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Resumo
Essa tese interpreta a remoção de uma favela da Vila Madalena, zona
Oeste de São Paulo, em 2005, através do estudo etnográfico
realizado antes e durante a remoção da mesma e o recolhimento de
histórias de vida de seus ex-moradores. O foco da tese recai sobre o
modo como esses sujeitos interpretam a casa, as coisas e o entorno
dessas: a relação com os vizinhos, o bairro e a cidade. Recoloca a
questão da remoção como algo dentro de suas trajetórias de vida e
não isoladas no tempo e no espaço. Ao re-interpretar essas
interpretações acerca do texto dos sujeitos e da observação de seu
cotidiano na favela e dois anos após sua remoção, essa tese procura
abrir os sentidos dessa experiência, abrindo-lhe outros significados,
no intuito de elaborar um pensamento a respeito do habitar na
cidade.

Abstract
This work interprets the removal of a “favela” (slum) of “Vila
Madalena”, an west area of Sao Paulo, in 2005, through ethnographic
study conducted before and during the removal of the same “favela”
(slum) and collection of life’s stories of its former residents. The focus
of this work lies with the way these people interprets the house,
things and the surroundings like: the relationship with neighbors, the
neighborhood and the city. Ask again the question of removal as
something within their paths of life, not isolated in time and space. To
reinterpret these interpretations about the text of the subject and
their daily observation about the slum (favela) and two years after
their removal, that approach seeks open the

senses of this

experience, opening it other uses, aiming prepare a thought about
the living in the city.

Sumário
Introdução ..................................................................................................................... 11
Capítulo I: Dos mistérios e acasos na escolha das agulhas e dos fios que tecem essa
malha ............................................................................................................................. 21
Um ponto na teia: o reencontro dos sujeitos............................................................... 31
Um outro ponto na história: abertura à escuta do outro ............................................. 35
Um outro ponto: da difícil representação do espaço .................................................. 37
Desvelar o método ...................................................................................................... 38
Breve trajetória da pesquisadora................................................................................. 40
A carapaça do questionário estruturado...................................................................... 44
Do impasse diante do objeto ....................................................................................... 47
Trauma e luto .............................................................................................................. 58
Capítulo II: Conceitos de habitar ............................................................................... 60
Habitar e habitat.......................................................................................................... 61
A linguagem como a casa do Ser, ou a casa como linguagem do Ser ........................ 63
Sobre segregação, a questão inicial ............................................................................ 73
Um pouco da história da construção da tese e da desconstrução de pressupostos ..... 75
As ambigüidades na cidade e na modernidade ........................................................... 77
Capítulo III: Contexto histórico da urbanização em São Paulo .............................. 92
A desproletarização nas grandes metrópoles e seus efeitos sobre a estrutura social e
espacial ....................................................................................................................... 93
A produção social do espaço urbano .......................................................................... 98
O Estado Nacional frente à questão urbana ................................................................ 98
Capítulo IV: Um mergulho caótico na trama desses sujeitos ................................. 112
O documentário ........................................................................................................ 118
O tempo de espera .................................................................................................... 124
Tempo de incertezas ................................................................................................. 126
Relações entre vizinhos ............................................................................................ 128
Relações de trabalho e inserção no mercado ............................................................ 144

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

