
26 de novembro (no campus)
 
Abordagens Críticas ao Desenvolvimento – reflexões rápidas sobre a proposta
Isabel Rocha de Siqueira e Paulo Chamon

“Towards an Abolition Political Economy”
Robbie Shilliam, Keynote Speaker

Recepção

27 de novembro (BPC)

Café

Mesa redonda 1 -  Legados das abordagens críticas ao desenvolvimento no Sul Global

Anti-colonial anti-fascist routes to Bandung (Rotas anticoloniais e antifascistas para Bandung), Robbie Shilliam (Johns Hopkins)

A rolagem perpétua do capital e a natureza brasileira: o objeto industrial e melancolia da política, Charles Trocate (MAM)

Development critique revisited: a feminist, decolonial perspective. A plead for dignity, radical democracy and the reorganization of society around the support of 
life in the age of SDGs and civilizational crisis (Crítica ao desenvolvimento revisitada: uma perspectiva decolonial feminista. Um apelo à dignidade,
à democracia radical e à organização da sociedade em torno do apoio à vida na era dos ODS e da crise da civilização), Miriam Lang (UASB, Ecuador)

Chair: Isabel Rocha de Siqueira (IRI/PUC-Rio)
 
Almoço*

Grupo de trabalho 1 - Conceitos e experiências a partir do Sul

Feelings of development: Urban space and emotions, Laís Ramalho (IRI/PUC-Rio)  

Commodification and capitalization in context: remaking the terms of the debate about in/formalization, Thiago Braz e Andrea Gill (IRI/PUC-Rio)

Development and Culture: In search of the “lost” agenda, Fabrício Missio e Humberto Martins (CEDEPLAR/UFMG and UFU) 

Debatedores: Robbie Shilliam e Kalpana Wilson

Co�ee break

Grupo de trabalho 2 - Alternativas ao desenvolvimento?

Desenvolvimento enquanto colonialidade: limitações políticas, problemas em modelos alternativos e os crimes do extrativismo, Rafael Bittencourt (UFG) 

Pan-africanismo, Renascimento Africano e o desenvolvimento africano em análise comparada, 
Anselmo Otavio e Guilherme O. Ziebell (UNISINOS e PUC-Minas)

Reparação e desenvolvimento: os efeitos da dependência mineral no pós-desastre de Mariana, Vinicius Cardoso Reis (UERJ)

Debatedores: Charles Trocate e Isabel Rocha de Siqueira

18h - 18h30

18h30 - 20h

20h - 21h

8h30 - 9h

9h - 12h

12h - 13h30

13h30 - 15h30

15h30 - 16h

16h - 18h

II ABORDAGENS CRÍTICAS AO DESENVOLVIMENTO / AGENDA



28 de novembro (BPC)

Café

Mesa redonda 2 - Possibilidades de engajamento crítico no campo do desenvolvimento

Development as Politics and the Politics of Development: Reclaiming the Destiny of the Global South (Desenvolvimento como Política e a Política do Desenvolvi-
mento: recuperando o destino do Sul Global), Paul Okumu (African Civil Society Platform, Nairobi)

The Violence of 'Sustainable' Population Policies: What does reproductive justice mean in an era of fascism? (A violência das políticas sustentáveis de população: o 
que a justiça reprodutiva significa na era do fascismo?), Kalpana Wilson (Birbeck University)

Participação no desenvolvimento: uma releitura desde o campo crítico, Maria Elena Rodríguez (IRI/PUC-Rio)

Chair: Paulo Esteves (IRI/PUC-Rio)

Almoço*

Grupo de Trabalho 3 - Territórios, direitos e resistências

Attacks on the Forest Rights Act (FRA): Dilution of an Indigenous Promise, Devika Misra (Jawaharlal Nehru University) 

Local agency and alternative state-building in post-conflict Mozambique: The ambiguous relationship between the state and traditional healers via AMETRAMO, 
Samara Dantas Palmeira Guimarães (U. Birmingham)   

Territories of Resistance against Agribusiness in Brazil, Fátima Mello (IRI/PUC-Rio) 

Debatedores: Mvuselelo Ngcoya e Paul Okumu

Co�ee break

Grupo de trabalho 4 - Vivendo melhor num mundo pior

Entre pessoas e coisas: uma análise sobre tentativas judiciais de reconhecimento dos direitos da natureza, Ana Carolina Cardoso (IRI)/PUC-Rio) 

(Re)pensando o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5): Empoderamento de mulheres indígenas no Brasil, Luma Freitas Lessa (IRI)/PUC-Rio)

Crise climática, injustiça climática e “fragilidade ambiental”: o que o “desenvolvimento sustentável” pode fazer em relação ao iminente colapso climático?, 
Tatiana Castelo Branco (IRI)/PUC-Rio)

Debatedores: Maria Elena Rodríguez e Élida Santos

8h30 - 9h

9h - 12h

12h - 13h30

13h30 - 15h30

15h30 - 16h

16h - 18h

II ABORDAGENS CRÍTICAS AO DESENVOLVIMENTO / AGENDA



29 de novembro (BPC)

Café

Mesa redonda 3 - Futuros (im)possíveis para o desenvolvimento

Ukuzimilela: Indigenous plants, auto-growth and (de)colonial imaginations of development (Ukuzimilela: plantas indígenas, auto-crescimento e imaginações 
(de)coloniais de desenvolvimento), Mvuselelo Ngcoya (U. Kwalazulu-Natal)

Direitos Humanos e Desenvolvimento: como enfrentar retrocessos e avançar na agenda decolonial?, Élida de Oliveira Lauris dos Santos (Brasil) 

O que os olhos não veem..? Sentimentos de solidariedade no mundo dataficado do desenvolvimento, Isabel Rocha de Siqueira (IRI/PUC-Rio)

Chair: Paulo Chamon (IRI/PUC-Rio)

Almoço*

Reunião final: próximos passos

Co�ee break

8h30 - 9h

9h - 12h

12h - 13h30

13h30 - 15h30

15h30 - 16h

Notas:

Haverá tradução nos idiomas português e inglês em todas as seções.

No dia 26 de novembro, o evento será realizado na Sala do CTC, localizada no 11º andar do Edifício Leme, na PUC-Rio (Rua Marquês de São Vicente, 225 -Gávea, RJ). 
Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, o evento será realizado no BRICS Policy Center (Rua Dona Mariana, 63 - Botafogo, RJ).

Participação somente mediante inscrição. RSVP para o email bpc@bricspolicycenter.org. Favor especificar a participação no dia 26 e/ou dias 27 a 29 de novembro.

Cafés e recepção serão oferecidos; Almoço disponível para compra pelo Chega Junto, cooperativa que apoia mulheres refugiadas: Prato 25 reais e bebida : 5-6 reais

Não haverá emissão de certificados oficiais para contagem de horas complementares.

Encaminhe suas dúvidas para acdesenvolvimento.iri@gmail.com.

Mais informações e atualizações em: 

www.acd-rede.com
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