
APRESENTAÇÃO

O IV Encontro Internacional de Experiências de Planejamento Urbano em Contexto de 
Conflito  Social dará continuidade aos encontros realizados em 2014, 2016 e 2017. 

Nosso ponto de partida é o entendimento de que a dinâmica e os processos que abrem 
possibilidades  da construção de uma cidade justa têm raízes no quotidiano dos conflitos urbanos, e 
não apenas nos  grandes distúrbios e crises. Mais além de oferecer uma chave rica para ler as 
realidades urbanas, os  conflitos urbanos inspiram novas formas de conceber e implementar 
políticas e planos. 

Nos últimos anos, face às lutas urbanas, o pensamento e a prática dominantes nas agências  
multilaterais e governamentais apontam para mecanismos ditos de participação e resolução 
negociada  de conflitos sociais, cujo propósito central é prevenir, evitar ou constranger os conflitos, 
vistos como  disfuncionais, onerosos, ameaçadores a uma cidade empreendedora e produtiva. A 
pax urbana e a  harmonia cívica constituiriam, nessa perspectiva, a condição pela qual a 
cidade-empresa, sob a égide  da harmonia produtivista, realizaria seu potencial competitivo: a polis 
se submete à city, a política cede  lugar aos negócios. 

O planejamento conflitual, ao contrário, aponta e aposta no potencial criativo do conflito social, do 
qual  emergem sujeitos coletivos que resgatam a cidade como arena política, como lugar em que os  
cidadãos se enfrentam e se confrontam para discutir e arbitrar os destinos da urbe. Agora é a pólis 
que  se impõe à cidade. 

No Brasil, na América Latina e em todo o mundo, experiências de resistência social e lutas pelo  
território têm favorecido novas práticas de planejamento territorial baseadas no conflito social. 

O IV Encontro Experiências de Planejamento Urbano em Contexto de Conflito Social tem por 
objetivos: 

- conhecer, reunir, comparar e promover intercâmbio sobre experiências de planejamento em 
situação  de conflito social e de autogestão territorial; 

- reunir militantes, pesquisadoras/es, profissionais e estudantes que estejam engajadas/os na  
promoção, apoio ou estudo dessas experiências; 

- fomentar a reflexão e análise sobre a proposição do Planejamento Conflitual/Planejamento  
Insurgente, considerando seus aspectos conceituais e metodológicos, assim como a especificidade 
de  cada experiência e seu contexto. 

Reconhecendo o potencial criativo dos conflitos sociais e o caráter inovador de tais experiências, o  
debate pretende contribuir para perspectivas e articulações internacionais, políticas e acadêmicas, 
que  contribuam para a teoria crítica do planejamento urbano e para a luta por cidades justas.
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ORGANIZAÇÃO 

- O IV Encontro Internacional Experiências de Planejamento em Contexto de Conflito Social terá a  
duração de 4 dias, de 2ª a 5ª feira, 22 a 25 de março de 2021. 
- As sessões ocorrerão nas manhãs, de 9:00 às 12:15 (hora Rio de Janeiro), com dois períodos de 
1:30 h  e intervalo de 15 minutos para o café. 
- As/os participantes são convidados a preparar textos de até 2.000 palavras (position papers) 
discutindo  as questões e perguntas apresentadas abaixo. Aquelas/es que enviarem os textos até 1 
de março de  2021, terão inscrição prévia assegurada para rápidas apresentações orais, de 5 
minutos, em uma das  sessões, conforme as questões e perguntas tratadas. Ao invés de textos, 
poderão ser enviados  áudios/vídeos de, no máximo, 4 minutos. 
- As sessões terão tradução simultânea Português – Espanhol – Inglês. 
- As tardes serão reservadas para exibição de vídeos sobre as experiências de planejamento em 
contexto  de conflitos e lutas urbanas. As propostas de exibição, com ficha técnica, deverão ser 
encaminhadas até  1 de março de 2021. 
- A programação final indicará os filmes com seus links de acesso. 

Quando? 22 a 25 de março de 2021 Onde? 

Onde você estiver, através de plataforma virtual 

PROMOÇÃO 

. Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual / Laboratório Estado, Trabalho, Território e 
Natureza /  Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional/Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. - Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos / Faculdade de Arquitetura e  
Urbanismo/Universidade de São Paulo. 
- Centro de Estudos em Planejamento e Políticas Urbanas / Universidade Federal do Paraná. - 
Grupo de Pesquisa Grandes Projetos Urbanos / Escola de Arquitetura e Urbanismo/ Universidade  
Federal Fluminense. 
- Grupo de Pesquisa Lugar Comum da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. 
- Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade / Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / 
Universidade de  São Paulo. 
- Coletivo Latino Americano Revista Amazonas. 
- Universidade da Cidadania Resiste. 
- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - Paraná. 

