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livros
RUêu Tanielev ”kRTê9xZu ”arianav Hx“TRk9u qabriel de Santis 7orgsO8O Novas faces da vida
nas ruasé São ÃarlosD xdUHSÃarmÃx”u Bcáíu ç5- pO

capítulos de livros
HxRRxêRku ”aria Paulav ”kRQUxSu xduardo Ãesar “eãov HUSkROu xdgard RodriguesO
kssentamentos precários no ârasilD uma metodologia para estimação e análiseO ênD ”ORkêSu
”aria da Piedadev óRkUSxu Ãleandrov “ê”k 9xTOu Vicente Ãorreia 7edO8O Caracterização e
Tipologia de Assentamentos Precários: estudos de caso brasileirosé ârasíliaD êPxku Bcáíu pO
VçQ5KO zisponível emD httpDmmmigreOmemvSKfõ
Hx“TRk9u qabriel de SantisO Políticas estatales y políticas del crimenD el gobierno de los
homicidios en São PauloO ênD qk““xqO URRxqOu ”aría xugenia 7edO8O XXIX Simposio de
Ciencias Socialesé Seminario Latinoamericano Violencia Urbana Q ”edellínO kgosto çc y çá de
BcáçO ”edellínD xditorial Universidad Pontificia âolivarianau BcáV 7p8O
zisponível emD httpDmmmigreOmemvSKgd
HRO””u zeborah RO zeus e o ziabo na terra do crackD a missão Ãristolândia e a
cosmopolítica batista TrintaO ênD RUêu Tanielev ”kRTê9xZu ”arianav Hx“TRk9u qabriel de
Santis 7orgsO8O Novas faces da vida nas ruasO São ÃarlosD xdUHSÃarmÃx”u Bcáíu pO BKVQBííO
qUê”kRÃxSu kntonio SergioO Sociologia e naturezaD classesu raças e sexosO ênD kâRxUu klice
Rangel de Paivav éêRkTku éelenav “O”âkRzêu ”aria RosaO Gênero e trabalho no Brasil e na
França Perspectivas interseccionaisO São PauloD âoitempou Bcáíu pO B5QçíO
qURZk “kVk“xu kdrianO Participaçãou 7zes8êgualdade Política e zemocraciaO ênD ”êqUx“u
“uis Helipe 7orgO8O Desigualdades e democracia H O debate da teoria políticaO São PauloD xdO
Unespu Bcáíu Kçí pO
”kÃékzOu ”O ROv “ê”ku ”árciaO zomestic xmployment in ârazilD Unequal kffections and the
ênterfaces of Ãlassu Race and qenderO ênD qUê”kRÃxSu Victor 7edO8O HousemaidsO RecifeD
zesvia Produtorau BcáV 7p8u pO 5-Q-VO zisponível emD httpDmmmigreOmemvSKgP
”kÃékzOu ”O ROv “ê”ku ”árciaO Trabalho zoméstico no ârasilD afetos desiguais e as
interfaces de raça e gêneroO ênD qUê”kRÃxSu Victor 7orgO8O Domésticaé PernambucoD zesvia
Produçõesu BcáV 7p8u pO 5-Q-VO zisponível emD httpDmmmigreOmemvSKhd
”kRTê9xZu ”arianaO O Ãonsultório na Rua e as novas formas de intervenção em cenários de
uso de crackD o caso de São âernardo do ÃampoO ênD RUêu Tanielev ”kRTê9xZu ”arianav
Hx“TRk9u qabriel de Santis 7orgsO8O Novas faces da vida nas ruasO São ÃarlosD xdUHSÃarm
Ãx”u Bcáíu pO B-áQçcáO
PxRxêRku “O HO PO 9o labirinto da gestãoD desdobramentos do processo de institucionalização
e transformação de moradores de rua em “usuários” dos serviços de kssistência SocialO ênD
RUêu Tanielev ”kRTê9xZu ”arianav Hx“TRk9u qabriel de Santis 7orgsO8O Novas faces da vida
nas ruasO São ÃarlosD xdUHSÃarmÃx”u Bcáíu pO -4QááKO
RUêu Tanielev ”kRTê9xZu ”arianav Hx“TRk9u qabrielO êntroduçãoO ênD RUêu Tanielev
”kRTê9xZu ”arianav Hx“TRk9u qabriel de Santis 7orgsO8O Novas faces da vida nas ruasO São
ÃarlosD xdUHSÃarmÃx”u Bcáíu pO áVQBcO
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artigos em periódicos
úõQ?ÈW6 kicolas5 YÃK[xx[6 Yarie5 ][x?Kõk6 ’abriel de Wantis3 áossier [spaces urbains
et informalité politique au úrésil3 Confins vyaris16 v3 h6 /:hô6 p3 h-hg3
áisponível emI httpIíímigre3meívW4há
úõKúÃWõ6 Kogério Zerônimo3 áesigualdade de Kendimentos do ?rabalho no ãurto e no
xongo yrazoI ?endências de jdade6 yeríodo e ãoorte3 Dados6 v3 Jê6 n3 /6 õbríZuneí/:hô6 p3
gzJ-4/J3 áisponível emI httpIíímigre3meívW4hW
ãõYyÃW6 Yarcos3 Ã mercado de viagens e as disputas em torno das linhas de ônibus3
Novos Estudos Cebrap6 n3 h:J6 Zulhoí/:hô6 p3 gJ-Jg3 áisponível emI httpIíímigre3meívW4ib
ãÃ[xàÃ6 óera Wchattan y35 ’K[ó[6 Zane3 õs Ãrganizações Wociais de Waúde e o
áesempenho do WQWI Qm [studo sobre a õtenção úásica em Wão yaulo3 Dados [online]6
v3 Jê6 n3 g6 /:hô6 p3 gJ-Jg3 áisponível emI httpIíímigre3meívW4it
][x?Kõk6 ’abriel de Wantis3 [spaces urbains et informalité politique au úrésil3 xa valeur des
pauvres3 xe pari sur l’argent comme médiateur du conflit social contemporain3 Ã valor dos
