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RELATÓRIO DE PESQUISA 

Etapa 2016-2017 

Apresentação do percurso de pesquisa e seus produtos 

 

 

INTRODUÇÃO 

Qual São Paulo emerge da constelação? 

 

Os estudos urbanos têm sido uma marca constante e significativa dos Programas de 

Estudos Pós-graduados da PUC-SP, com destaque para os programas de Ciências 

Sociais, História, Psicologia Social, Comunicação e Semiótica, Literatura e Crítica 

Literária, e Serviço Social, aos quais estão vinculados os seguintes grupos de pesquisa 

integrantes do diretório de grupos de pesquisa do CNPq: Observatório das Metrópoles-

SP, Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanas (NEPUR),  Grupo de Pesquisa Imagens, 

Metrópoles e Culturas Juvenis, todos do Programa de Ciências Sociais; Grupo de 

Pesquisa Portugal e Brasil no mundo contemporâneo: identidade e memória, vinculado 

ao Programa de História; Grupo de Pesquisa Afetividade e Dialética da 

exclusão/inclusão do Núcleo de Pesquisa Psicossociais da dialética exclusão/inclusão 

(NEXIN), da Psicologia Social; Centro de Pesquisa Sociossemiótica (CPS) e o  Centro 

Interdisciplinar de Pesquisa em Comunicação e Cibernética (CENCIB), ambos do 

Programa de Comunicação e Semiótica, o Grupo de Pesquisa: Estudos de Poéticas, do 

Programa de Literatura e Crítica Literária e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Movimentos Sociais (NEMOS) e Núcleo de Estudos e Pesquisa Cidades e Territórios, 

do Programa de Serviço Social. 

 

Há muito consolidados em seus respectivos campos epistemológicos, produzindo 

conhecimento científico de relevância para a compreensão dos processos de 

transformação das metrópoles brasileiras, com ênfase na metrópole de São Paulo, 
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muitas vezes em estudos comparativos com metrópoles nacionais e mundiais, foi só a 

partir do ano de 2016 que se constituiu uma primeira iniciativa na perspectiva de 

promover o encontro entre eles, por meio da realização de pesquisa conjunta numa 

perspectiva pluridisciplinar.  

 

Financiado pelo Programa Institucional de Pesquisa – PIPEq/PUC-SP, o projeto 

Territorialidades traçadas pelos fluxos cotidianos populacionais da cidade de São 

Paulo, área temática Metrópole: mobilidade, violência, desigualdade e vida urbana, 

reuniu docentes, pesquisadores e estudantes, em vários momentos de formação, com 

objetivo de investigar as seguintes linhas temáticas: 

a) O direito à cidade: bem-estar urbano e desigualdades;  

b) Territórios, deslocamentos e imigrações na cidade de São Paulo: 

b.1. Territórios e deslocamentos na cidade de São Paulo: história e memória de 

imigrantes portugueses;   

b.2. Territórios, alteridade e acesso a políticas públicas de imigrantes bolivianos;  

c) Manifestações culturais com novas estéticas, novas proposições sociais e 

reinvenção do espaço público: 

c.1. Manifestações culturais e seus novos fluxos retraçados pelos novos 

processos comunicacionais de uma nova estética;  

c.2. O movimento de “ocupação artística” na cidade de São Paulo: uma 

potencialidade de recriação de espaços públicos?  

c.3. Jovens, cultura e política: urbanidades, fluxos, apropriações, usos; 

d) Fluxos populacionais relativos aos acessos às políticas de Assistência Social de 

Habitação;  

e) Espaço urbano, comunicação em tempo real e crise de mobilidade: significação 

social-histórica do rush como sintoma metropolitano da condição transpolítica. 

 

Embora o projeto já tenha sido uma composição concertada entre os grupos de pesquisa, 

a configuração das linhas temáticas e sua correspondência quase perfeita com cada um 

deles deixaram entrever as especificidades de cada campo disciplinar e a tradição 

epistemológica que lhes é própria, o que, a rigor, não poderia ser diferente, pois jamais 

partiu-se da posição ingênua de que a compreensão pluridisciplinar resultaria do mero 

“colocar junto” das disciplinas. 
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Lembrando Adorno – para quem transitar por diferentes áreas do conhecimento foi 

essencial para a compreensão dos problemas postos pelo seu tempo – a produção do 

concreto é antes resultado do confronto árduo com a tradição herdada de cada campo 

disciplinar – que não pode ser descartado, pois cada qual foi tornado conceito atendendo 

a uma demanda por compreender determinada questão proposta pela consciência social 

– mas também não pode ser meramente suplantado, pois que de cada qual depende, 

como mediação compreensiva, a configuração mesma da realidade concreta. 1.   

 

Poder-se-ia tomar de empréstimo a metáfora da constelação utilizada por Adorno, 

encontrada originalmente em Weber2, segundo a qual o concreto não é “dado” a ser 

reduzido a cada campo disciplinar, mas é a resultante da constelação de campos por ele 

formada à medida que se esforça por aprofundar os seus respectivos problemas 

(Adorno, [1968], 2008, p. 263). Complementando, Adorno  afirma:  

O conhecimento do objeto em sua constelação é o conhecimento 
do processo que ele acumula em si. Enquanto constelação, o 
pensamento teórico circunscreve o conceito que ele gostaria de 
abrir, esperando que ele salte, mais ou menos como os cadeados 
de cofres-fortes bem guardados, não apenas por meio de uma 
única chave ou de um único número, mas de uma combinação 
numérica (Adorno, [1967] 2009, p. 142 – grifos nossos) 3.  

 

Trata-se, portanto, de saber qual São Paulo a constelação objetiva constituir pelos 

diferentes campos disciplinares e epistemológicos, reunidos pela primeira vez nesta 

configuração permitida pelo referido projeto temático, entendendo sempre que a metrópole 

não é “puro dado” a ser desvendado, mas conceito construído por meio do sentido 

imputado. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Mas, mesmo após minhas afirmações acerca das relações da Sociologia com as ciências que lhe são 
próximas, não convém concebê-la como se fosse a soma ou a integração metodológica dos diferentes 
campos temáticos, conforme a palavra mágica da ciência interdisciplinar e coisas assim que se ouvem por 
toda parte hoje em dia, como se o fato de um eventual trabalho conjunto de ciências separadas conforme a 
divisão do trabalho pudesse solucionar por si só o problema que está por trás da divisão do trabalho (...). 
O que realmente importa é que haja uma apreensão das mediações – ou melhor – que, no específico 
campo temático em que nos aprofundamos, haja a apreensão das interações objetivas que nele ocorrem de 
maneira imanente, no sentido que propriamente em cada campo temático de que a Sociologia se ocupa 
haja necessariamente também outros campos temáticos” (Adorno, [1968] 2008, p. 262). Ainda que seja 
um curso de Introdução à Sociologia, o sentido não se alteraria substituindo-se o campo disciplinar a que 
o autor se refere.  
22 Uma rápida varredura nos textos de Max Weber, observou-se que a palavra konstellationen aparece 11 
vezes em Weber [1904] 1991; 13 vezes em Weber [1906] (2001); 6 vezes em Weber [1913] (2001); e 2 
resultados para Weber [1917] (2001).  
3 A data entre colchetes refere-se à edição original da obra, indicada na primeira vez em que a obra é 
citada. Nas demais, indica-se somente a edição utilizada pelo autor.   
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Quando se trata da individualidade de um fenômeno, o 
problema da causalidade não incide sobre leis, mas sobre 
conexões causais concretas; não se trata de saber a que fórmula 
se deve subordinar o fenômeno a título de exemplar, mas sim a 
que constelação deve ser imputado como resultado” (Weber, 
[1904] in Cohn, 1991, p. 94, grifo nosso).   
 

