
  cidade em movimento 

 
 

 

A Rua é para nós...todos 
 
 

Data: 15 e 16 de dezembro de 2005 (quinta e sexta-feira) 

Local: IAB - Rio, Rua do Flamengo, 10 - Flamengo 
Hora: das 9:30 às 18:00 

 
 

O IVM, a PROURB/FAU-UFRJ e a COPPE/UFRJ organizam o encontro “A Rua é para 
nós...todos”, cujas mesas de discussões organizar-se-ão em duas partes: uma parte informativa sobre 
as propostas temáticas, apresentadas pelos responsáveis por cada um dos temas e outra de 
apresentação de casos, apresentada por especialistas brasileiros e latinos americanos. 
 
 
Programa 
 
Quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2005 
 
9h30 Abertura 
 

 Denise Pinheiro Machado, Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e Coordenadora do PROURB/FAU-UFRJ e 
Carlos NASSI, Professor do Programa de Engenharia de Transportes da COPPE e 
Diretor de Tecnologia e Inovação da COPPE na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 Apresentação do Institut pour la ville en mouvement por Mireille Apel-Muller  

Coordenadora Geral do IVM-França e Tomas Moreira, Chefe de projeto/Coordenador 
Executivo do IVM-Brasil. 

 
10h00 Apresentação do projeto de exposição « A rua é para nós...todos" 
 

Gilles Delalex, chefe de projeto IVM  « La rue est à nous...tous » = « A rua é para 
nós...todos ». Gilles Delalex é arquiteto, professor da Escola de Arquitetura de Paris – 
Malaquais e doutorando da Universidade de Arte & Design de Helsinki. Ele é co-fundador 
do studio MUOTO, premiado no concurso Europan 7 e autor de diferentes artigos sobre o 
tema dos fluxos e das infraestruturas de transporte. 

 
10h30 Tema 1 : Ruas negociadas e governança da rua  
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A governança e as « ruas negociadas » : uma série de estudos de casos, apresentados 
por especialistas brasileiros e latino americanos, que ilustram os problemas colocados 
pelas ruas hoje e diversas maneiras de tratar. 



 
Introdução da tematica por Eric Charmes, responsável pelo tema « Ruas negociadas ». 
Eric Charmes é “Maître de conférences” do Instituto francês de urbanismo, aonde ele é 
igualmente diretor dos estudos, depois de 2003. Ele desenvolve, há alguns anos, pesquisas 
sobre a rua e publicará, em breve, o livro intitulado « La Rue : village ou décor ? » (edição 
Créaphis). Ele prepara igualmente com Agnès Sanders um dossiê para uma revista científica 
internacional (Flux) consagrada a rua e a sua inserção territorial. 
 
Estudo de caso I : Nadia Somekh, Mestre e Doutora pela Fau USP, atualmente é diretora da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. 
Foi Presidente da EMURB, Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo (2003/2004), 
Assessora de Ação Regional e Secretária de Desenvolvimento Econômico de Santo André 
(1997/2002) e Secretária de Planejamento e Meio ambiente de São José dos Campos; 
 
Tema: Reabilitação do espaço central de São Paulo; 

 
Estudo de caso II : Andres Borthagaray, secrétaire général au Conseil social de la ville de 
Buenos Aires, Buenos Aires; 
 
Tema: A performace da rua em Buenos Aires, na perspectiva de um "pacto de 
mobilidade"; 
 
Estudo de caso III : Pedro da Luz Moreira, arquiteto, doutorando do PROURB/FAU-
UFRJ, Rio de Janeiro. 
 
Tema: Projeto Favela Bairro; 
 
Estudo de caso IV : Membro do Conselho de Ambulantes do Centro do Rio de Janeiro; 
  
Tema: Depoimento pessoal dos conflitos dos espaços das ruas; 
 
Estudo de caso V : Rubem César Fernandes, Fundação Viva o Rio  
 
 

 
12h00 Debate 
 
13h00 Almoço 
 
14h30 Tema 2 : Ruas múltiplas / Novas perspectivas urbanas  

As « ruas múltiplas », ou como conceber e organizar as ruas para que elas agreguem o 
máximo possível usos e modos de transportes variados.  

 
Introdução da temática por Didier Rebois, arquiteto, responsável pelo tema « Ruas 
multiplas ». Didier Rebois é arquiteto, secretário geral do Europan, professor da Escola de 
Arquitetura de Paris - Val de Seine e responsável de cursos do Instituto Francês de 
Urbanismo. Ele foi igualmente co-comissário da exposição do IVM “Mova Arquitetura! 
Cidades e Mobilidades”, diretor da Escola de Arquitetura de Clermont-Ferrand, comissário 
da exposição e autor de inúmeros artigos sobre a relação cidade-natureza.. 

