24/11
ST 4: Dimensões emergentes nas intervenções em favelas e seus
rebatimentos sobre a urbanização e regularização

ST4.4: Assessoria técnica e participação popular

Moderador: Lenise Lima Fernandes

• Assessoria e assistência técnica: arquitetura e comunidade na política pública
de habitação de interesse social;
Autor: Caio Santo Amore(FAUUSP / Peabiru tca)

• Assessoria técnica em habitação de interesse social no Jardim Progresso: a
construção de novas redes de ação prática em Ribeirão Preto/SP;
Autoras: Tatiana de Souza Gaspar(Universidade de São Paulo) e Ana Luisa Miranda
(Universidade Paulista)

• Protagonismo popular na busca por terra e moradia no estado do rio de
janeiro contornos de um regime de luta;
Autor: Marcos de Aquino Santos(ITERJ)

• Conhecendo o poço da draga: uma proposta conjunta de levantamento de
informações sobre a comunidade;
Autores: Amiria Bezerra Brasil(UFRN), Alice Martins de Araujo(UNIFOR), Fernanda Geórgia
Casimiro de Oliveira(UNIFOR), Francisco Sérgio Rocha(Pró-Poço), Germana Moreira Lima(PróPoço), Graziela Borges Weber(UNIFOR), Iago Albuquerque Barros(UNIFOR)e Larissa Fernandes
Muniz(UNIFOR)

• Os (des)caminhos da assistência técnica para melhorias habitacionais: O
Programa Morar Melhor em Salvador.
Autora: Joice Genaro Gomes (Arquiteto)

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

ST4.5: Participação popular e urbanização de favelas

Moderador: Rafael Soares Gonçalves

• Expressões do morar: um olhar sobre as práticas e subjetividades do “habitar”
popular em favelas;
Autora: Juliana Demartini (UNEMAT)

• Ferramentas participativas e o processo de intervenção em assentamentos
informais de interesse social;
Autoras: Aline Maria Costa Barroso e Camila Aldigueri (UNIFOR)

• Processo participativo, metodologias e ferramentas operacionais de estudo de
caso porto do capim, João Pessoa, Paraíba, Brasil;
Autores: José Augusto Ribeiro da Silveira, Federica Tortora e Deyse Kelly Medeiros Sousa
(UFPB)

• Transformações contemporâneas dos bairros populares: um olhar a partir da
participação e da política urbana em Medellín – Colômbia;
Autoras: Liliana María Sánchez Mazo e Ana Cristina da Silva Morais (USP)

• Planejamento urbano autônomo na microescala: aproximações para um
processo horizontal.
Autores: Vítor Domício de Meneses, Daniel Ribeiro Cardoso, Manuela Teixeira Arias, Raquel
Magalhães Leite e Clarissa Figueiredo Sampaio Freitas (UFC)

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

ST4.6: Instrumentais técnicos e participativos nas políticas de
urbanização de favelas

Moderador: Paola Berenstein-Jacques

• Mapeamento das favelas cariocas: do vazio cartográfico ao espetáculo da
integração;
Autoras: Nicole Santos Ferraz (PUC-RIO) e Flavia Neves Maia(UFRJ)

• Cartografia e geoprocessamento como instrumentos mediadores entre
técnicos e moradores no processo de construção de um plano popular
alternativo: um estudo de caso em comunidades na margem da Rodovia dos
Imigrantes em Diadema-SP;
Autores: Carolina Moutinho Duque de Pinho, Tamires Barboza de Jesus, Francisco de Assis
Comaru, Pedro Fonseca Moreira, Bruno Dias dos Santos, Carolina Rejaili Vigliar, Talita Anzei
Gonsales e Fernanda Kagan Mallak(UFABC)

• Quem vive na Maré? Um perfil socioeconômico dos moradores do Complexo
da Maré;
Autores: Bianca Mara da Costa Farias, Patricia Gomes Ferreira da Costa e Roberto dos Santos
Bartholo Junior

• Relações entre sociedade civil e Estado na favela: um estudo preliminar do
atual processo de reconhecimento de logradouros da Maré;
Autora: Fernanda Pernasetti (UFRJ)

• Resistência em Vila Autódromo: Notas sobre o plano popular e o processo de
luta;
Autores: Glauco Bienenstein, Daniel Mendes Mesquita de Sousa e Regina Bienenstein
(Universidade Federal Fluminense)

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