Ou ainda: “o domínio do trabalho científico não tem por base as conexões ‘objetivas’ 

entre as ‘coisas’, mas as conexões conceituais entre os problemas” (Idem, p. 83, grifo 

do autor).  

Compreender qual conhecimento foi possível acumular, por meio da constelação 

produzida pelos grupos de pesquisa de forma a objetivar qual metrópole de São Paulo é 

o que este texto de cunho teórico-metodológico pretende responder.   

 

O primeiro passo: uma motivação prática   

 

A plataforma digital, um dos principais produtos esperados do projeto em questão, foi 

essencial como primeiro esforço de produzir um conhecimento pluridisciplinar. 

 

Desde quando foi proposta, pensou-se em constituí-la como ambiente comum para onde 

convergiriam todos os resultados das pesquisas realizadas, desempenhando uma dupla 

função: de um lado, permitindo que os grupos de pesquisa, antes dispersos no espaço 

físico da Universidade, pudessem compartilhar virtualmente aquilo que vêm realizando; 

de outro, agora da perspectiva de todo e qualquer pesquisador, permitindo que os 

estudos urbanos da PUC-SP pudessem se dar a conhecer por meio da sua articulação em 

um sistema de pesquisa cruzada, produzindo a metrópole de São Paulo em sua 

diversidade.  

 

Pode-se dizer que esse primeiro objetivo foi alcançado: a plataforma, uma vez 

constituída, dará maior visibilidade e acesso aos estudos urbanos da PUC-SP, 

permitindo a uma comunidade mais ampla de pesquisadores a partilha dessa 

multiplicidade de visões articuladas sobre a metrópole de São Paulo a partir de um 

mesmo ambiente.  

 

Ao longo do processo, a plataforma revelou possuir maiores potencialidades do que 

aquelas aventadas inicialmente. Desde a sua concepção, já estavam previstos produtos 



5	  
	  

compatíveis com a especificidade de uma plataforma digital. No entanto, alguns grupos 

se sentiram mobilizados para pensar uma forma específica de linguagem, garantida pela 

tecnologia, articulando vídeo, texto e mapas, de modo que a diversidade e a 

complexidade da metrópole, no tempo e no espaço, pudessem ser concretizadas 

Algumas tentativas piloto foram realizadas nesse sentido e poderão ser ainda objeto de 

discussões futuras de maneira que a tecnologia não seja somente meio de exposição, 

mas também mediação no estímulo de produção de conteúdos com características 

próprias das linguagens de manifestação.   

 

Esse duplo sentido da plataforma caminha em direção ao objetivo central deste projeto: 

quer seja produzir a constelação dos grupos de pesquisa por meio da qual o conceito da 

metrópole de São Paulo vai sendo configurado, quer seja dar a conhecer os vários meios 

pelos quais a metrópole de São Paulo é produzida por meio da exposição e articulação 

dos vários modos de manifestação da cidade. O esperado é que o pesquisador não se 

veja diante de uma unidade sistêmica, mas entenda que todas as formas dispostas na 

plataforma são aquelas por meio das quais a metrópole é concebida, percebida e vivida 

(Lefebvre, [1974] 2000, p. 425).  

 

Uma tomada de posição 

 

A diversidade epistemológica como ponto de partida não impediu que fossem 

reconhecidos princípios comuns decorrentes das posições historicamente assumidas 

pelos trabalhos de pesquisa desenvolvidos na PUC-SP, a saber, o direito incondicional à 

cidade, vale dizer, o direito de todas as classes sociais, especialmente dos mais 

desfavorecidos, às formas de igualdade concreta (jamais meramente formal ou legal) 

nos espaços citadinos. Se todos(as) constroem a cidade com seu trabalho e suor, com 

sua vida e sofrimento, com suas incertezas e expectativas, todos(as) têm direito a ela – 

sem distribuição antecipada de privilégios, sem demarcação de restrições. 

 

Princípio que se alinha à defesa permanente dos direitos humanos e das liberdades civis 

que a história da PUC-SP materializa per se, numa identidade institucional, com a qual 

os pesquisadores se alinham. Neste sentido, é que a democracia efetiva e cotidiana, sob 

a égide do Estado de Direito com vocação social, como condição e horizonte sine qua 

non do convívio das diferenças, mediante respeito integral à alteridade, quer em sua 
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existência e em sua humanidade, quer em suas necessidades básicas, suas formas de 

ação e luta e suas propensões para o futuro, estiveram, de alguma forma, balizando a 

escolha dos objetos de pesquisa e as perspectivas por meio da quais as formas 

hegemônicas e de poder de produção do espaço urbano são confrontadas. Desta forma, 

todas as formas de exclusão e segregação, de repressão e estigma, de xenofobia e 

preconceito foram, de alguma forma, explicitadas das formas as mais diversas pelos 

diferentes grupos de pesquisa.  

  

Territorialidades 

 

Para além da questão de princípio, subjacente aos diferentes grupos de pesquisa, durante 

a elaboração das questões que articulavam as diferentes pesquisas em andamento nos 

referidos campos epistemológicos, alguns consensos teórico-metodológicos foram 

obtidos.  

 

O primeiro deles, como já foi dito, concerne à riqueza dos resultados da pesquisa 

possibilitando apresentar os diferentes sujeitos de enunciação da cidade de São Paulo, 

incluindo a Universidade e seus respectivos campos epistemológicos. Neste âmbito 

rejeitou-se a opção por uma forma preliminar e modelar de abordagem que articulasse 

todos os campos de conhecimento.  Ao contrário, entendeu-se a unidade metrópole de 

São Paulo como a que resulta das suas várias formas de enunciação, aqui entendida 

como os pontos de vista de cada abordagem da metrópole. A constelação de sentidos é o 

que a plataforma permite expor sem privilegiar um ou outro, pois é o arquivo da 

pluralidade de tratamentos.  A unidade não é premissa, ponto de partida, mas ponto de 

chegada. “Unidade do diverso” (Martins, 1996, p. 17), ainda que, uma vez atingida, 

novas diferenças se produzam.  

 

Num segundo momento, foram também considerados sujeitos de enunciação aqueles 

que se constituem em objetos dos respectivos campos epistemológicos. Neste caso, 

também se optou por não privilegiar um em detrimento de outro, obedecendo aos 

recortes específicos dos campos de conhecimento e concluindo que todos, em 

articulação, significam a metrópole de São Paulo. Cada um carrega uma voz ou 

perspectiva de abordagem, tanto os dados estatísticos produzidos pelo IBGE, como as 

manifestações estéticas dos coletivos culturais e/ou dos diversos grupos sociais que 
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demarcam o espaço físico da cidade, enquanto espaço subjetivado.  Ao colocar em 

relação cada uma das vozes, com as qualidades particulares de tom, timbre, andamento, 

ritmo, expõe-se a pluralidade de tratamentos da São Paulo configurada como o conjunto 

de perspectivas contidas nas pesquisas realizadas.   

 

Nesses termos, a diversidade expressa o que nomeamos São Paulo enquanto metrópole. 

