
    

 

INFORMATIVO Nº 03 

 

CONGRESSO OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES 20 ANOS 

TERÁ PALESTRA MAGNA DE NEIL BRENNER 

 

Teremos entre os convidados do Congresso “As Metrópoles e o Direito à Cidade: dilemas, desafios e 

esperanças”, o professor Neil Brenner, que falará na palestra de abertura do evento. Brenner leciona 

atualmente teoria urbana na Harvard Graduate School of Design, tendo já passado por outros 

importantes centros de pesquisa como a Universidade de Nova York, a Universidade de Columbia, além 

da Universidade de Chicago. Está à frente do Urban Theory Lab (link), que reúne pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento com o objetivo de discutir temas relativos aos processos de urbanização 

do mundo contemporâneo. 

 

http://www.urbantheorylab.net/


 

Neil Brenner vem prestando contribuições importantes para o campo da geografia crítica, produzindo 

reflexões de caráter teórico e metodológico sobre a reestruturação dos espaços urbanos e regionais 

frente ao avanço do capitalismo neoliberal, destacando o caráter desigual do desenvolvimento urbano. 

Seus estudos abordam também as transformações nas formas de governança urbana envolvidas nesses 

processos. Trabalhos recentes vem explorando a questão da cartografia e das formas de representação 

do espaço. Temas que buscam expandir o campo dos estudos urbanos, através de uma geopolítica 

comparada e uma teoria sócio-histórica radical. 

 

Brenner já publicou diversos artigos na Revista eMetropolis, como: 

• Seria o “urbanismo tático” uma alternativa ao urbanismo neoliberal? 

• A hinterlândia, urbanizada? 

• Teses sobre a urbanização 

• O que é teoria crítica urbana? 

 

 

Lançamento do 1º livro de Neil Brenner em português 

 

O Observatório das Metrópoles e a Editora Letra Capital estão trabalhando na edição de sua primeira 

coletânea de textos em língua portuguesa. O livro “Espaços de Urbanização: Estudos sobre teoria 

urbana crítica” reunirá um conjunto de textos (alguns inéditos) sobre temas como a globalização do 

mundo contemporâneo, reescalonamento do estado e a questão urbana, neoliberalismo, além de 

considerações sobre os desafios que estão postos à teoria urbana hoje. O livro será lançado após a 

Palestra Magna com a presença do autor. 

 

 

Informações sobre o Simpósio 

 

Já estão abertas as inscrições para apresentações de trabalhos de pesquisadores internos e externos à 

rede no Congresso Observatório das Metrópoles 20 anos. Para participar, os interessados deverão ler 

o edital e realizar a inscrição através do formulário online. Todas as informações estão disponíveis na 

aba Inscrição Simpósio no site do evento (clique aqui). 

http://emetropolis.net/artigo/201?name=seria-o-urbanismo-tatico-uma-alternativa-ao-urbanismo-neoliberal
http://emetropolis.net/artigo/187?name=a-hinterlandia-urbanizada
http://emetropolis.net/artigo/146?name=teses-sobre-a-urbanizacao
http://emetropolis.net/artigo/17?name=o-que-e-teoria-critica-urbana
http://observatoriodasmetropoles.net.br/congressovinteanos/index.php/inscricao-simposio/


 

 

Datas Importantes 

SIMPÓSIO: 

02/07/18 - Prazo final para envio dos resumos ampliados. 

10/08/18 - Resultado dos trabalhos selecionados. 

15/10/18 - Envio do trabalho completo. 

 

  

 

COMITÊ ORGANIZADOR  

 

 

Site: observatoriodasmetropoles.net. br/congressovinteanos 

 

E-mail: congresso20anos@observ atoriodasmetropoles.net   
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