
SEMINÁRIO INTERNACIONAL
POLÍTICAS URBANAS, TERRITÓRIOS

E EXCLUSÃO SOCIAL: ÍNDIA – BRASIL,
UMA PERSPECTIVA COMPARATIVA

27 E 29 dE AuguSTO dE 2008

Objetivo: debater resultados de pesquisas sobre políticas públicas, ex-
pansão e pressão urbana sobre áreas importantes para a conservação do 
meio ambiente decorrentes de processos de exclusão social em cidades 
indianas e brasileiras.

Embora política E socialmEntE muito distintas, índia E brasil são paísEs dE grandE 
importância rEgional E mundial. a aproximação política nos fóruns intErnacionais 

E Econômica mostra quE há outros fatorEs do dEsEnvolvimEnto dE ambos paísEs quE 
podEm sErvir para troca dE ExpEriências. a urbanização sE acEntua promovEndo a for-
mação dE mEgacidadEs E vEm sEndo acompanhada pEla massiva migração Em busca dE 
trabalho. Essa população urbana E pEriurbana EnfrEnta os mEsmos dEsafios: gravEs 
problEmas dE moradia, crEscimEnto ExponEncial das favElas (no brasil) E slums (na 
índia), fragmEntação social E Espacial das cidadEs, árEas pEriurbanas cujo crEscimEnto 
é maior quE sEus cEntros, fortEs contrastEs sociais, E, finalmEntE, prEssõEs E amEaças 
sobrE sEu mEio ambiEntE. 

as políticas públicas municipais, Estaduais, mEtropolitanas ou nacionais para EnfrEn-
tar EstEs sérios dEsafios nos nívEis social, Econômico E Ecológico, muitas vEzEs não 

produzEm os rEsultados EspErados no tEmpo nEcEssário. apEsar dos difErEntEs graus 
dE sucEsso dos dEsEnvolvimEntos da índia E do brasil as políticas E suas Estratégias 
podEm sEr comparávEis tanto nos programas, como nos métodos dE ação E nos rEsul-
tados. isto não podErá ocorrEr sEm rEflEtir sobrE as políticas E açõEs Em sEu próprio 
contExto: à ExcEção das difErEnças nacionais, lEvar-sE-á Em considEração o papEl dE 
situaçõEs pEculiarEs dE cada mEgacidadE. Em quE aspEctos mumbai sE assEmElha a são 
paulo E não a dElhi? como funcionam os sistEmas urbanos dE mumbai, são paulo, rio 
dE janEiro ou dElhi?

são algumas dEstas quEstõEs quE o prEsEntE sEminário sE propõE a dEbatEr.
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL
27 E 29 dE AuguSTO dE 2008

POLÍTICAS uRBANAS, TERRITÓRIOS
E EXCLuSÃO SOCIAL: ÍNdIA – BRASIL,

uMA PERSPECTIVA COMPARATIVA

Dia 27 de agosto

8:00 hs Boas vindas aos participantes

8:30 hs Conferência de abertura

Políticas, territórios e exclusão social
Pro-reitor de Pesquisa da USP (a confirmar)

Tema: FlOresTas Periurbanas: POlíTicas, aTOres e cOnFliTOs
Manhã: 9:00 – 11:00  hs

i. a floresta na cidade: os Parques em seu contexto urbano
Hervé Théry e Pierre Chapelet

ii.  Proteção por etapas: histórico da construção
Neli Aparecida de Mello e Benedito Oscar Correia, Louise Bruno e Emmanuel Bon/Frédéric Landy

iii. evolução dos usos: sua natureza e seus atores no interior e no entorno da floresta
Ailton Lucchiari, Frédéric Landy/Emmanuel Bon

11:00 hs  as 11:15 hs Pausa

Manhã: 11:15  – 12:15  hs

Testemunho de gestores e debates - Parque nacional da Tijuca:
M. Ricardo CALMON - Diretor Geral do Parque Nacional da Tijuca
M. Bernardo ISSA - Diretor substituto  do Parque Nacional da Tijuca 