Apropriar-se da diversidade e complexidade da metrópole não requer reduzi-la a uma 

unidade epistemológica ou a um único sujeito de enunciação, mas ressaltar o que 

emerge da metrópole ao enunciá-la. Há, no entanto, que se fazer duas importantes 

ressalvas. Assumir a diversidade não é reduzir-se a ela, pois que, em primeiro lugar, 

entre os enunciados produzidos há diferença de escala. Os enunciados dos diferentes 

campos epistemológicos subordinam os enunciados dos sujeitos de conhecimento, pois 

que cabe a cada campo analisá-los e dar a eles uma interpretação articulada, ainda que 

interpretação da interpretação. Mas essa mesma diferença de escala está presente entre 

os sujeitos de conhecimento. Uma coisa é o enunciado produzido pelos órgãos do 

Estado, quando se trata da política cultural, outra é o enunciado produzido pelos 

coletivos culturais ou por artista ativista. A condição da escala é, portanto, uma 

dimensão que atravessa os múltiplos enunciados, afirmando no social as posições das 

diferentes vozes configuradas. 4.  

 

Por sua vez, atentar à escala do enunciado pretende não apenas sugerir perspectivas em 

dimensões diversas, como também expressar a condição de poder subjacente aos 

diferentes enunciados da metrópole; assim como revelar o poder mediador entre os 

diferentes sujeitos de enunciado, aclarando as contradições e conflitos que os 

atravessam, mostrando os diferentes sentidos em disputa para configurá-la ou dela se 

apropriar.  

 

Da mesma maneira, diversas são as temporalidades a atravessar os diferentes 

enunciados. Há temporalidades próprias aos que enunciam, bem como as do lugar de 

onde enunciam. O tempo é tanto atributo da organização do relato, como data imposta 

aos espaços produzidos, físicos e estruturais, de onde se enuncia. Relato e espaço são 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
4 Para uma discussão sobre escala, cf. Lefebvre, [1970] (1999); Lepetit [1996] (2001); Harvey [2003] 
(2015). 
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marcados histórica e politicamente, além de cronologicamente, e, portanto, demandam 

metodologias próprias para que a temporalidade neles contida seja explicitada. Por 

exemplo, identificar os usos sobrepostos dos espaços físicos apropriados da metrópole 

em seus diferentes momentos históricos. Ou o uso da história oral, também na sua 

modalidade de história de vida, de que a memória é componente essencial, captando-se 

o tempo da metrópole por meio da narrativa. Também o recorte geracional se revelou 

essencial para captar um outro tempo da periferia metropolitana. Mais uma vez, não se 

trata de anunciar a diferença per se, mas de entendê-la como expressão de múltiplas 

temporalidades, elas também em confronto, contradição e conflito. Não há um único 

tempo na metrópole, mas múltiplas temporalidades em consonância, contraposição, 

hierarquia ou simultaneidade  

 

No entanto, assim como é possível dizer que o poder atravessa as escalas de onde são 

produzidos os sentidos da metrópole, é possível identificar a imposição de um tempo 

que se quer homogêneo, hegemônico, linear e progressivo a eliminar as diferentes 

temporalidades. É nesta perspectiva, portanto, que não basta simplesmente assumir os 

diferentes sujeitos que enunciam a metrópole, porque isso reduziria a noção de 

diferença à mera particularização dos sujeitos, uns em relação aos outros. Ao contrário, 

quando a questão do poder atravessa tempo e espaço, é preciso fazer com que a 

diferença deslize para a noção de diferenciação, pois antes se trata não de explodir a 

totalidade em nome da diferença de cada qual, mas compreender a totalidade como 

aquela que se revela por meio da diferença que se insurge contra o idêntico, apanágio 

dos enunciados de poder. Uma totalidade aberta e contraditória, portanto, não sistêmica. 

   

Assim, os resultados da pesquisa ao dar visibilidade aos sujeitos, quase sempre à 

margem das centralidades da metrópole, mostram como esses confrontam 

cotidianamente os enunciados de poder, e também produzem espaço urbano sem serem 

notados. Foi desta perspectiva, na qual os sentidos emergem das diferenças que as 

pesquisas se realizaram. 

 

A noção de territorialidade pretendeu exatamente dar conta deste ponto de vista 

consensualmente assumido, pois que, ao contrário da noção de espaço ou mesmo de 

território, que pretendem sugerir limites bem demarcados, a noção de territorialidade 

pretendeu evidenciar as fronteiras fluidas e conflitivas produzidas no embate entre os 
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diferentes sujeitos produtores do espaço urbano e em disputa pela sua apropriação, real, 

simbólica, política ou meramente na esperança de reproduzir a vida. Ao optar pela 

noção de territorialidade, estava-se antes de tudo fazendo a opção por aquela que 

carrega consigo o espaço diferencial, o que marca uma diferença em relação ao que se 

pretende hegemônico.  

 

Evidenciando a desigualdade social na apropriação do espaço urbano, confronta-se o 

tempo-espaço do poder negador do direito à cidade.  Fluxos vários e diversos de 

inserção e resistência, rizomáticos, estratégicos, acidentais, contínuos e descontínuos, 

emergem em múltiplas territorialidades. A disputa pela cidade se dá pela brutalidade da 

disputa pela sobrevivência, manifestada tantas vezes pela transgressão, pela violência.  

Engendram-se estratégias de resistência na construção conflitiva da cidade, na direção 

do direito à cidade como bem comum. 

 

1. Percurso do Grupo  

	  

Uma das riquezas deste projeto de pesquisa foi ter articulado, em torno de um único 

objeto, pesquisadores de larga experiência intelectual nos seus respectivos campos de 

conhecimento, com seus grupos de pesquisa já consolidados e com extenso histórico de 

publicações e formação. Foram oito os subgrupos de pesquisa que integraram este 

projeto temático, envolvendo professores-pesquisadores, pós-doutorandos, doutorandos, 

mestrandos e estudantes de iniciação científica. Tarefa bastante complexa que exigiu 

debates constantes, num profícuo diálogo entre as diversas áreas de conhecimento com 

vistas a aproximar formas de abordagem teórico-metodológicas, conceituais e 

bibliografia de referência. 

No entanto, o tempo de apenas um ano e meio, garantido por este projeto temático, não 

permitiu que fôssemos para além da constatação das diferenças epistemológicas, 

embora não desconhecêssemos o quanto seria relevante para a Universidade a produção 

do conhecimento sobre as metrópoles a partir de um arcabouço teórico-metodológico 

decorrente dessa convivência pluridisciplinar. Assim, compreendemos que esse projeto 

temático consistiu no primeiro passo em direção ao principal produto desse projeto: a 

capacidade de construir um conhecimento articulado sobre a metrópole, por meio da 

interlocução mais demorada entre os diferentes campos epistemológicos.   
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Com vistas a produzir esse campo comum de referências, é que foram realizados dois 

Seminários.  

Tendo por premissa que todos partilhávamos do mesmo objeto empírico – a cidade de 

São Paulo – o primeiro Seminário, realizado em 30 de março de 2017, teve por objetivo 

circunscrever o território de cada subprojeto de pesquisa, definir a metodologia de cada 

qual e apresentar como cada grupo havia construído o seu problema de pesquisa com 

base no acúmulo que já possuíam.   

