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Trata-se, como a cada encontro bianual da ANPUR,
de realizar atualização conjuntural e debate
estrutural da produção e das perspectivas de nosso
campo do conhecimento e de nossa prática operativa
e propositiva. A eleição da questão “Planejamento,
Soberania e Solidariedade” possibilita esse objetivo,
ao confrontar a produção prática e teórica recente da
área de planejamento urbano e regional, em reflexão
coletiva e sistemática, com uma questão central na
relação entre escalas, territórios e política: a
possibilidade de soberania e solidariedade como
alternativa à heteronomia e competição entre
territórios e cidades.

SESSÕES TEMÁTICAS

Gestão urbana e regional: processos, metodologias 
e formulações teóricas 
Escalas e instâncias de poder. Mudanças técnicas e
administrativas na gestão urbana e regional e nas
diferentes escalas de planejamento e intervenção.
Formas, modelos e instrumentos de planejamento, de
políticas públicas e de gestão e agências de difusão.
Descentralização, participação social e mecanismos
de articulação entre o público e o privado. 

Novos Recortes do Território
Território, formas de regionalização e de relação
entre as cidades e a região. Novas redes urbanas e
criação de cidades. Processos de reestruturação
produtiva, descentralização e desconcentração.
Manipulações territoriais: arranjos produtivos 
e tendências regionais. Infra-estruturas regionais:
articulação e rearticulação do território.
Planejamento regional e inclusão social: solidariedade
versus competitividade.

Ambiente, cidade e território
Conflitos de interesses e práticas sociais e territoriais.
Vulnerabilidade, risco e lutas sócio-ambientais.
Lógica imobiliária, paisagem construída e regulação
ambiental. Biodiversidade, patrimônio, cultura e
saberes tradicionais nas práticas territoriais.
Diferentes escalas de interesse e poder na preservação

ambiental. Saneamento ambiental e políticas
públicas. Limites e possibilidades dos debates em
torno da sustentabilidade.

Produção e re-estruturação do espaço intra-urbano

Dinâmicas imobiliária e fundiária. Regularização
fundiária e impactos Urbanos. Financiamento nacional
e internacional nas intervenções urbanas e na
habitação. Segregação, exclusão e integração
socioespacial. Espaço solidário e ações afirmativas na
cidade. Mobilidade intra-urbana. Novos instrumentos
da legislação urbana na produção do espaço.

História da cidade, do urbanismo e do planejamento:
idéias, processos e práticas

Circulação de idéias. Modelos, metodologias e
referências teóricas. Formas e estratégias de
intervenção. Temporalidades e mudança de escala.
Forma e estética urbana.  Estruturas sociais e formas
espaciais. Urbanidade, cidadania e espaço público.

Cidade e cultura: alteridade, sociabilidade e
diversidade na construção do espaço

Novas sociabilidades e o lugar do Outro. O espaço
das diferenças e suas apropriações. Novos territórios
culturais urbanos. Relações entre políticas urbanas e
políticas culturais. Questões sócio-culturais nos
processos urbanos contemporâneos: dimensões
teóricas e empíricas, imagens e representações sociais.
Alternativas à espetacularização das cidades:
possibilidades, impasses e limites.  Movimentos
sociais atuais: territorialidades do conflito, da
reivindicação e da participação. 

Ensino no campo dos estudos urbanos e regionais

A dimensão epistemológica nos estudos urbanos e
regionais. Novos recortes temáticos disciplinares e
interdisciplinares. Reconfigurações das instituições
do ensino no plano internacional, nacional e local.
Mercado de trabalho, papel do Estado e formação
profissional. Diretrizes e formatos curriculares na
graduação e pós-graduação e experiências de
pesquisa e extensão. Tradições e inovações
metodologicas. Qualificação docente e perfi discente.

www.anpur.org.br
www.pos.arquitetura.ufba.br
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