pobres3 õpostas sobre o dinheiro como um mediador do conflito social3 Confins [En ligne] Revue Franco-Brésiliene de Géographie6 n3 /z6 Ãct3í/:hô3
áisponível emI httpIíímigre3meívW4iÃ
][x?Kõk6 ’abriel de Wantis3 xa guerre au quotidienI notes ethnographiques sur le conflit
urbain à Wão yaulo vúrésil13 L’Homme6 v3 g6 n3 /hêí//:6 /:hô6 p3 êg-hh43 áisponível mediante
requisiçãoI httpIíímigre3meívW4jf
][x?Kõk6 ’abriel de Wantis5 ãKQZ6 [vandro3 áossiê áerivas e vidasI sobre dinheiro6 rua e
relações de gênero no mundo do crime3 Revista Florestan6 n3 J6 áezí/:hô6 p3 C-hh:3
áisponível emI httpIíímigre3meívW4ju
][x?Kõk6 ’abriel de Wantis5 ãKQZ6 [vandro3 Wobre sexo6 dinheiro e ruaI pesquisas sobre a
relação entre o crime e a cidade3 Revista Florestan6 n3 J6 áezí/:hô6 p3 C-ê3
áisponível emI httpIíímigre3meívW4jQ
’ÃáÃY6 Wamuel Kalize3 õ economia política da limpeza urbana em Wão yaulo3 Novos
Estudos Cebrap6 n3 h:J6 Zulhoí/:hô6 p3 JJ-Cô3 áisponível emI httpIíímigre3meívW4kt
’QjYõKÃ[W6 kadya õ3 ?rabalho intermediado6 percursos instáveis e sociabilidade juvenil3
Linhas Críticas vQnú16 v3 //6 Zan-õbrí/:hô v216 p3 hJ-4:3
áisponível emI httpIíímigre3meívQ7YQ
’QjYõKÃ[W6 kadya õ35 yõQ’õY6 W33 Work and [mployment yrecariousnessI a
transnational conceptV3 Sociologia Del Lavoro6 v3 h446 /:hô6 p3 JJ-z43
áisponível emI httpIíímigre3meívQ7Zg
’QKZõ xõóõxx[6 õdrian5 óÃj’?6 Zessica5 W[Kõ]jY6 xizandra3 Ã que ]azem os ãonselhos
e *uando o ]azemV yadrões áecisórios e o áebate dos [feitos das jnstituições
yarticipativas3 Dados [online]6 v3 Jê6 n3 g6 /:hô6 p3 ô:ê - ôJ:3
áisponível emI httpIíímigre3meívW4kZ
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xjYõ6 Yárcia3 õs múltiplas abordagens sobre a temática racial no úrasil6 apresentação3
Yárcia xima3 Plural, Revista de Ciências Sociais6 v3 /g6 n3 h6 /:hô6 p3 J-z3
áisponível emI httpIíímigre3meívW4lh
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MGRQU(Sç (duardo áesar LeãoT êe volta aos capitais para melhor entender as políticas
urbanasT Novos Estudos Cebrapç nT ZNWç JulhoIúNZPç pTZWH77T
êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9lu
MGRQU(Sç (duardo áesar LeãoT GpresentaçãoT Novos Estudos Cebrapç nT ZNWç JulhoIúNZPç
pT ZZHZúT êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9lH
MGRTIN(Zç Mariana MT G gestão da saúde nos registrosO empreendimentos para construir
redesT AVÁ revista de Antropologíaç vT úPç úNZPç pT ZyWHZByT
êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9lW
PULH(Zç Magaly MarquesT G gestão da política habitacional em São PauloT Novos Estudos
Cebrapç nT ZNWç JulhoIúNZPç pT BBHZZPT êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9mq
SGRU(ç óetinaT Os capitais urbanos do Porto MaravilhaT Novos Estudos Cebrapç nT ZNWç
JulhoIúNZPç pT yBHByT êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9m(
SHIMóOç LúciaT Sobre os capitais que produzem habitação no órasilT Novos Estudos Cebrapç
nT ZNWç JulhoIúNZPç pT ZZBHZ77T êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9nú
SILVGç (vandro áT áadeias êominadasO figurações e simetrias entre )undação áasa e
ambiente prisionalT Áskesis H Revista dos Discentes do Programa de Pós Graduação em
Sociologia da UFSCarç vT Wç úNZPç pT ZPqHZyWT êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9mP
ZGMóONç GregórioT Gção e reaçãoO notas etnográficas sobre ser assaltadoT Revista Florestanô
nT Wç êezIúNZPç pT WNHPúT êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9ne

teses e dissertações
óR(TTGSç Gabriela HoreshT O papel das organizações da sociedade civil na política pública
de assistência social no Brasil: dilemas e tensões na provisão de serviçosT êissertação de
Mestrado em gestão de Políticas PúblicasT (scola de Grtesç áiências e HumanidadesT
Universidade de São Paulo 3USP:ç úNZPT êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9nt
áGMPOSç Marcos Vinicius LopesT Ferramentas de governo: instrumentação e governança
urbana nos serviços de ônibus em São PauloT êissertação de Mestrado em áiência PolíticaT
)aculdade de )ilosofiaç Letras e áiências HumanasT Universidade de São Paulo 3USP:ç úNZPT
êisponível emO httpOIImigreTmeIvS9nJ

| nº14 | janeiro de 2017

5

www.fflch.usp.br/centrodametropole/