A partir dos problemas de pesquisa apresentados, configuraram-se, a princípio, três 

territórios: a região central da cidade de São Paulo em direção à Zona Leste (mais 

especificamente os distritos de Brás e Pari), a Zona Leste da cidade de São Paulo, mais 

especificamente o distrito de Itaquera, e a Zona Sul, mais especificamente o Grajaú. Os 

distritos mais centrais se configuraram a partir da problemática dos imigrantes e da 

população em situação de rua; para a Zona Leste confluíam os problemas relativos à 

reconversão econômica da cidade de São Paulo, os programas sociais de saúde e 

moradia e os coletivos culturais em seus percursos. Grajaú configurou-se a partir da 

trajetória dos diferentes grupos de cultura nas suas manifestações, mas num percurso 

que também se direcionava ao centro.   

No entanto, mais do que delimitar territórios, o que ressaltou dessa primeira 

interlocução entre os diferentes campos epistemológicos foram as formas diversas de 

pensar a própria forma de compreender a noção de território. Se para alguns dos grupos 

o território de traduzia em mapas geoprocessados estatisticamente, para outros, traduzia-

se em percursos fluidos, passíveis de serem apreendidos unicamente por meio do refazer 

desse mesmo percurso. Duas formas diversas, não excludentes, mas que, no período de 

um ano, não puderam ser articuladas.  

Deste primeiro seminário, produziu-se uma discussão em torno da noção de território, 

para o qual foram elaborados textos que estão disponíveis na plataforma, levando à uma 

configuração mais precisa da noção de territorialidade, ainda que inconclusiva. É 

importante dizer: essa noção pode ter sua definição muito clara em cada campo 

epistemológico. O que se considera inconclusiva por ora é a articulação entre as formas 

diversas da sua compreensão de maneira a produzir conhecimento novo, resultante da 

interlocução pluridisciplinar.  

Em termos sucintos, e preliminares, pode-se depreender sobre a noção de território:  
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- o quanto o Estado produz território: o território da habitação, o território da 

assistência social, o território do planejamento urbano, o território das políticas 

de acolhimento (imigrantes e homens de rua), o território nacional (casa de 

Portugal, Açores e Moçambique), dos editais da cultura. Os mapeamentos são 

formas mediadoras da dimensão territorial do Estado. Por meio deles, 

identificamos como o Estado produz território. A escala e o tempo do Estado são 

quase sempre do alto e de longe, global, presentificado, negando a história que 

produziu o espaço;   

- os fluxos / percursos da população nos territórios (fluxos rizomáticos, 

mercadológicos, fluxos programados, diversidade de fluxos), na busca do acesso 

às políticas públicas; como memória (da narrativa que recompõe o território do 

passado), como inversão periferia-centro (descentramento) (graffiti, pixo, 

coletivos, disputa patrimonial). A mediação é o relato (a entrevista);   

- o território como fronteira definido pelo confronto entre o território 

hegemônico e seu contraponto, produzindo, redefinindo centralidades e 

periferias. Territórios em disputa produzindo atores em disputa, confrontando 

escalas. Enclaves dos imigrantes e dos homens de rua produzindo fronteiras 

simbólicas. O olhar da margem.       

O segundo seminário, foi realizado nos dias 21 e 24 de outubro de 2017, o primeiro dia, 

tendo por objetivo a apresentação dos resultados preliminares de cada grupo de 

pesquisa, reservando-se o segundo dia à discussão das aproximações teórico-

metodológicas possíveis. Deste seminário é que saíram os principais produtos desse 

projeto temático: um texto teórico metodológico, decorrente do esforço de aproximação 

dos diferentes campos epistemológicos – de que a introdução a esse relatório é uma 

pequena amostra – e os resultados de pesquisa de cada um dos subgrupos, 

materializados em artigo e material audiovisual, postados na plataforma e, 

posteriormente, a serem transformados nos capítulos do livro, principal produto deste 

projeto.   

 

Podemos afiançar que os objetivos inicialmente apresentados foram alcançados pelo 

conjunto das pesquisas, de modo a contribuir para colocar a questão do 

desenvolvimento urbano no centro do debate sobre desenvolvimento nacional, 
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reconhecendo a importância das dinâmicas urbana-metropolitanas como elemento 

crucial para a garantia do direito à cidade. Os produtos aqui apresentados certamente 

podem subsidiar as políticas públicas e novos padrões de governança metropolitana 

fundadas na justiça social e na democracia. 

 

 

2. Resultados/Produtos da Pesquisa  

 

O produto coletivo deste projeto temático é a Plataforma Territorialidades traçadas 

pelos fluxos cotidianos da população da cidade de São Paulo que abriga a produção 

de todos os subgrupos que compõem esta constelação de pesquisadores que, por quatro 

semestre, trabalhamos  conjuntamente na persecução de nossos objetivos. 

A seguir,  apresentamos os resultados/produtos realizados por cada um dos subgrupos 

de pesquisa, sob forma de artigos científicos, capítulos de livros, material iconográfico, 

filmes, vídeos, áudios, que serão dados a conhecer em periódicos científicos, livros e a 

própria plataforma que, em si, é ferramenta de acesso à produção científica, tornando 

efetivo o papel republicano da Universidade.    

Dada a complexidade da articulação proposta por este projeto temático e considerando 

o desafio de produzir um conhecimento que seja produto de uma interlocução 

pluridisciplinar, condição que a PUC possui naturalmente em função dos diversos 

grupos de pesquisa que há anos têm se perguntado sobre o direito de viver a e na 

cidade, consistem objetivos próximos ampliar o projeto em direção à sua 

internacionalização (Edital Capes/Print), ao mesmo tempo que buscaremos apresentar 

um novo projeto temático no próprio Pipeq e/ou em agências de fomento. 

 

Dos resultados previstos no projeto inicial foram alcançados: 

• Desenvolvimento de  Plataforma que permita: 

o Construção de central de informações e imagens on-line de fluxos de 

acesso da cidade de São Paulo, na perspectiva de acesso à proteção 

social e aos direitos sociais.  

o Compartilhamento de dados multimídias coletados (fotografias, vídeos, 

entrevistas, registros sonoros, entre outros) que integrarão a cartografia 

digital de uma plataforma que, primeiramente funcionará como fonte de 
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registro e consulta disponível a toda equipe interprogramas de Pós-

Graduação, de modo que as leituras, diálogos, reflexões embasem 

múltiplas análises e interpretações, sendo posteriormente disponibilizada 

para livre acesso pelos interessados. 

o Constituição de um Banco de depoimentos que ficará à disposição para 

a consulta de outros pesquisadores. 

• Organização de Seminários com os pesquisadores integrantes do PIPEq e 

debatedores convidados (foram realizados 2 Seminários) 

• Preparação de um livro com os primeiros resultados científicos da pesquisa (o 

livro está em elaboração e terá como organizadoras as Profas. Ana Claudia Mei, 

Maria Aparecida Junqueira e Mariangela Belfiore Wanderley. A proposta é que 

seja publicado pela EDUC). 

• Elaboração de um conjunto de artigos a serem publicados em periódicos 

diversos  (há artigos prontos e outros em finalização). 

 

 

3. Resultados e Produtos de cada eixo da pesquisa 

1. O Direito à Cidade : Bem-Estar Urbano e Desigualdades. 

Observatório	  das	  Metrópoles	  -‐	  São	  Paulo	  	  

ü Textos para discussão:  
1. A categoria território – Mônica de Carvalho  
2. A história oral na modalidade história de vida: uma discussão metodológica – 

Mônica de Carvalho (texto elaborado para o Colóquio História Oral EACH-
USP, realizado em 12 de setembro de 2017, em parceria com o Programa de 
Pós-Graduação em Estudos Culturais da EACH-USP e o Grupo de Estudos e 
Pesquisa em História Oral e Memória – GEPHOM, da mesma Universidade.  

