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Pode	 se	 apresentar	 brevemente,	 contando	 sua	 trajetória	 acadêmica	 e	
profissional?	
Me	formei	em	2005,	em	Ciências	Sociais,	pela	USP.	Defendi	meu	mestrado	em	2008	e	
meu	 doutorado	 em	 2013,	 ambos	 pelo	 Departamento	 de	 Sociologia	 da	 USP	 sob	
orientação	da	Professora	Vera	Telles.	No	mestrado	discuti	 processos	de	 remoção	de	
favelas	 na	 região	 sudoeste,	 e	 no	 doutorado	 trabalhei	 com	 o	 conceito	 de	 “Sujeito	
periférico”.	A	partir	 de	 2014,	 comecei	 a	 realizar	 um	pós-doutorado	 com	o	professor	
Paulo	Arantes,	do	Departamento	de	Filosofia	da	USP.	Dentro	do	quadro	desse	pós-doc	
realizei	 uma	 pesquisa	 nas	 periferias	 de	 Paris,	 discutindo	 a	 tríade	 ação	 política,	
produção	cultural	e	experiência	periférica.	No	momento	faço	um	estágio	de	pesquisa	
na	Université	Paris	VIII.	
Comecei	minha	carreira	profissional	no	Centro	de	Estudos	da	Metrópole	(CEM),	no	ano	
de	2001.	À	partir	do	CEM	me	vinculei	ao	Centro	Brasileiro	de	Análise	e	Planejamento	
(Cebrap),	 e	 neles	 trabalhei	 até	 2008,	 realizando	 pesquisas	 na	 área	 de	 antropologia	
urbana,	fundamentalmente	no	bairro	de	Cidade	Tiradentes	e	na	favela	de	Paraisópolis.	
Entre	2006	e	2009	trabalhei	na	Usina	(Centro	de	Trabalhos	para	o	Ambiente	Habitado).	
Lá	tive	contato	com	arquitetos	e	urbanistas	e	com	experiências	de	práticas	autônomas	
junto	aos	movimentos	populares.	À	partir	de	projetos	dessa	instituição	trabalhei	como	
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técnico	social	no	Mutirão	Paulo	Freire,	em	Cidade	Tiradentes,	e	na	formulação	de	um	
Projeto	 de	 Urbanização	 Alternativo	 nas	 favelas	 Jardim	 Panorama	 e	 Real	 Parque,	 na	
zona	sudoeste	de	São	Paulo.		
Em	 paralelo	 a	 essas	 atividades,	 atuei	 durante	 sete	 anos	 junto	 ao	 Movimento	 dos	
Trabalhadores	Rurais	Sem-Terra	e	organizando	batucadas	populares.	Também	realizei	
essa	 função	 em	 coletivos	 da	 periferia	 de	 São	 Paulo.	 Nos	 últimos	 anos,	 à	 partir	 da	
junção	 dessa	 vocação	 artística	 com	 os	 resultados	 do	 meu	 doutorado,	 auxiliei	 na	
construção	do	Movimento	Cultural	das	Periferias	(MCP).	
	
Como	 você	 se	 interessou	 em	 ser	 professor	 no	 Campus	 Zona	 Leste	 da	
Unifesp	e	o	que	vê	de	potencial	no	Projeto	Político	Pedagógico	do	Instituto	
das	Cidades?	
Como	morador	da	Zona	Leste	e	há	muito	tempo	atuante	junto	aos	movimentos	sociais	
da	 região,	esperava	a	 implementação	do	Campus	da	Unifesp	com	muita	expectativa.	
Em	todo	meu	período	de	graduação	e	pós-graduação,	 senti	na	pele	a	experiência	da	
segregação	 socioespacial.	 Muitas	 vezes	 brinquei	 afirmando	 que	 se	 fosse	 contar	 a	
quilometragem	gasta	 em	 todos	os	percursos	que	 fiz	 entre	 Itaquera	e	 a	USP	durante	
tantos	 anos,	 daria	 pra	 dar	 oito	 voltas	 completas	 ao	 redor	 da	 Terra.	 Para	 além	 das	
questões	 pessoais,	 é	 importante	 salientar	 que	 existe	 uma	 massa	 pensante	 nas	
periferias	 de	 São	 Paulo	 que	 não	 está	 sendo	 absorvida	 pelas	 universidades	 públicas,	
devido	 a	 existência	 de	 inúmeras	 filtragens.	 É	 uma	 juventude	 que	 está	 lendo	 Angela	
Davis	 e	David	Harvey.	Que	 está	 avançando	nos	 debates	 sobre	 racismo,	 feminismo	 e	
mobilidade	urbana,	dentre	outras	questões.	Creio	que	o	Campus	Zona	Leste	da	Unifesp	
pode	 contribuir	para	a	erosão	dos	muros	 invisíveis	que	 impedem	essa	população	de	
aceder	 à	 universidade.	 No	meu	 ponto	 de	 vista,	 o	mais	 interessante	 é	 a	 ousadia	 do	
Projeto	 Político-Pedagógico,	 construído	 pela	 universidade	 em	 diálogo	 com	 os	
movimentos	locais	e	com	escuta	absoluta	aos	anseios	da	população	como	um	todo.	Em	
linhas	gerais,	creio	ser	essa	relação	extra-muros	o	grande	potencial	do	Projeto	Político-
Pedagógico	do	Instituto	das	Cidades.	
		
