
APRESENTAÇÃO

30 anos de SIMPURB

Em 1989 realizava-se na USP a primeira edição do 
SIMPURB nascido da necessidade de pensar o Bra-
sil urbano. O ponto de partida desta edição  foi fazer 
uma análise sobre o “estado da arte”  das pesquisas, 
enquanto os simpósios sequentes se debruçaram sobre 
a pesquisa que estava sendo realizada em suas variadas 
vertentes teóricas e possibilidades de método. Neste 
período foi se revelando o modo como o urbano ga-
nha centralidade para a compreensão do mundo em que 
vivemos constituindo-se como uma nova problemática 
(com suas exigências teóricas) mostrando a  potência 
da Geografia urbana brasileira.

Duas  perspectivas de análise permeiam as edições 
dos SIMPURBs:  a teórica e prática. No plano teórico 
vislumbra-se a necessidade de construção de uma te-
oria capaz de ler a realidade urbana em suas contradi-
ções. No plano da realidade os questionamentos sobre 
o aprofundando das desigualdades sociais manifestas 
na segregação espacial.

A riqueza dos SIMPURBs reside, sem sombra de 
dúvida, na convivência das  vertentes diferenciadas da 
pesquisa em termos teórico e de método o que se  faz 
negando o pensamento único para debruçar-se sobre 
a diferença estimulada pelo debate sem preconceitos, 
fato que fez dos SIMPURBs um importante espaço de 
reflexão sobre o mundo moderno e sobre o papel da 
Geografia nesse processo distanciada  do pensamento 
ligeiro e superficial.

A defesa deste espaço aonde as diferenças se desen-
volvem livremente e o pensamento se renova a cada 
edição é seu maior legado. No momento atual aonde a 
crise se aprofunda acompanhada de modo inédito, pelo   
anti-intelectualismo e pelo ataque a universidade, a exi-
gência da pesquisa engajada e do debate comprometido 
com a transformação da sociedade reforça o papel de 
resistência que  nos acompanha há 3 décadas.

Ana Fani Alessandri Carlos (USP)

ORGANIZAÇÃO

@simpurb2019

facebook.com/Simpurb/

http://simpurb2019.ufes.br

simpurb2019@gmail.com

simpurb_
3 0  A N O S

Cidades, Revoluções e 
Injustiças: entre espaços 

privados, públicos, direito à 
cidade e comuns urbanos. 
14 a 17 de novembro de 2019
Local: Teatro da Ufes e CCHN



P R O G R A M A Ç Ã O  G E R A L

Quinta-feira 14/11/2019

Manhã [Local: Teatro Ufes]
8h00: Credenciamento
8h30-9h30: Mesa oficial de abertura
9h30-13h00: Mesa  1: Cidades e re-
voluções: espaços públicos, comuns 
urbanos e redes sociais: diálogo in-
terdisciplinar no campo dos estudos 
urbanos e sociais
Palestrantes: Ana Fani Alessandri Car-
los (USP), Ermínia Maricato (FAU-
-USP), João Bosco Moura Tonucci Filho 
(UFMG); Debatedor: Claudio Zanotelli 
(UFES)

Tarde [Local: Teatro Ufes]
14h00 -17h30: Mesa 2: Práticas, uto-
pias, distopias e heterotopias nas e 
das cidades do Norte e do Sul global: 
quais semelhanças, quais diferenças? 
[Teatro Ufes]
Palestrantes: Amélia Damiani (USP), 
Giancarlo Frabetti  (UFPA), Jan Bi-
toun  (UFPE), Marcelo Lopes de Souza  
(UFRJ); Debatedor: José Borzacchiello 
(UFCE) 

Noite [Local: Teatro Ufes]
18h30: Coquetel de abertura e lança-
mento de livros

Sexta-feira 15/11/2019

Manhã [Local: Teatro Ufes]
8h30-12h00: Mesa 3: Escalas, culturas e 
decolonialidade: novas perspectivas em 
geografia urbana
Palestrantes: Denilson Araújo de Oliveira 
(UERJ – FFP), Igor Robaina (UFES), Nécio 
Turra Neto (UNESP); Debatedor: Angelo Ser-
pa (UFBA)

Tarde [IC III - CCHN]
13h30-17h30: Grupos de Trabalho 

Noite [Teatro Ufes]
18h30-22h00: Mesa 4: Fragmentações, se-
gregações, violência e urbicídio nas cida-
des brasileiras
Palestrantes: Jorge  Barbosa (UFF), Maria En-
carnação Beltrão Sposito (UNESP/PP), Isabel 
Aparecida Alvarez  (USP); Debatedor: Mar-
cio Piñon (UFF)

Sábado 16/11/2019

Manhã [Local: IC III - CCHN]
8h30-12h30: Grupos de Trabalho 

Tarde [Local: IC III - CCHN e Teatro Ufes]
13h30-15h30: Grupos de Trabalho [IC III - 
CCHN]
14h00 -17h30: Mesa 5: Produção do es-
paço, da cidade e do urbano e nova or-
dem financeira internacional: unidade das 
questões sociais e ambientais [Teatro Ufes]
Palestrantes: Carlos Teixeira Campos Junior 
(UFES), Eudes Leopoldo (IETU/UNIFESSPA), 
Luciana Ferrara (UFABC): Debatedora: Beatriz 
Rufino (FAUUSP) 

Domingo 17/11/2019

Manhã [Local: Teatro Ufes]
8h30-12h00: Mesa 6: Economia urba-
na e regional e migrações
Palestrantes: Carlos Fernando Ferreira 
Lobo (UFMG), Eliseu Sposito (UNESP- 
P. Prudente), Sandra Lencioni  (USP); De-
batedor: Floriano  José Godinho de Oli-
veira  (UERJ) 

Tarde [Local: Teatro Ufes]
13h30 -16h30: Mesa 7 de Encerramen-
to: A geopolítica urbana na América 
Latina contemporânea: disputas dos  
comuns
Palestrantes: Carlos Walter (UFF), Rodri-
go Hidalgo (PUC- Chile), Mônica Arroyo 
(USP); Debatedora: Ester Limonad  (UFF)
17h00: Plenária Final


