 15h00
Conferência: Carlos Eduardo Martins - Globalização, Neoliberalismo e Dependência
na América Latina (15h00 às 16h30)
16h30 - Encerramento
Observações: Dia 05 de novembro, às 14h30 – reunião da Red Latinoamericana de
Investigadores sobre Teoría Urbana
Inscrições:
U$ 50,00 para pesquisadores e professores
U$ 10,00 para estudantes
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