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ST 4: Dimensões emergentes nas intervenções em favelas e seus
rebatimentos sobre a urbanização e regularização

ST4.1: A Questão urbana e a urbanização de favelas

Moderadora: Letícia Luna Freira
• Possibilidades e Limites da Regulação Urbanística Inclusiva para a promoção

do Direito à Cidade: a experiência das Zonas Especiais de Interesse Social no
Recife PE;
Autor: Demóstenes Andrade de Moraes (PPGAU UFPB)

• Cidade: reflexo da desigualdade da sociedade. A região oeste de juiz de fora e
o caso da AEIS Jardim Casablanca;
Autores: Mauro Santoro Campello e Helena Gouvêa Rocha Alves (Universidade Federal de Juiz
de Fora)

• Segregação urbana na contemporaneidade: o caso da comunidade poço da
draga na cidade de Fortaleza;
Autores: André Araújo Almeida(UNIFOR - Universidade de Fortaleza) e Angélica Aparecida
Tanus Benatti Alvim (UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie)

• Urbanização neoliberal no Rio de Janeiro e seus impactos na favela do Vidigal;
Autores: Larissa Lacerda, Livia Salles e Patrícia Novaes (IPPUR/UFRJ)

"A lista acima não representa a ordem de apresentação dos artigos, a qual será definida pelo mediador na
abertura da Sessão Temática."

ST4.2: Favelas, segurança pública e suas representações

Moderadora: Valéria Pereira Bastos

• A favela nos jornais: o processo de pacificação nas comunidades cariocas;
Autor: Eduardo Barbabela (IESP-UERJ)

• A organização do mercado de consumo na favela de Heliópolis;
Autores: Nayara Noronha e Edgard Barki (Fundação Getulio Vargas)

• A questão FAVELA em Angra do Reis: análise de um jornal “sangrento” EM
uma pesquisa Longitudinal;
Autores: Rodrigo Torquato da Silva e Danielle Tudes Pereira Silva (UFF)

• Urbanização, segurança e moradia na integração das favelas à cidade: o caso
dos conjuntos habitacionais do PAC no Complexo do Alemão;
Autor: Bruno Coutinho(IESP/UERJ)

• O Complexo do Alemão e as Unidades de Polícia Pacificadora;
Autores: Ana Reis, Andre Sales, Claudia Mendes, Isabela Fogaça e Thais V. (IPPUR)

"A lista acima não representa a ordem de apresentação dos artigos, a qual será definida pelo mediador na
abertura da Sessão Temática."

ST4.3: Políticas de urbanização de favelas e seus impactos sociais

Moderadora: Clarissa Moreira

• A luta pela permanência: conflitos e conquistas no debate da operação
urbana consorciada bairros do Tamanduateí, a partir da organização do MDF e
da favela da vila prudente, São Paulo;
Autores : Luciana Nicolau Ferrara, Ellen Emerich Carulli, Guilherme Frizzi e Camila Britto
(UFABC)

• A paralização da urbanização de favelas e a retomada das remoções: novos
rumos na relação estado/favelas, na cidade do Rio de Janeiro;
Autores: Gerônimo Leitão, (PPGAU-UFF), José Roberto de Oliveira(UNESA/RJ) e Natalia
Parahyba(PPGAU/UFF)

• As transformações socioespaciais do Vidigal a partir da Avenida João Goulart;
Autores: Priscilla Glitz Mayrink e Raquel Hemerly Tardin Coelho(UFRJ)

• Do oito ao oitenta: um estudo sobre a velha e a nova política urbana do Rio
de Janeiro;
Autora: Beatriz Fartes de Paula (PUC Rio)

• Urbanização e integração das favelas à cidade: um desafio em São Paulo;
Autores: Viviane Manzione Rubio e Denise Antonucci (Universidade Presbiteriana Mackenzie)

"A lista acima não representa a ordem de apresentação dos artigos, a qual será definida pelo mediador na
abertura da Sessão Temática."

