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PARTICIPANTES
Jean Comaroff Professora de Antropologia na Universidade de Chicago e Diretora do Centro
Contemporâneo de Chicago de Teoria Contemporânea. Sua pesquisa no sul da África é centrada na
medicina e as políticas corporais; religião e transformação do estado; crime, policiamento e a “metafísica”da
desordem; democracia e diferença. Suas publicações recentes incluem “Populism and Late Liberalism: A
Special Affinity?” (2010), e “Theory from the south: or, How Euro-America is Evolving toward the World
Formerly Known as Third” (no prelo).
Mariana Cavalcanti Antropóloga, com formação também na área de comunicação social, é doutora pela
Universidade de Chicago, e atualmente é professora e pesquisadora da Escola de Ciências Sociais
CPDOC/FGV. Sua trajetória de pesquisa é marcada por temas relativos ao espaço urbano, em particular as
favelas cariocas, sua história, cotidiano e suas representações sociais. Atualmente desenvolve pesquisas
na antiga região industrial da Leopoldina no Rio de Janeiro.
Maurício Tenório Professor de História na Universidade de Chicago e do Centro de Investigación y
Docência Econômicas (CIDE), na Cidade do México. Autor de “Artilugio de la nación moderna. México en
las exposiciones universales” (1996), “El Urbanista” (2005), “El Porfiriato” (2006), e “Historia y Celebración”
(no prelo).
Ricardo Henriques é presidente do Instituto Pereira Passos (IPP), centro de pesquisa, planejamento e
projetos estratégicos para a cidade do Rio de Janeiro. É responsável pelo programa UPP Social, de
iniciativas sociais, ambientais e culturais nas áreas de UPP no âmbito municipal. Como secretário executivo
do Ministério de Desenvolvimento Social, coordenou a criação do programa Bolsa Família. Foi ainda
secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, do Ministério da Educação, e
coordenador de Desenvolvimento Humano do governo do Estado do Rio de Janeiro.
Silvia Ramos Pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido
Mendes, onde desenvolve pesquisas nos temas juventude, polícia, mídia e movimentos sociais. Entre elas,
a pesquisa Juventude, Violência e Polícia e Mídia e Violência. Foi subsecretária de Assistência Social e
Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, coordenando a equipe responsável por implantar o
programa da UPP Social, em favelas que receberam Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs.
Tamara Tania Cohen Egler Professora do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(IPPUR/UFRJ), Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP), pesquisadora do CNPq,
Cientista do Nosso Estado da Faperj, Coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas do Rio de Janeiro que
compõem o programa Pronex da Faperj e CNPq e do Laboratório Estado, Tecnologia e Espaço do
IPPUR\/UFRJ. Seu campo de atuação esta associado ao estudo dos processos de transformação do
espaço no contexto do processo de globalização, que tem por suporte técnico a informação e comunicação
digital. Seu objetivo principal é examinar o processo de dominação e autonomização que resulta da

produção e apropriação de tecnologia de informação e comunicação, para analisar seus efeitos sobre a
transformação do território e da sociedade. A produção bibliográfica pode ser lida em coletânea de vídeo,
três livros, capítulos de livros e artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, videos, sites e
plataformas na Internet.
Heloisa Buarque de Hollanda Coordenadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea do
Fórum de Ciência e Cultura, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua atividade de pesquisa
privilegia a relação entre cultura e política e o foco principal de seu trabalho aponta para questões relativas
ao cruzamento da tecnologia, cultura e desenvolvimento.
Maria Alice Rezende de Carvalho Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, onde coordena o CENTRAL – Núcleo de
Estudos e Projetos da Cidade. Foi presidente da ANPOCS no biênio 2009-2010 e atualmente integra o
Conselho Estratégico de Informações da Cidade, instituído pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em
funcionamento no Instituto Pereira Passos.
Vera Telles Professora do Departamento de Sociologia da USP, suas últimas pesquisas versam as
relações entre o informal, o ilegal e o ilícito na produção dos espaços urbanos e seus territórios. Publiicou
recentemente “A cidade nas fronteiras do legal e ilegal” (Belo Horizonte: Argvumentvm, 2010)
Marcelo Burgos Doutor em Sociologia pela Sociedade Brasileira de Instrução do IUPERJ, Mestre em
Planejamento Econômico e Políticas Públicas pelo Instituto de Economia da UFRJ e Bacharel em Ciências
Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Burgos é Professor do Departamento de
Sociologia e Política da PUC-Rio. Desenvolve pesquisas nas áreas da sociologia urbana, com ênfase na
discussão sobre territórios segregados e periféricos e da sociologia do direito, com ênfase na discussão
sobre as novas formas de acesso à justiça. Mais recentemente, tem explorado a fronteira interdisciplinar
entre a sociologia urbana e a sociologia da educação. Atualmente, coordena dois projetos de pesquisa
nessa área: o Escola e Favela, e o projeto Conselho Tutelar e Gestão Escolar de Famílias Vulneráveis.