3. Histórias de vida dos operários da Zona Leste: memória em construção – 
Mônica de Carvalho. 

4. Reconversão Econômica no município de São Paulo: Transformações no 
mercado de trabalho e redistribuição espacial da população – Lúcia Bógus,  
Rafael Soares Serrao, Suzana Pasternak e Luís Felipe Aires Magalhães; 

5. A expansão imobiliária no centro da cidade de São Paulo: especulação, 
valorização e gentrificação na região – Matheus Lima e Lúcia Bógus. 

6. Reconversão Econômica e Novos Imigrantes Internacionais no Município de 
São Paulo - Luís Felipe Aires Magalhães e Lúcia Bógus. 

7. Territórios em transformação e fluxos de imigrantes e pessoas em situação de 
rua em áreas centrais da cidade de São Paulo: um estudo de caso do distrito do 
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Pari – Marisa do Espírito Santo Borin, Carolina Nakagawa e Dulce Maria 
Tourinho Baptista.  

 

ü Texto metodológico:  
1. Qual São Paulo emerge das constelações: uma reflexão metodológica (texto 

elaborado por Mônica de Carvalho com a colaboração de Lúcia Maria Machado 
Bógus, Suzana Pasternak, Luís Felipe Aires, Marisa do Espírito Santos Borin, 
Dulce Maria Tourinho Baptista e Clarissa Maria Rosa Gagliardi). Este texto 
serviu de texto base para o relatório final.  
 

ü Artigos (a serem publicados em revistas qualificadas pelo sistema Qualis-
Capes):  

1. Objetivação do trabalhador: sentido da reconversão econômica na Zona Leste da 
cidade de São Paulo – Mônica de Carvalho e Clarissa Gagliardi. 

2. O devir da fábrica: ambiente construído em disputa patrimonial na Zona Leste 
de São Paulo – Clarissa Gagliardi e Mônica de Carvalho. 

3. Migrantes haitianos e bolivianos na cidade de São Paulo: transformações 
econômicas e territorialidades migrantes – Luís Felipe Aires Magalhães, Lúcia 
Bógus e Rosana Baeninger. 

4. Imigração senegalesa na cidade de São Paulo: redes sociais, territorialidades e 
ocupação de espaços públicos – Luís Felipe Aires Magalhães e Lúcia Bógus. 

ü Artigos para o livro, produto do projeto de pesquisa (títulos provisórios) 
1. A reconversão econômica na cidade de São Paulo: o caso da Zona Leste – Lúcia 

Maria Machado Bógus, Suzana Pasternak, Mônica de Carvalho, Clarissa Maria 
Rosa Gagliardi.  

2. Os atores sociais que emergem da reconversão econômica na cidade de São 
Paulo – Luís Felipe Aires, Marisa do Espírito Santo Borin, Dulce Maria 
Tourinho Baptista, Carolina Nakagawa.  

 

ü Audiovisual: 
1. Histórias de vida dos operários da Zona Leste: memória em construção – 

Mônica de Carvalho e Clarissa Gagliardi. Histórias de vida realizadas com 
quatro ex-operários da Zona Leste da cidade de São Paulo, em parceria com o 
Museu da Pessoa, por meio do programa Conte a sua História. As entrevistas 
estão disponíveis para visualização no site do Museu da Pessoa. Além do 
produto específico, duas das histórias de vida realizadas por meio dessa parceria 
foram escolhidas pela curadoria da exposição “Quem sou eu?”, exposição 
comemorativa dos 25 anos do Museu da Pessoa, realizada em colaboração com 
o SESC São Paulo (os links das entrevistas e da exposição estão disponíveis na 
plataforma, no ambiente do Observatório das Metrópoles/Observatório da Zona 
Leste).  

2. Mapa interativo com a localização dos endereços das fábricas em que 
trabalharam os entrevistados, de forma a delimitar a territorialidade fabril da 
Zona Leste, acompanhada por registro fotográfico.   
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3. Audiovisual da pesquisa sobre população de rua, do Observatório das 
Metrópoles de São Paulo, sistematizado por Marisa do Espírito Santo Borin, 
Carolina Nakagawa, Dulce Maria Tourinho Baptista e  Matheus Lima, no link 
https://drive.google.com/open?id=1lCs3aMxbXSLzDOzqYgWcdNbA5ERiTdCT 

4. Audiovisual da pesquisa sobre migrações contemporâneas, refúgio e 
territorialidades na cidade de São Paulo. 
 
Pasta de entrevistas e transcrições com:  
- Migrantes angolanos, senegaleses, guineanos, venezuelanos e haitianos. 
- Presidente da Associação dos residentes bolivianos do Pari; 
- Presidente da Associação dos Empreendedores Bolivianos da Rua Coimbra 
(ASSOMPBOL); 
- Diretora do CAMI, o Centro de Apoio e Pastoral do Migrante; 
- Diretor de comunicação da Cáritas São Paulo; 
- Diretora do Centro do Imigrante da Barra Funda; 
- Diretora de trabalho do Centro Integrado do Imigrante do Brás; 
- Pastor presbiteriano da Igreja sul-coreana Antioquia; 
- Diretor da Cooperativa dos Trabalhadores e Vendedores Ambulantes de Rua 
de São Paulo; 
- Diretor do Centro de Referência e Atendimento a Imigrante do município de 
São Paulo, CRAI; 
- Diretor do Migraflix, plataforma de geração de renda para imigrantes e 
refugiados; 
- Diretor do MigraMundo, site sobre migração e refúgio; 
- Diretor da Missão Paz, o centro de acolhimento a imigrantes e refugiados do 
Serviço Pastoral do Imigrante de São Paulo; 
- Diretor do SEFRAS, o Serviço Franciscano de Assistência Social; 
 

ü Pasta de entrevistas e vídeos filmados sobre: 
- Copa dos Refugiados 2017; 
- Escolha da Rainha do Folclore Boliviano 2017; 
- Comunidade Guineana na Baixada do Glicério; 
- Florência, imigrante boliviana travesti; 
- Comunidade Senegalesa na Praça da República. 
 

