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Esta pesquisa em fase inicial é um desdobramento de uma parceria firmada entre pesquisadores 

britânicos (London School of Economic) e brasileiros (UFRGS, UFRN, UFRJ e FGV-SP) com 

a finalidade de investigar modos de subjetivação e as fronteiras urbanas de quatro cidades 

brasileiras, caracterizando assim, a capital gaúcha como uma das etapas do estudo a ser 

realizado. Utilizando-se do método cartográfico, a pesquisa visa analisar a diversidade dos 

modos de vida que compõe a experiência urbana em diferentes grupos de Porto Alegre, 

destacando suas experiências coletivas com determinados modos de exclusão que se operam 

na cidade e, no contraponto, o que possam estar produzindo como modo de resistência ao 

capitalismo contemporâneo. Pretende-se, como metas da pesquisa a serem alcançadas, a 

potencialização das estratégias inventivas de singularização dos coletivos estudados, como 

também a ampliação e contribuição do sul do país com a rede de pesquisas internacional na 

qual se inclui a investigação.  

A vinculação do projeto à rede internacional de pesquisas se formou em 2015 para o 

desenvolvimento de estudos acerca das fronteiras urbanas. Para tal, a proposta da investigação 

foi desencadeada em um workshop na cidade de Londres, que deu base à elaboração do projeto 

e à formação da rede de pesquisas. Em 2016, o grupo tornou a se encontrar em Porto Alegre 

no seminário “Experiências-limite e porosidade nas fronteiras urbanas: uma investigação 

psicossocial em quatro cidades brasileiras” nos dias 23 a 25 de maio, organizado pelo grupo de 

pesquisa Intervires do Programa de Pós Graduação de Psicologia Social da UFRGS, 

sedimentando as diretrizes teórico-metodológicas do projeto a ser desenvolvido no próximo 

triênio. O grupo Intervires de Pesquisa-Intervenção em Saúde Mental, Política Públicas e 

Cuidado em Rede reúne-se em encontros semanais a fim promover a formação de seus 

pesquisadores, e seus seminários atuais versam sobre a temática das cidades e fronteiras 

invisíveis, bem como das metodologias participativas de investigação que venham a subsidiar 

o projeto em questão. 


