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capítulos de livros
ÂRRõTó5õ2L Íarta1L L âovernanceL andL financeL inL TwoL qrazilianL ÍetropolitanL Âreas1L én/L
SxÂóZ2L õnidgL ó5ÂTTêáÂç5YÂY2L RupakL kõd1(1L GovernanceC andC FinanceC ofC MetropolitanC
AreasCinCFederalCSystems1LêUáLóanada2L9*4-Lk)(2Lp1L7h0bí1LçisponívelLsobLdemanda/
http/33migre1me3kbç9*

fõxTRÂj2L âabrielL deL Santis1L 8uestãoL SocialL eL uxumpen1L'. én/L éVê2L ÂneteL qritoL xealgL
ZRÂYó5õTõ2L õlsaL S1gL qêRâõS2L ÂngelgL ÍõRóURé2L óristianagL VéTÂxõ2L çenisegL SõjjõS2L
StellaL kêrg1(1L DicionárioC TemáticoC DesenvolvimentoC eC QuestãoC Social1L SãoL áaulogL qrasíliagL
Salvador/LÂnnablumegLójáqgLfÂáõSq2L9*4-Lk)(2Lv1L42Lp1L7**07*71LçisponívelLem/L
http/33migre1me3kbçbZ
L
fõxTRÂj2L âabrielL deL Santis1L TerritóriosL eL populaçõesL marginaisL emL temposL deL
desenvolvimento/LmodosLdeLgestãoLdoLconflitoLsocialLnoLqrasilLcontemporâneo1Lén/Lqêjõxxé2L
Í1L â1gL xÂjçÂ2L Í1L ç1L V1L kêrg1(1L SociologiaC eC MudançaC SocialC noC BrasilC eC naC Argentina1L SãoL
óarlosL0LSá/Lóompacta2L9*4-Lk)(2Lv1L42Lp1L9h60-471LçisponívelLem/Lhttp/33migre1me3kbçeá

fõxTRÂj2LâabrielLdeLSantis1LórimeLeLáeriferia1Lén/LxéÍÂ2LRenatoLSérgioLdegLRÂTTêj2LJoséL
xuizgLÂZõVõçê2LRodrigoLâhiringhelliLdeLkêrg1(1LCrimeNCPolíciaCeCJustiçaCnoCBrasil1LSãoLáaulo/L
óontextoLõditora2L9*472LLp1L9hh0-*b1L

fõxTRÂj2LâabrielLdeLSantis1LÂLgestãoLdaLmorteLnasLperiferiasLdeLSãoLáaulo/LumLdispositivoL
entreLgovernoLeLcrimeLk4hh909*44(1Lén/LSêUZÂLxéÍÂ2LÂntonioLóarlosLdegLâÂRóÍÂ0ÂóêSTÂ2L
VirgíniaL kêrg1(1L MargensC daC Violência:C subsídiosC aoC estudoC doC problemaC daC violênciaC nosC
contextosCmexicanoCeCbrasileiro1Lqrasília/LÂqÂ2L9*472Lp1L4b409*h1LçisponívelLem/
http/33migre1me3kbçj7
L

âÂxçõÂjê2LÂnaLáaula1LÂLgestãoLsocialLdaLviolência/LdeLcomoLativistasLdeLdireitosLhumanos2L
líderesL deL associaçãoL deL bairroL eL evangélicosL seL mobilizam1L én/L óUj5Â2L jeivagL fõxTRÂj2L
âabrielL deL SantisL kêrg1(1L SobreC Periferias:C novosC conflitosC noC BrasilC contemporâneo1L RioL deL
Janeiro/Lõd1Lxamparina3LfÂáõRJ2L9*4-Lk)(2Lp1L4*4044b1

âURZÂL xÂVÂxxõ2L ÂdriangL qUõjê2L jatáliaL S1L ÂL teseL daL êjâ0uizaçãoL eL asL mudançasL naL
sociedadeLcivilLnaLÂméricaLxatina/LóidadeLdoLÍéxicoLeLSãoLáaulo1Lén/LRõéS2LõlisaLá1Lkêrg1(1L
ONGsC-CNovosCvínculosCentreCaCsociedadeCeCoCEstado1LRioLdeLJaneiro/LbLxetras2L9*4-Lk)(2Lp1L
9m40-9m1
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/URZbh 'bVb''9Ih bdrianYh qU9êúIh êatáliah SKh Wavesh ofh Fhangeh withinh Fivilh Societyh inh 'atinh
bmericaçhâexicohFityhandhSãohzauloKhjnçh/RU/9'Ih"eanKhDemocratization:ETheoriesêEMethodsEandE
HistoricalEPerspectivesKhU6çhSageIh301(hxPãIhvKhjVIhpKh3()J353K

