SEMINÁRIO CIDADES, CONFLITOS E TRANSFORMAÇÕES

Data: 1 e 2 de Setembro de 2014
Local: IUPERJ – UCAM
Praça Pio X, n. 7, Centro, Rio de Janeiro

O Seminário Cidades, conflitos e transformações se propõe a refletir sobre os processos
contemporâneos de intervenção no espaço urbano, entendendo a cidade não como
unidade homogênea, mas como local de disputas e tensões entre formas diversificadas
de ação e de construção de sentido. Observamos uma crescente hegemonia do principio
de empreendorismo urbano, através de novas formas de articulação entre poder público
e setores empresariais, que buscam a inserção das cidades em circuitos globalizados de
bens e identidades. Tais dinâmicas se expressam em novas modalidades de intervenção
no espaço público, como os projetos de revitalização e a realização de mega eventos,
que geram profundos impactos de diversas ordens.
As quatro mesas redondas do seminário procuram analisar como estes processos
repercutem nas dinâmicas relacionadas ao patrimônio, ao turismo, à emergência de
novos atores políticos, à produção da ordem e de políticas públicas de segurança, à
elaboração de novas tecnologias e novos saberes, à criação de novas formas de exclusão
e desigualdade, entre outras.

Dia 1 de setembro
9h00 - Conferência de abertura: Virgílio Borges (Universidade do Porto-Portugal)

10h00 às 13h00 - Mesa 1: Alteridades na cidade: patrimônio e turismo
Tendo em vista as grandes transformações nas formas de gestão e intervenção no espaço
urbano que vêm ocorrendo nas últimas décadas, procura-se refletir sobre suas
repercussões nos processos de construção de identidades e alteridades, memórias,
patrimônios, bem como nas dinâmicas relacionadas ao turismo.
Coordenador: Luzimar Pereira (IUPERJ-UCAM)
Debatedora: Simone Vassallo (IUPERJ-UCAM)
Palestrantes: Regina Abreu (UNIRIO), Reginaldo Gonçalves (PPGSA-UFRJ), Bianca
Freire-Medeiros (CPDOC-FGV)

14h00 às 17h00 - Mesa 2: Transformações urbanas, novas formas de desigualdade e
novos atores sociais
Esta mesa se propõe a refletir sobre as ações de novos e antigos atores sociais no
contexto das recentes transformações dos ambientes urbanos, que geram novas formas
de desigualdade e exclusão social, bem como movimentos de reação/resistência. As
intervenções reúnem abordagens sobre a dinâmica urbana em suas interfaces com
movimentos sociais, laicos e religiosos, bem como com estratégias de atores sociais
isolados frente a tais fenômenos.
Coordenador: Fernando Vieira (IUPERJ-UCAM)
Debatedor: Paulo Gracino (IUPERJ-UCAM)
Palestrantes: Maria Josefina Sant’Anna (PPCIS-UERJ), Lúcia Bógus (PUC-SP), Lúcia
Capanema (UFF)

Dia 2 de setembro
9h30 às 12h30 - Mesa 3: Cidades, inovações tecnológicas e transformações sociais
Esta mesa busca refletir sobre e dialogar com o processo de produção, transmissão e
apropriação social do conhecimento tendo as metrópoles contemporâneas como lócus.
Além disso, objetiva-se pensar em que medida os processos de intervenção urbana e
reurbanização dos espaços da/na cidade podem fomentar novas tecnologias, novos
saberes e, consequentemente, influenciar em novos valores culturais, sociais e
econômicos.
Coordenador: Rogério Ferreira de Souza (IUPERJ-UCAM)
Debatedora: Menara Guizardi (IUPERJ-UCAM)
Palestrantes: Antônio Botelho (IUPERJ-UCAM), Sônia Guimarães (UFRS), Manuel
Heitor (IST-LISBOATEC)

14h00 às 17h00 - Mesa 4: Políticas de segurança, conflitos e produção da ordem
A partir das iniciativas de políticas públicas de segurança e policiamento implementadas
nas metrópoles, busca-se problematizar os processos de construção e afirmação da
ordem e de administração de conflitos na cidade. Trata-se de refletir sobre as disputas e
negociações entre atores sociais sobre os dispositivos de controle e regulação formais e
informais em diálogo com os usos e sentidos atribuídos ao espaço urbano.
Coordenadora: Jacqueline Muniz (IUPERJ-UCAM)
Debatedora: Luciane Patrício (SESEG-RJ),
Palestrantes: Kátia Sento-Sé Mello (UFRJ), Rodrigo Monteiro (IESP-UERJ), Haydee
Caruso (UnB)

18h00 - Conferência de encerramento: José Machado Pais (ICS – Universidade de
Lisboa)