ü Pasta de fotos sobre presença de imigrantes e refugiados de diversas 
nacionalidades e sua ocupação de espaços públicos nos seguintes distritos da 
cidade de São Paulo: 
- Barra Funda; 
- Brás; 
- Bela Vista; 
- Bom Retiro; 
- Liberdade; 
- Pari; 
- República; 
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2. Territórios, deslocamentos e imigrações na cidade de São Paulo 

2.1 Territórios e deslocamentos na cidade de São Paulo: histórias e 

memórias de imigrantes portugueses 

ü Artigos 

Histórias, tradições e associativismo:  Casa de Portugal de São Paulo 

Maria Izilda Santos de Matos e Leandro R. Gonzalez Fernandez IFSP/PUC-SP 

2- Um território açoriano em São Paulo: Casa dos açores 

Maria Izilda Santos de Matos e Elis Regina Barbosa Angelo UFRRJ/PUC-SP 

3- Casa da Ilha: território madeirense em São Paulo 

Maria Izilda S. de Matos e Nelly de Freitas (PUC/SP-FAPESP) 

4- Territórios e deslocamentos: histórias, memórias e sabores de e/imigrantes 

portugueses – São Paulo (1900-1950) Maria Izilda S. de Matos   

5-São Paulo – intervenções e narrativas: Prestes Maia e Adoniran Barbosa Maria Izilda 

S. de Matos   

 

2.2 Territórios, alteridade e acesso a políticas públicas de imigrantes 

bolivianos   

ü Capitulo para o livro:  

Exclusão e desigualdades sociais, bolivianos em São Paulo. ( Contém os 

seguintes tópicos:. A desigualdade no acesso aos serviços sociais de saúde . A 

exclusão do mercado formal de trabalho.. A exclusão do mercado formal 

imobiliário.. Uso combinado trabalho/casa.. Coabitação involuntária.. Os 

cortiços no centro da cidade – o caso do bairro do Brás) - Maura Pardini Véras e  

Fábio Pucci 

 

ü Relatório da pesquisa –Maura Pardini Véras e  Fábio Pucci 

• Ocupação cultural do espaço urbano. A presença boliviana em São Paulo 

• Etnicidade e alteridade: discriminação e estigmatização de bolivianos em São 

Paulo 
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3. Manifestações culturais com novas estéticas, novas proposições sociais e 

reinvenção do espaço público  

3.1 Manifestações culturais e seus novos fluxos retraçados pelos novos processos 

comunicacionais de uma nova estética 

ü Artigos 

Apresentação : Ana Claudia de Oliveira (PUC-SP:COS|CPS),Manifestações parietais e 

seus fluxos em São Paulo. A periferia retraçada por uma nova estética 

Artigo 1. Micaela Altamirano (Mestranda PUC-SP|CPS), "Entre fluxos de centralidades 

e margens: a São Paulo do Grajaú" 

Artigo 2. Liana Costa (Mestre PUC-SP:COS|CPS), e Nathalia Boanova (Mestre PUC-

SP:COS|CPS) : "Grafite em São Paulo: (in)visibilidades midiáticas nas gestões de 

Fernando Haddad e João Dória" 

Artigo 3. Mariana Braga (Doutoranda PUC-SP:COS|CPS-UNIBO) e Pedro Mestre 

Passini (Mestre PUC-SP: Psicologia Clínica), "Do centro ao Grajaú: disputas de 

visibilidades em uma São Paulo em trânsito" 

Artigo 4. Alexandre Provin Sbabo (Doutorando PUC-SP:COS|CPS-UNILIN): 

"O Portal da Cidade Grajaú: Construção de fronteiras dentro do mesmo território" 

Artigo 5. Jaqueline Zarpellon (Mestre PUC-SP:COS|CPS) e Sylvia Demetresco (Belas 

Artes|Doutora PUC-SP:COS|CPS): "Práticas comerciais e construções de aparências do 

Grajaú: regimes de visibilidade" 

Artigo 6. Maria Aparecida Junqueira (PUC-SP:PEPG Crítica Literária|?):"Pela “partilha 

do sensível”: escritas parietais no centro e na periferia" 

Artigo 7. Alexandre Marcelo Bueno (UNIFRAN:PEPG Linguística|CPS), "Política e 

identificação: valores, visibilidade e práticas em um mural de Enivo" 

Artigo 8. Ana Claudia de Oliveira (PUC-SP:COS|CPS) : "Apreensão de Alexandre 

Orion na ressignificação do Grajaú". 

             Como documentação, esse eixo da pesquisa coletiva disponibiliza para consulta 

os seguintes arquivos: 
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ü Arquivo Cartográfico 

Organização de Mariana Braga Clemente (Doutoranda PUC-SP:COS|CPS-UNIBO) 

ü Arquivos de Fotografias 

Autoria de: Anne Landowski (graduanda FAM: Medicina), Marina Stella Padial 

(graduanda USP:ECA/Turismo), Mariana Braga Clemente (Doutoranda PUC-

SP:COS|CPS-UNIBO) 

ü Arquivos de Videos 

Autoria de Alexandre Provin Sbabo (Doutorando PUC-SP:COS|CPS-UNILIN) 

ü Arquivos Midiáticos 

Levantamento e organização de: Liana Costa (Mestre PUC-SP:COS|CPS), e Nathalia 

Boanova (Mestre PUC-SP:COS|CPS) 

 

3.2  O movimento de “ocupação artística” na cidade de São Paulo: uma 

potencialidade de recriação de espaços públicos? 

ü Relatório de Pesquisa - Dra Bader Burhian Sawaia e Roger Itokazu 

Territórios, coletivos de arte e a reinvenção do espaço público 

3.3 Jovens, cultura e política: urbanidades, fluxos, apropriações 

ü Capitulo de livro (livro PIPEq Temático):   
 

BORELLI, S. H. S. Jovens, cultura e política: urbanidades, fluxos e apropriações 
 
 

ü Artigo (em andamento). Será encaminhado à revista Estudos de Sociologia. 
Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE (ISSN: 1415-
000X) 

 
BORELLI, S. H. S. e  MARINO, A. Jovens, urbanidades e fluxos: o caso S. Mateus. 

 

 

4. Fluxos populacionais relativos aos acesso às politicas de Assistência Social e 

Habitação 
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ü Relatório de Pesquisa 

Profa. Dra Mariangela Belfiore Wanderley. Apresentação e Metodologia 

 

Profa. Dra. Rosangela Dias O. Da Paz e Vergilio A. Santos.  Acesso ao direito à 

moradia e à cidade na zona leste de São Paulo 

Prof. Dr. Gustavo Coelho. Análise dos deslocamentos na Zona Leste 

Dra. Carola C. Arregui (Pesquisadora CEDEPE) Apontamentos sobre a 

complexidade de acesso a direitos socioassistencias na Zona Leste 

 

Profa. Dra Dirce Koga, Prof. Dr Frederico Ramos (FGV consultor) e Rodrigo Diniz 

(Doutorando PSPG Serviço Social).  Referenciais  Metodológicos 

 

ü Capitulo de livro em elaboração 

ü Artigo  e, elaboração a ser enviado a Periódicos A1 da área de Serviço Social 

 

5 Espaço urbano, comunicação em tempo real e crise de mobilidade: significação 

social-histórica do rush como sintoma metropolitano da condição transpolítica 

 

CENCIB - Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura 

Prof. Dr. Eugenio Trivinho 

ü Ensaio 

    ESPAÇO URBANO, COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL E CRISE DE  

    MOBILIDADE 

    Significação social-histórica do rush como sintoma metropolitano da condição  

    transpolítica 

    Memorial Metodológico 

    Ficha Técnica 

 

ü Protocolo de memória oral 

    Audio-proceedings [pesquisa e desenvolvimento do ensaio] 
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    Ficha Técnica 

 

ü Videografia 

    Rush 

    Ficha Técnica 

 

ü Álbum fotográfico 

    METRÓPOLE, VELOCIDADE E AGONIA 

    Reflexões fotográficas sobre o rush 

    Ficha Técnica 

 

4. Equipe de pesquisadores 

1. O Direito à Cidade : Bem-Estar Urbano e Desigualdades. 

Coordenadoras:	  	  

Lucia	  Maria	  Machado	  Bógus	  (PEPGCS-‐PUC/SP)	  http://lattes.cnpq.br/1210861529721065	  	  	  	  
Suzana	  Pasternak	  (FAU-‐USP)	  	  
http://lattes.cnpq.br/24447796330811852	  
	  