/URZbh 'bVb''9Ih bdrianYh jSUêZbIh 9rnestoKh zarticipaçãoh eh controleh socialKh jnçh jVúIh bneteh qritoh
'ealYh 6RbYFk9T9Ih 9lsah SKYh qúR/9SIh ÂngelYh â9RFURjIh FristianaYh VjTb'9Ih 4eniseYh S9êê9SIh
StellahxúrgKãKhDicionárioETemáticoEDesenvolvimentoEeEQuestãoESocialKhSãohzauloYhqrasíliaYhSalvadorçh
bnnablumeYhFêzqYh8bz9SqIh301(hxPãIhvKh1IhpKh(*7J()-Kh4isponívelhemçhhttpç22migreKme2kb4úc

artigos em periódicos
h
89'TRbêIh /abrielh deh SantisKh Sobreh anjosh eh irmãosçh cinquentah anosh deh expressãoh políticah doh
wcrimewhnumahtradiçãohmusicalhdashperiferiasKhERevistaEdoEInstitutoEdeEEstudosEBrasileirosIhhnKh)pIhpKh
*(J53Ih301(hxPãKh4isponívelhemçhhttpç22migreKme2kb4U-hh

/b'49bêúIh bnah zaulaKh /estionh socialeh deh lah violenceh dansh uneh banlieueh deh Sãoh zauloçh troish
logiqueshdMengagementhcitoyenKhBresil&súIhnKh*IhpKh1p7J173Ih301(hxPãKh4isponívelhemçh
httpç22migreKme2kb4Vê
h
6jRSFkqbUâIhFharlesYhSb6bâúTúIhFristinaYhVbSFúêF9'úSIh8láviohFKhhFonflitohehimprovisaçãoh
porh 4esignçh ah metáforah doh RepenteKh RevistaE OrganizaçõesE çE SociedadeIh vKh 31Ih nKh p-Ih 301*Kh h
4isponívelhemçhhttpç22migreKme2kb93-

Sj'VbIh/laucohzereshdaKhhUmahavaliaçãohempíricahdahcompetiçãoheleitoralhparahahFâmarah8ederalh
nohqrasilKhOpiniãoEPúblicaIhvKh17IhpKh*0(J*37Ih301(hxPãKh4isponívelhemçhhttpç22migreKme2kb9*ú

dissertações e teses
b'V9Sh 49h qRjTúIh âurilloh âarschnerKh AE dependênciaE naE origemíE DesigualdadesE noE sistemaE
educacionalE brasileiroE eE aE estruturaçãoE socialE dasE oportunidadesKh Teseh deh doutoramentoh emh
SociologiaIh 8aculdadeh deh 8ilosofiaIh 'etrash eh Fiênciash kumanasIh Universidadeh deh Sãoh zauloIh Sãoh
zauloIh301*K Disponível em: http://goo.gl/VBX6DP

qbRúê9Ih 'eonardoh SangaliKh EleiçõesêE partidosE eE políticaE orçamentáriaE noE Brasil:E explorandoE osE
efeitosEdasEeleiçõesElocaisEnaEpolíticaEnacionalKhhTesehdehdoutoramentohemhbdministraçãohzúblicaheh
/overnoIh 9scolah deh bdministraçãoh deh 9mpresash deh Sãoh zauloIh 8undaçãoh /etúlioh VargasIh Sãoh
zauloIhh301*Kh4isponívelhemçhhttpç22migreKme2kb9)z

4

4bVj4jbêIhbndrezaKhAEEvoluçãoEdoEPTEpaulista:EUmaEabordagemEsobreEaEorganizaçãoEdoEpartidoEeE
seuE desenvolvimentoE noE EstadoKh 4issertaçãoh deh âestradoh emh Fiênciah zolíticaIh 8aculdadeh deh
8ilosofiaIh'etrashehFiênciashkumanasIhUniversidadehdehSãohzauloIhhSãohzauloIh301(KhxPãh4isponívelh
emçhhttpç22migreKme2kb95j
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