INSCRIÇÃO 

As/os interessadas/os devem preencher o formulário de inscrição: 
https://neplacettern.wixsite.com/conflitual2021. 
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COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA 
Após a confirmação da inscrição, quem puder colaborar com o financiamento do Encontro 
poderá  contribuir com os valores sugeridos a seguir: até R$100,00 para profissionais; até 
R$50,00 para alunas/os de pós-graduação; até R$20,00 para demais participantes. As 
informações sobre a forma de contribuição  estão disponíveis na página de inscrições 
https://neplacettern.wixsite.com/conflitual2021. O recurso será  utilizado para contribuir no 
financiamento da tradução simultânea.

Envie sua contribuição 
Você pode tratar de uma ou mais questões em texto (máximo 2.000 palavras) ou áudio/vídeo  
(máximo 04 minutos). O texto/áudio/vídeo será previamente distribuído entre as/os  
participantes. 

Conjunturas 
1 De que maneira os avanços da extrema direita, em diferentes países, estariam  impactando a 
realidade das lutas urbanas? Estaria havendo uma intensificação da repressão  e da 
criminalização dos conflitos? Estaria havendo um avanço de processos de remoção e  
gentrificação/aburguesamento? 
2 A crise econômica, política, ambiental e sanitária estaria, de alguma forma,  favorecendo a 
emergência de novas formas de luta e organização popular? Quais são elas? 

Planejamento e conflitos sociais: relatos de experiências 
1 Com base em experiências de planejamento em contextos de conflito ou de autogestão 
territorial, em que medida você considera que há aspectos em comum? Em que  medida cada 
experiência é singular e não generalizável? 
2 Em que medida, em que formatos, processos de planejamento em contexto de conflito  têm 
sido capazes, ou seriam capazes, de ser articulados com lutas relacionadas ao trabalho,  
gênero, raça? 

Cartografias em conflitos 
1 Qual a relação entre os contextos de conflito e os repertórios cartográficos (produtos e  
processos) e imaginações espaciais? Quem mapeia quem? Mapas podem ser ferramentas /  
instrumentos de lutas? 
2 Como os usos de cartografias insurgentes e sociais alteram a comunicação nos  processos de 
luta e nas relações com o Estado? Quais possibilidades, desafios e tensões  emergem das 
técnicas e recursos adotados? 

Assessoria popular: reflexões e desafios 
1 Quais os principais desafios a serem enfrentados na relação entre assessoria e  
moradoras/es, comunidades e movimentos nos processos de planejamento popular? 
2 As assessorias são necessárias? Por quê? Que papel cumprem nas lutas e mobilizações? 
Quais suas possibilidades e limites? 
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Dia 1 – 22 de março - Abertura e discussão 
geral  sobre conjunturas e planejamento em 
contexto  de conflito social 
09:00 - Abertura – Comissão Organizadora 
09:15 - Planejamento Conflitual 
Carlos Vainer (ETTERN/IPPUR/UFRJ, Brasil),  
Manoel Delgado (Observatorio de Antropología de 
los  Conflictos Urbanos, Barcelona, Espanha), 
Raquel  Rolnik (LabCidade/FAU/USP), Faranak 
Miraftab  (University of Illinois, E.U.A) e Ananya 
Roy (Institute  on Inequality and Democracy / 
University of  California - Los Angeles) 
Mediação: Sophie Oldfield (African Centre for Cities  
at the University of Cape Town, África do Sul) 
Debate 
10:30 Intervalo 
10:45 - Apresentação e discussão dos textos  
previamente inscritos 
Mediação: Himanshu Burte (Centre for Urban  
Science and Engineering / Indian Institute of  
Technology, Mumbai, India) 
12:15 - Final da sessão 