Além disso, participa da coordenação de um projeto de avaliação do impacto das UPPs, com financiamento
do Banco Mundial. É autor de “A Escola e a Favela” ( 2009) e de “Judicialização da Política das Relações
Sociais no Brasil” (1999).
Ilana Strozenberg Professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, suas
pesquisas investigam temas relativos às diferenças culturais no meio urbano brasileiro contemporâneo, as
articulações entre suas diferentes expressões e com o mercado midiático e seu impacto sobre as
hierarquias sócio-políticas tradicionais.
Beatriz Jaguaribe é professora na Escola de Comunicação da UFRJ, e pesquisadora da linha Imaginários
Urbanos do Programa de Pós-Doutorado do PACC. É autora dos livros “O choque do real: estética, mídia e
cultura” (2007), “Mapa do Maravilhoso do Rio de Janeiro” (2001), “Fins de século: cidade e cultura no Rio de
Janeiro” (1998) e vários ensaios sobre cultura urbana, imaginários da nação e invenções do self na
literatura e na cultura visual. Foi professora visitante em Dartmouth College, Stanford University, New
School of Social Research e Princeton.

Cristina Meneguello Doutora pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-doutorados nas
universidades de Veneza (Itália) e Coimbra (Portugal), atualmente é docente RDIDP no departamento de
História dessa Universidade. Tem experiência na área de História Contemporânea e de Preservação do
Patrimônio, atuando principalmente na área de preservação do patrimônio industrial e dos acervos
tecnológicos, na história urbana e da arquitetura e urbanismo.
Lucia Lippi Doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo – USP é professora Titular do
CPDOC/FGV. Suas pesquisas abordam temas como: Pensamento Social Brasileiro é atualmente
Professora titular do CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil,
onde dirige e coordena o setor de pesquisa. Suas áreas de concentração são: Pensamento social brasileiro;
Identidade nacional; Imigração; Estudos comparativos Brasil e Estados Unidos. Autora de vários livros,
publicou, junto com Américo Freire, “Novas Memórias do Urbanismo Carioca” (2008).
José Reginaldo Gonçalves Professor Associado de antropologia do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Pesquisador do CNPq. Ph.D.
pela Universidade de Virginia (Estados Unidos). Atualmente desenvolve projetos de pesquisa sobre os
discursos do patrimônio cultural e seus efeitos sobre o espaço e a memória da cidade.
Paulo Fontes É professor e pesquisador da Escola de Ciências Sociais CPDOC/FGV. Doutor em história
social pela UNICAMP, foi professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e professor
visitante nas Universidades de Duke e Princeton nos Estados Unidos. Historiador da industrialização e da
cultura operária, estudou a migração interna de nordestinos para São Paulo, bem como o papel do espaço e
comunidades na formação histórica das cidades industriais brasileiras após a Segunda Guerra Mundial. É
autor de Um Nordeste em São Paulo. Trabalhadores Migrantes em São Miguel Paulista, 1945-1966 /(Ed.
FGV).
Paulo Pereira de Gusmão Professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em
Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área das Políticas Públicas
orientadas para o Planejamento Ambiental, gestão do desenvolvimento territorial e avaliações ambientais.
Scott Salmon Graduou-se em Ciências Sociais é PhD em Geografia pela Escola Maxwell de Cidadania e
de Assuntos Públicos, da Syracuse University. É professor e pesquisador do Urban Studies da New School
for Liberal Arts (NY/USA). Foi diretor de agências de desenvolvimento sem fins lucrativos voltadas para os
sem-teto, elaborando projetos para responder aos desafios que enfrentam as populações urbanas
marginalizadas e os grupos minoritários.
Manoel Ribeiro Arquiteto e urbanista, foi coordenador dos projetos Favela Bairro em oito localidades do Rio
de Janeiro e gerenciou as ações sociais do Programa de Recuperação Urbanística e Social dos Igarapés de
Manaus (Prosamim). Consultor da Unesco para programas relacionados a juventude – Escolas Abertas.
Coordena o Programa de Urbanização Integrada das Favelas do Vale do Reginaldo, em Maceió (AL).
Participa como urbanista dos Programas de Recuperação Urbanística e Social do Cocó e Maranguapinho
em Fortaleza e o projeto urbanístico da orla de Santa Cruz de Cabrália (BA). Selecionado para urbanizar um
primeiro conjunto de dez favelas, no Programa “Morar Carioca”. É conselheiro d’O Instituto.

