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Resumo

O Projeto “Laboratório Campos Elíseos: tecnopolíticas do fazer-bairro” se 
caracteriza como uma plataforma de ações integradas sob a perspectiva de 
experimentação de um laboratório tecnopolítico do comum voltado para 
práticas de fazer-cidade, situado no bairro Campos Elíseos e Luz, região central 
da cidade de São Paulo.

Este território e suas populações situam-se na encruzilhada da intensificação 
de práticas securitárias e de militarização do espaço urbano; de forças de 
especulação imobiliária e remoção de moradores; de novos arranjos 
corporativos e estatais que disputam os sentidos da vida e da experiência 
urbana no centro de São Paulo. Todos estes atores vem investindo em arranjos 
sociotécnicos de organização do urbano: novas tecnologias de vigilância e 
militarização, plataformas “participativas”, novas startups que pretendem 
atuar na regulação do mercado imobiliário, assim como as renovadas 
associações entre gestão pública e interesses privados sustentadas por seus 
especialistas. Ainda que se apresentem como dispositivos neutros de 
revitalização do espaço, esses novos arranjos atualizam modos proprietários, 
racistas e patriarcais na produção do urbano, atuando contra as possibilidades 
de vida em comum.

De maneira alternativa às propostas de cidades inteligentes (smart cities), 
expressão da política cibernética do comando-controle, um laboratório 
tecnopolítico do comum propõe uma investigação cidadã que atua contra a 
partição epistemológica entre “especialistas” e “amadores”. Pretendemos 
compreender e ativar um conjunto de práticas de criação democrática e modos
de associação nas quais cidadãos e coletivos criam saberes e modos de 
existência orientados pela promoção e sustentação dos Comuns urbanos. 
Expressão renovada das lutas contemporâneas e partindo do esgotamento dos 
mecanismos tradicionais de participação, o Laboratório do comum desloca-se 
da reivindicação pelo “direito à cidade” para práticas e reflexões sobre o 
próprio fazer cidade, em uma experimentação pragmática e epistemológica 
capaz de entrelaçar corpos, territórios e a produção de infraestruturas 
autônomas de forma alternativa aos novos dispositivos de colonização da 
cidade e suas formas de vida.
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Período de vigência da bolsa (prorrogável):
de 26/08/2019 a 19/12/2019 (4 meses).

Carga Horária Semanal: 12 horas.

Valor da Bolsa: R$400,00

Processo de Inscrição:
As inscrições deverão ser feitas por email para:
Prof. Henrique Parra: henrique.parra@unifesp.br
Assunto: seleção bolsista

Anexar à mensagem:
(a)Nome, telefone e email para contato;
(b)Carta de motivação justificando seu interesse em atuar no Pimentalab e 
descrevendo suas habilidades e interesses (veja mais infos sobre o projeto 
abaixo);
(c)Cópia do histórico escolar atualizado (pode ser a versão online);

Cronograma da inscrição e seleção:
Inscrição via email: de 08/08/2019 a 16/08/2019.
Entrevistas dxs candidatos pré-selecionados: 21/08/2019 (no entre aulas).
Resultado: 23/08/2019. 

Perfil e requisitos:
(a) alunxs regularmente matriculadxs no curso de Ciências Sociais, História, 
Letras, Filosofia, Pedagogia ou História da Arte;
(b) bom desempenho acadêmico;
(c) capacidade e interesse na produção de conteúdos multimídia na internet: 
podcasts, videos, fotografias;
(d) conhecimentos básicos de informática e motivação para o aprendizado de 
novas softwares e tecnologias de comunicação;
(e) não acumular o recebimento de outra bolsa (exceto bolsas de auxílio 
social).
(f) interesse e disponibilidade de realização de trabalho de campo no Bairro 
Campos Elíseos, São Paulo;
(g) disponibilidade para participar de atividades eventuais aos sábados.
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Plano de Trabalho

. Pesquisa e levantamento bibliográfico: dados, mapas, teses, artigos, 
reportagens e dados socioeconômicos relacionados ao território e suas 
populações.
. Organização de banco de dados 
. Realização de entrevistas
. Produção e registro multimídia: podcasts, videos e fotografia.
. Alimentação do site do Projeto.

Resultados a serem apresentados

*Relatório das atividades.

*Índice/banco de dados dos materiais coletados acessível ao público via 
internet.

*Registro multimídia (fotos, vídeos e podcasts) disponível online.

*Publicações e organização do website
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