Pesquisadores:	  	  

Clarissa	  M.	  R.	  Gagliardi	  (ECA-‐USP)	  	  	  
http://lattes.cnpq.br/6046995637655379	  	  
Dulce	  Maria	  Tourinho	  Baptista	  (FCS-‐PUC/SP)	  	  
http://lattes.cnpq.br/6310924501646771	  	  
Marisa	  do	  Espírito	  Santo	  Borin	  (PEPGCS-‐PUC/SP):	  http://lattes.cnpq.br/9670742354569593	  	  
	  Mônica	  Muniz	  Pinto	  de	  Carvalho	  (PEPGCS-‐PUC/SP)	  http://lattes.cnpq.br/2930061226547898	  	  
Vera	  Lucia	  M.Chaia	  (PEPGCS-‐PUC/SP)	  
http://lattes.cnpq.br231981436811918	  	  
Carolina	  Teixeira	  Nakagawa	  Lanfranchi	  -‐	  (doutoranda	  PUCSP)	  

http://lattes.cnpq.br/4116832595960159	  	  	  

	  

Pesquisador/Bolsista	  de	  pós-‐doutorado	  CNPq	  

Luís	  Felipe	  Aires	  Magalhães	  	  
http://lattes.cnpq.br/8173159020311717	  
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Bolsista	  de	  Apoio	  Técnico-‐	  INCT/CNPQ	  (Doutor	  pelo	  PEPGCS/	  PUC-‐SP)	  

João	  Marcus	  Pires	  Dias	  

http://lattes.cnpq.br/46461936636556486	  	  	  	  

	  
Pesquisadores	  colaboradores	  em	  São	  Paulo:	  

Rafael	  Soares	  Serrao	  (CUT	  -‐	  Sul)	  

http://lattes.cnpq.br/6392480078993402	  	  

	  

Ricardo	  Carlos	  Gaspar	  (PUC-‐SP)	  

http://lattes.cnpq.br/5552875499638248	  	  

	  

Kazuo	  Nakano	  (UNIFESP)	  

http://lattes.cnpq.br/3346085359126554	  	  

	  

Yara	  Rosaria	  Pisanelli	  Gustavo	  de	  Castro	  (PUC-‐SP)	  

http://lattes.cnpq.br/0045620870992460	  	  

	  

Eliana	  Rodrigues	  (Fundação	  SEADE)	  

http://lattes.cnpq.br/4463416290584237	  

	  

Alunos	  de	  doutorado	  do	  PEPGCS:	  

Maria	  Lucia	  Alves	  Fabiano	  

http://lattes.cnpq.br/1030519165286880	  	  

Rosana	  Pedrosa	  Pereira	  

http://lattes.cnpq.br/360519165286880	  	  

Mario	  Jorge	  Junqueira	  

http://lattes.cnpq.br/1044701932756813	  	  

	  

Bolsista	  PIBIC/CNPQ/PUCSP	  

Matheus	  Lima	  
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2. Territórios, deslocamentos e imigrações na cidade de São Paulo 

2.1 Territórios e deslocamentos na cidade de São Paulo: histórias e 

memórias de imigrantes portugueses 

           Coordenadora Maria Izilda  Santos de Matos   

 http://lattes.cnpq.br/3818957885297532 

Pesquisadores 

Elis Regina Barbosa Angelo (Pós Doutorado)     

http://lattes.cnpq.br/2597395193689428 

Leandro R. Gonzalez Fernandez IFSP/PUC-SP 

Nelly de Freitas Moreli Rocha (Pós Doutoranda) 

http://lattes.cnpq.br/5398028457009251 

 

2.2 Territórios, alteridade e acesso a políticas públicas de imigrantes 

bolivianos   

	  Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanos -  NEPPUR 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6300414889316715  
 
Líder: Maura P. Bicudo Véras (Sociologia/ Ciências Sociais): 
http://lattes.cnpq.br/2378577743839256 
 Mestrando: Fábio Martinez Serrano Pucci: http:// 
lattes.cnpq.br/0830221445294684  

 

3. Manifestações culturais com novas estéticas, novas proposições sociais e 

reinvenção do espaço público  

3.1 Manifestações culturais e seus novos fluxos retraçados pelos novos 

processos comunicacionais de uma nova estética 

Centro de Pesquisas Sociossemióticas - CPS: http://www.pucsp.br/cps/pt-
br/home/index.html CPS no diretório do CNPq: 
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5968082862389233  Pesquisadora Responsável: 
Ana Claudia Mei Alves de Oliveira  

Pesquisadora: Maria Aparecida Junqueira (Artes/ Literatura e Critica  
http://lattes.cnpq.br/2011734818180394  
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Alexandre Marcelo Bueno (Pós-Doutor): 
http://lattes.cnpq.br/4102309176261051  

Kathia Castilho Cunha: http://lattes.cnpq.br/6079633404700669  

Sylvia Demestresco  

Doutorandos:  

Alexandre Provin Sbabo: http://lattes.cnpq.br/9826678072509092  

Mariana Braga Clemente: http://lattes.cnpq.br/1428301439092420  

Mestre:  

Tatiana Rovina Castro Pereira: http://lattes.cnpq.br/4218387446062140  

Mestrandos:  

Carolina Santos Garcia: http://lattes.cnpq.br/6050128588352452  

Diane Sousa da Silva Lima: http://lattes.cnpq.br/4643931655783055 

Cavalcanti Zarpellon: http://lattes.cnpq.br/1722060278861699  

Liana Costa do Carmo: http://lattes.cnpq.br/3832878723200111  

Micaela Altamirano: http://lattes.cnpq.br/7756235257431302  

Nathalia Guimarães Boanova: http://lattes.cnpq.br/9813346618992450  

Pedro Mestre Passini - Lattes: http://lattes.cnpq.br/5979835168228258  

Tais Helena Fernandes Dias: http://lattes.cnpq.br/7150836157391677  

 

3.2 O movimento de “ocupação artística” na cidade de São Paulo: uma 
potencialidade de recriação de espaços públicos?  

Núcleo de Pesquisa Dialética Exclusão/Inclusão Social - NEXIN 
Coordenadora: Bader Burihan Sawaia (Psicologia Social/) 

http://lattes.cnpq.br/0549152788983892 
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Mestrando Roger Seiji Itokazu 

http://lattes.cnpq.br/3885417843909584 
 

3.3 Jovens, cultura e política: urbanidades, fluxos, apropriações, usos  

Site Projeto Jovens Urbanos: http://www.pucsp.br/projetojovensurbanos 

Facebook Projeto Jovens Urbanos: 
https://www.facebook.com/jovensurbanosPUC/?fref=ts 

Grupo de Pesquisa (CNPq): Imagens, Metrópoles e Culturas Juvenis 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0071703WGPZ2 

 

4. Fluxos populacionais relativos aos acesso às politicas de Assistência Social e 
Habitação  

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais – NEMOS -  

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8183713518567269  

Núcleo De Estudos e Pesquisas Cidades e Territórios 

Pesquisadores 

Coordenadora:  Mariangela Belfiore Wanderley - 
(http://lattes.cnpq.br/1607135223976666 

