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INTRODUÇÃO

RESULTADOS ESPERADOS

METODOLOGIA

Potencialização das estratégias inventivas de singularização dos 

coletivos estudados; 

Ampliação de olhares acerca dos modos de vida que compõem 

a vida urbana nas Cidades pesquisadas; 

Inserção do grupo de pesquisas da UFRGS na Rede de 

pesquisadores internacionais com LSE e Universidades 

brasileiras;

Esta pesquisa em fase in ic ia l  é um 

desdobramento de uma parceria firmada 

entre pesquisadores britânicos (London 

School of Economic) e brasileiros (UFRGS, 

UFRN, UFRJ e FGV-SP) com a finalidade de 

investigar modos de subjetivação e as 

fronteiras urbanas de quatro cidades 

brasileiras, caracterizando assim, a capital 

g úcha como uma das etapas do estudo a ser a

realizado.

A pesquisa- intervenção reconhecendo a 
impossibilidade da neutralidade do pesquisador, 
utiliza a análise das implicações como instrumento 
de trabalho que amplia e qualifica a inserção e 
compreensão do campo. Associada ao método 
cartográfico utiliza-se da experiência em seu 
caráter processual, para o que faz uso de 
ferramentas como diários de campo, entrevistas, 
produções imagéticas. Para além das atividades 
em campo decorrentes da inserção nesta 
pesquisa, a formação como pesquisadora tem-se 
dado na participação junto ao grupo Intervires de 
Pesquisa- Intervenção em Saúde Mental, Políticas 
Públicas e Cuidado em Rede que se reúne em 
e n c o n t r o s  s e m a n a i s  d e  e s t u d o s  e 
acompanhamento das investigações em curso no 
coletivo.
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