Tarde: 14:00 hs – 16:00 hs

iV. Tipologia dos conflitos e espacialização
Neli Aparecida de Mello, Ailton Lucchiari, Frédéric Landy, Marie-Hélène Zérah

V. modelo institucional e governança
Wagner Costa Ribeiro, Louise Bruno, Emmanuel Bon, M.Hélène Zérah

VI. desafios e políticas atuais: o ambiental é solúvel no social?
Emmanuel Bon, M.Hélène Zérah, Frédéric Landy

Tarde: 16:15 hs – 17:30 hs

Testemunho de gestores: 
Fernando Descio - Instituto Florestal (a confirmar)
Lucia Bellanzani - APA Capivari-Monos (a confirmar)

conclusão: síntese comparativa das florestas urbanas nas cidades indianas e brasileiras
Ana Fani Alessandri Carlos

17:30 hs Coquetel 

Dia 29 de agosto

Tema: TraTamenTO de FaVelas 
Manhã:  8:30 – 10:00  hs

políticas urbanas E contExtos jurídicos: pErspEctivas comparativas

i. urbaniZaÇÃO e POliTicas Publicas

Processos de megalopolização e ajustes nas políticas públicas de são Paulo e mumbai face às suas favelas
Marie-Charlotte Belle (Université Paris Sorbonne)

ii. cOnTeXTO JuridicO - nOnTeXTe JuridiQue 

aspectos legais da remoção e reassentamento nas cidades indianas, focalizando especialmente delhi
Usha Ramanathan (Centre for the Study of Developing Societies, Delhi)

aspetos legais da regularização fundiária no rio de Janeiro e são Paulo
Rafael Soares Gonçalves (FACI, Rio-Laboratoire SEDET, Paris)

10:00 hs as 10:15 hs Pausa

Manhã: 10:15  – 12:15  hs

brasil - pErspEctivas dE comparação intra-national  
i.  O discursO e a PraTica, a rePeTiÇÃO Ou a nOVidade das POliTicas?

Políticas Públicas tardias na periferia: o caso da Favela maravilha
Mônica Virginia de Souza (Universidade de São Carlos)

inclusão e exclusão: uma análise sobre os discursos e as práticas no desdobramento das intervenções do Pro-
grama Favela bairrinho nas favelas de Praia da rosa e sapucaia
Lenise Fernandes (FACI-UFRJ), Fátima Gomes (FACI-UFRJ)

ii. as cHaVes Para POliTicas bem succedidas? 

rocinha (rio)-Paraisópolis (são Paulo), favelas “exemplarias” : uma comparação do processo de urbanização e 
regularização nas duas das maiores favelas do brasil
Nicolas Bautes (Université de Caen Basse-Normandie/FACI), Marie-Caroline Saglio (INALCO-CEIAS)

Discutant/Debatedor : Vera Telles (USP-Cenedic) 

Tarde: 14:00 hs – 16:00 hs

india - pErspEctivas dE comparação intra-national  
i. remoções, programa de reurbanisação e de reassentamento : experienças de delhi e mumbai
Véronique Dupont (IRD), Marie-C Saglio (INALCO-CEIAS)

ii. ilusTraÇÕes dO camPO : POliTicas de reabiliTaÇÃO em mumbai

reabilitação nas favelas de mumbai: complexidade de atores
Marion Pollet (Université Paris X Nanterre)

O impacto dos programas de reassentamento na inserção urbana em relação ao acesso ao emprego: o caso de 
chandivali, mumbai
Damien Vaquier (Université de Clermont-Ferrand)

Discutant/Debatedor: Robert Cabanes (IRD)  

Tarde: 16:15 hs – 17:30 hs

mesa redonda: reflexões sobre a exclusão social e as metroples brasileiras e indianas
Sergio Gonçalves (Secretário da Habitação de Osasco) 
Dulce Cazzuni (Secretaria do desenvolvimento, trabalho e inclusão, Osasco)

Tarde: 18:00 hs

conferência de encerramento: índia e brasil: parcerias possíveis