Em	linhas	gerais,	qual	a	proposta	de	ensino,	pesquisa	e	extensão	que	você	
apresentou	no	 concurso?	No	que	 ela	 poderá	 colaborar	 com	o	 Instituto	 e	
com	a	Zona	Leste?	
Articulando	os	três	eixos:	ensino,	pesquisa	e	extensão,	minha	proposta	central	foi	a	da	
formulação	 de	 um	 pensamento	 que	 surge	 e	 se	 afirma	 a	 partir	 de	 uma	 experiência	
periférica.	 A	 pergunta	 central	 a	 ser	 respondida	 é	 se	 existe	 um	 “Pensamento	
periférico”.	Creio	que	essa	inquietação	inicial	gerará	debates	e	formulações	que	serão	
de	grande	valia	ao	Instituto	como	um	todo.	No	que	tange	ao	ensino,	minhas	propostas	
de	cursos	pensaram	tanto	estratégias	de	entendimento	da	produção	social	do	espaço	
urbano	 como	 também	 a	 discussão	 sobre	 uma	 força	 intelectual	 que	 surge	 nas	
produções	 artísticas	 e	 culturais	 dos	 bairros	 periféricos.	 Essas	 propostas	 se	 articulam	
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com	linhas	de	pesquisa	que	capacitem	os	graduandos	a	analisarem	conflitos	e	agentes	
ao	redor	dos	processos	de	produção	do	espaço	urbano	que	ora	ocorrem	na	metrópole.	
Outra	 linha	 de	 pesquisa	 que	 pretendo	 desenvolver,	 e	 também	 articulada	 ao	 ensino,	
quer	debater	as	 subjetividades	periféricas,	ou	o	que	a	moradia	e	as	 relações	em	um	
determinado	 espaço,	 juntamente	 a	 experiência	 da	 segregação	 socioespacial,	 produz	
enquanto	 sujeitos	 e	 enquanto	 pensamento.	 No	 que	 tange	 à	 extensão	 universitária,	
apresentei	 uma	 proposta	 que	 articula	 iniciativas	 já	 existentes	 na	 região,	 que	 são	
muitas	 e	 férteis,	 com	 a	 proposta	 da	 universidade,	 que	 em	 si	 mesma	 já	 é	 bastante	
ousada.	
	
Temos	 agora	 um	 enorme	 desafio	 de	 continuar	 a	 implantação	 desse	
Campus	num	contexto	adverso	à	expansão	da	universidade	pública.	Como	
vê	essa	situação	e	como	podemos	fazer	frente	à	ela?	
Temos	um	quadro	político	bastante	adverso	às	universidades	públicas	como	um	todo.	
Com	 o	 discurso	 do	 corte	 de	 gastos,	 temos	 visto	 o	 congelamento	 de	 verbas	 e	 a	
deterioração	 das	 condições	 de	 ensino	 e	 pesquisa.	 Também	 se	 verifica	 um	 ataque	
ideológico	 contra	 tudo	 o	 que	 é	 público,	 e	 as	 universidades	 públicas	 têm	 sido	 alvo	
preferencial	 dessa	 campanha	 difamatória	 e	 de	 criminalização	 de	 seus	 dirigentes.	 No	
entanto,	 momentos	 de	 crise	 são	 também	 momentos	 de	 transformação	 e	 de	
proposição.	Existe	uma	massa	pensante	e	mobilizada	nas	periferias	de	São	Paulo	que	
creio	que	será	o	fator	diferencial	nas	mobilizações	pela	implementação	do	campus	da	
Unifesp	na	Zona	Leste.	A	participação	desse	e	de	outros	setores	da	sociedade	civil	será	
fundamental.	
	
	