Dia 2 – 23 de março - Cartografias em conflitos 
09:00 – Cartografias em Conflitos 
Fernanda Sánchez (GPDU/UFF, Brasil), Renato  
Emerson dos Santos (IPPUR/UFRJ, Brasil), Pablo  
Mansilla (Instituto de Geografía, Pontificia  
Universidad Católica de Valparaíso, Chile), Juan  
Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos,  
Argentina), Oren Yiftachel (Ben-Gurion University of  
the Negev, Israel) e Alfredo Wagner (Projeto Nova  
Cartografia Social da Amazônia) 
Mediação: Luis Régis Coli Jr. 
(ETTERN/IPPUR/UFRJ, Brasil) 
Debate 
10:30 Intervalo 
10:45 – Apresentação e discussão dos textos 
previamente inscritos. 
Mediação: Renato Emerson dos Santos  
(IPPUR/UFRJ, Brasil) 
12:15 - Final da sessão 

Dia 3 – 24 de março - Planejamento e conflitos  
sociais: experiências de luta 
09:00 - Experiências de planejamento em 
contexto  de conflito 
Luis Sanmartín (Plataforma de Afectados por la  
Hipoteca - PAH, Espanha), Movimento dos  
Trabalhadores Sem Terra (MST, Brasil), Stavros  
Stavrides (Universidade Técnica Nacional de 
Atenas,  Grécia), Helena Silvestre (Coletivo Latino 
Americano  Revista Amazonas), Sarah Marques 
(Caranguejo Tabaiares, Recife).
Mediação: Tom Angotti (City University of New 
York,  EUA) 
Debate 
10:30 Intervalo 
10:45 – Apresentação e discussão dos textos  
previamente inscritos 
Mediação: Emanuela Bove (Observatorio de  
Antropología de los Conflictos Urbanos, Espanha) 
12:15 - Final da sessão 

Dia 4 – 25 de março - Assessorias na 
elaboração  de planos e projetos urbanos 
9:00 – Assessorias populares 
Caio Santo Amore (PEABIRU e FAU / USP, São  
Paulo), José Ricardo Vargas de Faria (CEPPUR/  
UFPR, Curitiba), Fabricio Leal de Oliveira 
(NEPLAC /  ETTERN / IPPUR / UFRJ, Río de 
Janeiro), Ana  Fernandes (Lugar Comum / 
FAUFBA, Salvador),   Cristiane Nadaletti 
(Movimento de Atingidos por  Barragens), Fórum 
de Assessoria Popular do Nordeste, Brasil.
Mediação: Amita Bide (Tata Institute of Social  
Sciences – TISS, Mumbai, Índia) 
Debate 
10:30 Intervalo 
10:45 - Apresentação e discussão dos textos  
previamente inscritos 
Mediação: Karina Leitão (LabHab/FAU/USP)  
12:00 - 12:15 - Balanço final e encerramento 
Mediação: Carlos Vainer
(ETTERN/IPPUR/UFRJ) 



Comissão Científica:  

Ana Fernandes (FAUFBA), Carlos Vainer (IPPUR/UFRJ), Fabricio Leal de Oliveira (IPPUR/UFRJ),  
Fernanda Sánchez (EAU/UFF), Giselle Tanaka (IPPUR/UFRJ), Glauco Bienenstein (EAU/UFF),  
Helena Silvestre (Coletivo Latino Americano Revista Amazonas), José Ricardo Vargas de Faria  

(CEPPUR/UFPR), Karina Leitão (FAU/USP), Luis Régis Coli Silva Jr. (IPPUR/UFRJ), Raquel Rolnik  
(FAU/USP) e Renato Emerson dos Santos (IPPUR/UFRJ). 

Comissão Organizadora:  

Aluízio Marino (LabCidade/FAU/USP), Ana Fernandes (Lugar Comum/FAUFBA), Bruna 
Garritano  (NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ), Carlos Vainer (NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ), 

Carolina  Mara Teixeira (NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ), Fabrício Leal de Oliveira  
(NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ), Fernanda Sánchez (GPDU/EAU/UFF), Giselle Tanaka  
(NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ), Guilherme Uchimura (CEPPUR/4P/UFPR), Jonathan 

Almeida  (NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ), José Ricardo Vargas de Faria (CEPPUR/UFPR), 
Karina Leitão  (LabHab/FAU/USP), Luis Régis Coli Silva Jr. (NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ), 
Luiza Nunes  (NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ), Mariana Auler (CEPPUR/4P/UFPR), Mariana 
Pena  (GPDU/EAU/UFF), Pamella Luiza Ventura (GPDU/EAU/UFF), Paula Cardoso Moreira  

(NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ), Poliana Monteiro (GPDU/EAU/UFF), Raquel Rolnik  
(LabCidade/FAU/USP), Renato Emerson dos Santos (NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ) e Silvia  

Baptista (NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ).
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