 
Estudo de caso I : Ricardo Esteves, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Responsável pela Comissão de transportes do 
IAB; 
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Tema:; 
 
Estudo de caso II : Cristóvão Fernandes Duarte, arquiteto, Professor da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PROURB/FAU-
UFRJ. 
 
Tema: Circulação e cidade: do movimento da forma à forma do movimento; 
 
Estudo de caso III : Janice Caiafa, antropóloga, UFRJ  
 
Estudo de caso IV : Jorge Mauro Jáuregui, arquiteto urbanista  
 
 
 
 

16h30 Intervalo para o café 
 
16h45 Debate 
 
17h45 Fechamento 
 
 
Sexta-feira, dia 16 dezembro de 2005 
 
9h30 Tema 3 : Ruas mídias 

As « ruas mídias », ou os diferentes dispositivos que permitem as ruas de funcionar 
como lugares de informação, de comunicação, de trocas, de olhares em direção ao 
outro... 
 
Introdução da temática por François Bellanger, responsável pelo tema « Ruas mídias ». 
François Bellanger dirige TRANSIT Consulting, estrutura especializada na inovação e na 
prospectiva. Ele conduz já há alguns anos pesquisas sobre novos modos de vida e territórios 
da cidade. Neste quadro, ele fundou e animou o programa de pesquisa TRANSIT-CITY, 
que agrupa um conjunto de quinze empresas interessadas pela prospectiva urbana. 
 
Estudo de caso I : Almir Fernandes, arquiteto graduado em 1957, FAU/UFRJ (antiga 
FNA/UB); M.Sc. Planejamento Urbano e Regional, COPPE/UFRJ (1979); Consultor 
independente em Planejamento Urbano e Regional; membro da representação do IAB-RJ no 
Conselho Superior do IAB; 
 
Tema: Apresentação de dois exemplos extremos de intervenção do Programa Favela-
Bairro em assentamentos sub-normais, sendo uma comunidade de porte médio e outra 
um complexo de maior porte, com ênfase nos aspectos do caráter das ruas como locais 
de comunicação, de convivência, de encontro, de trocas. 
 
Estudo de caso II : Patrícia Delgado Mafra, Mestre em Antropologia Social pelo 
Programa de Pós-Graduação do Museu Nacional/UFRJ; 
 
Tema: A ‘Pista’ e o ‘Camelódromo’: o cotidiano dos camelôs no Centro do Rio de Janeiro; 
 
Estudo de caso III : Raul De Bonis Almeida Simões, Diretor de Planejamento, Expansão 
e Marketing da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Rio de Janeiro ; 
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Estudo de caso IV : Felipe Ferreira, geógrafo, professor do Instituto de Artes da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
 
Tema: Carnaval nas ruas do Rio de Janeiro  
 
Estudo de caso V : Cezar Márquez, Diretor da Unidade de Niterói da Fundação Gol de 
Letra  
 
 

 
11h45 Debate 
 
13h00 Almoço 
 
14h30 Mesa redonda final: especificidades da questão « batalha das ruas » nas cidades 

brasileiras e latino americanas. Quais contribuições, quais métodos de trabalho em 
comum para o futuro? 

 
16h00 Intervalo para o café 
 
167h15 Mesa redonda final 
 
17h45 Clôture  
 
 
Comitê Organizador do encontro 
 
Mireille APEL-MULLER 
Coordenadora Geral do Institut pour la ville en mouvement, França. 
mireille.apel-muller@vilmouv.com 
 
Elza CASTRO 
Secretaria Executiva do Institut pour la ville en mouvement – Brasil (IVM-Brasil), Brasil. 
ehcastro@hotmail.com 
 
Cristóvão Fernandes DUARTE 
Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PROURB/FAU-
UFRJ, Brasil. 
cristóvão.duarte@terra.com.br 
 
Denise Pinheiro MACHADO 
Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Coordenadora do 
PROURB/FAU-UFRJ, Brasil. 
denisepm@acd.com.br 
 
Tomás MOREIRA 
Coordenador Executivo do Institut pour la ville en mouvement – Brasil (IVM-Brasil); Professor da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Santa Cecília; Pesquisador do Laboratório de Habitação e Assentamentos 
Humanos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Brasil. 
ivm-brasil@superig.com.br  e tomas_moreira@superig.com.br 
 
Carlos NASSI 
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Professor do Programa de Engenharia de Transportes da COPPE e Diretor de Tecnologia e Inovação da COPPE na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 

mailto:ivm-brasil@superig.com.br
mailto:tomas_moreira@superig.com.br


nassi@adc.coppe.ufrj.br 
 
Laetitia PICCININI 
Responsável pela condução dos projetos do Institut pour la ville en mouvement, França 
laetitia.piccinini@vilmouv.com 
 
 
Apoio 
 
PSA Peugeot Citroën no Brasil 
Vitruvius – universo paralelo de arquitetura e urbanismo 
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