Carola Carbajal Arregui: http://lattes.cnpq.br/2855725474950618  

Dirce Koga: http://lattes.cnpq.br/6720297450239893   

Rosangela Dias de Oliveira Paz http://lattes.cnpq.br/8633173247420295 

Vergilio Alfredo dos Santos – Pesquisador CEDEPE’PUCSP 

Gustavo de Oliveira Coelho de Souza (Geografia): 
http://lattes.cnpq.br/8794142602880142  

Frederico Roman Ramos (FGV): - consultor http://lattes.cnpq.br/6057687578016864  

Rodrigo Aparecido Diniz – Doutorando 

http://lattes.cnpq.br/4145928074921420 



25	  
	  

 

5 Espaço urbano, comunicação em tempo real e crise de mobilidade: significação 

social-histórica do rush como sintoma metropolitano da condição transpolítica 

 

Eugênio	  Trivinho	  –	  Coordenador	  (Comunicação	  e	  Semiótica):	  
http://lattes.cnpq.br/0202215328828014	  	  

Angela	  Pintor	  dos	  Reis:	  http://lattes.cnpq.br/2684280621491078	  	  

Heloisa	  Prates	  Pereira:	  http://lattes.cnpq.br/9528239633416092	  	  

Claudio	  Luiz	  Cetim	  Abraao	  Filho:	  
http://lattes.cnpq.br/3406280234680600	  	  

Deusiney	  Robson	  de	  Araújo	  Farias	  
http://lattes.cnpq.br/1790466695934953	  	  

Érico	  de	  Paula	  Silva:	  http://lattes.cnpq.br/7039859105404999	  	  

Heitor	  Pinheiro	  de	  Rezende	  
http://lattes.cnpq.br/5657266200492657	   

 

 

 

Referências Bibliográficas:  

  

Adorno, T. W. [1967] 2009. Dialética negativa. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.  

Adorno, T. W. [1968] 2008. Introdução à sociologia. São Paulo, Editora Unesp.  

Bógus, L. M. M.; Pasternak, S. (editoras) (2015). Metrópoles:  Território, Coesão 

Social e Governança Democrática. São Paulo, Letra Capital e Observatório das 

Metrópoles - INCT. 

Bógus, L. M. M.; Pasternak, S. (editoras) (2015). São Paulo: transformações na ordem 

urbana. Rio de Janeiro, Letra Capital.  

Bourdieu, P. (1989). O poder simbólico, Lisboa, DIFEL 

Bourdieu, P. [1991] (2013). “Espaço físico, espaço social, espaço físico apropriado”. 

Revista Estudos Avançados. Vol. 27, nº 79, pp. 133-144.   



26	  
	  

Bourdieu, P. [1994] (2008). “Apêndice 1: A ilusão biográfica”. In Razões Práticas: 

sobre a teoria da ação. Campinas, SP, Papirus.  

Carvalho, M. de e Gagliardi, C. (orgs.) (2015). Megaprojetos, megaeventos, 

megalópole: a produção de uma nova centralidade em São Paulo. São Paulo, Olho 

D’Água.  

Carvalho, M. de. (2010a). “À sombra de regularização fundiária”. In Bógus, L.; Raposo, 

I.; Pasternak, S. (orgs.) Da irregularidade fundiária urbana à regularização: análise 

comparativa Brasil-Portugal. São Paulo, Educ.  

Carvalho, M. de. (2010b). “A ‘conquista’ de Anhanguera: situação de fronteira na 

metrópole de São Paulo”. Revista Antropolítica. Niterói, RJ., nº 28. pp. 93-125.  

Castells, M. [1999] (2008). “O espaço de fluxos”. In A sociedade em rede. São Paulo, 

Paz e Terra. Vol. 1.  

Chizzotti, A. (2001) Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo, Editora 

Cortez.  

Chizzotti. A. (2006) Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis, 

Editora Vozes. 

Harvey, D. [2003] (2015). Paris: capital da modernidade. São Paulo, Boitempo 

Editorial.  

Lefebvre, H. (1958). Critique de la vie quotidienne. Paris, L’Archeur Editeur. Vol. 1.  

Lefebvre, H. [1968] (1991). O direito à cidade. São Paulo, Editora Moraes.  

Lefebvre, H. [1970] 1999. A revolução urbana. Belo Horizonte, Editora UFMG.  

Lefebvre, H. [1974] (2000). La production de l’espace. Paris, Anthropos. 

Lepetit, B. [1996] (2001). Por uma nova história urbana. São Paulo, Edusp.  

Maffesoli, M. [1987] (s.d.) O conhecimento do quotidiano. Lisboa, Vega.  

Magnani, J. G. C. (2002) “De Perto e de Dentro: notas para uma etnografia urbana”. In 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.17, nº 49, junho.   

Mammarella, R (2007). “BOX II: Panorama da estrutura socioocupacional das Regiões 

Metropolitana no Brasil, 2000”. In Ribeiro, L.C. Q. e Santos Junior, O. As metrópoles e 

a questão social brasileira. Rio de Janeiro, Revan. 

Marques, E. (2014) “São Paulo: transformações, heterogeneidades, desigualdades. In: 

Marques, E. (org.) A metrópole de São Paulo no século XXI: Espaços, 

heterogeneidades e Desigualdades. São Paulo, Ed. UNESP e Centro de Estudos da 

Metrópole - CEM. 



27	  
	  

Martins, J. S. (1998). “Vida e história na sociologia de Florestan Fernandes. Reflexões 

sobre o método história de vida”. In Florestan: sociologia e consciência social no 

Brasil. São Paulo, Edusp, Fapesp.  

Martins, J. S. (2000). A sociabilidade do homem simples. São Paulo, Hucitec.   

Martins, J. S. (org.) (1996). Henri Lefebvre. O retorno à dialética. São Paulo, Hucitec.  

Martins, J. S. (org.) [1980] (1986). Introdução crítica à sociologia rural. São Paulo, 

Hucitec. 

Nakano, K. Kohara, L. (2013) “São Paulo: Repovoamento das Áreas Centrais”. In: 

Sposati, A. e Koga, D. (orgs.) São Paulo: Sentidos Territoriais e Políticas Sociais. São 

Paulo, Editora SENAC. 

Preteceille, R.e Ribeiro, L.C.Q.  (1998). “Estrutura social e segregação urbana: um 

estudo comparativo: Rio de Janeiro e Paris”. Caxambu, MG, 27 a 31 de outubro de 

1998. XXII Encontro AnuaL da ANPOCS.  

Ribeiro, L. C. Q. e Lago, L. (2000). “O espaço social das grandes metrópoles”. São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 

Regionais, nº 3, novembro, pp. 111-127.  

Rosanvallon, P. (2001). La société des egaux. Paris, Éditions du Seuil.  

Veiga, J. E. [2002] (2003). Cidades imaginárias. O Brasil é menos urbano do que se 

calcula. Campinas, SP, Autores Associados.  

Weber, M. [1904] 1991. “A ‘objetividade’ do conhecimento nas ciências sociais”. In 

Cohn, G. (org) Weber. São Paulo, Editora Ática.  

Weber, M. [1906] 2001. “Estudos críticos sobre a lógica das ciências da cultura”. In 

Weber, M. Metodologia das Ciências Sociais. Parte 1. São Paulo, Cortez Editora.  

Weber, M. [1913] 2001. “Sobre algumas categorias da sociologia compreensiva”. In 

Weber, M. Opus cit.  

Weber, M. [1917] 2001. “O sentido da ‘neutralidade axiológica’ nas ciências sociais e 

econômicas”. In Weber, M. Opus cit.   

 

 


