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O que é a Estação M'Boi?

A Estação de Pesquisa Urbana de M’Boi é uma plataforma de informações, relações e
vínculos organizacionais que agrega pesquisadores trabalhando com questões
urbanas na região do M'Boi Mirim e Campo Limpo, região sul da cidade de São Paulo.
A plataforma tem como objetivo maximizar as sinergias entre diferentes temáticas
urbanas, tanto por meio da troca de informações quanto pela promoção do
desenvolvimento territorial local.

Acesse o nosso site e descubra mais sobre o trabalho da Estação

Sobre o nosso boletim eletrônico

 

 

 

 

 

https://ceapg.fgv.br/m-boi/sobre-estacao


Todo mês, a Estação produz e circula um boletim eletrônico que tem como
objetivo contribuir para o fortalecimento das discussões na região e sobre a região
e dar visibilidade às atividades que acontecem no território. 
A cada boletim elegemos um tema para colocar em discussão e partir dele indicamos
leituras de documentos e publicações disponíveis na Biblioteca virtual. O tema deste
mês é Lutas Populares no território. Na seção Em Debate, propomos a discussão de
temas novos que estão ocorrendo no território. Por fim, divulgamos os eventos que
ocorrerão na região.

Acesse a biblioteca virtual!

No site da Estação M'Boi estão reunidos documentos de trabalho, publicações,
relatórios, mapas e uma série de outros documentos sobre a região Sul da
cidade de São Paulo. São documentos que a equipe da Estação encontrou em
seus estudos e outros que recebemos de moradores, profissionais e ativistas
que atuam na região. Se você tem algum relatório, tabela, TCC, dissertação ou
outro documento que ache importante circular, nos envie através do email
ceapg.estacaomboi@fgv.br. A biblioteca virtual é  coletiva, é de todas e todos!
Visite a biblioteca

Tema do mês: Lutas populares em M'Boi Mirim

A história de luta dos moradores e comunidades que se engajaram no ativismo
político nas periferias Sul da cidade de São Paulo é o ponto de partida desta segunda
edição do Boletim da Estação M’Boi Mirim.

De modo a reconhecer e valorizar a memória dessas lutas, a nossa intenção é dar
visibilidade aos registros históricos e às experiências cotidianas de pessoas comuns e
coletividades que, desde os anos 1940 e 1950, estão engajadas em processos
educativos, políticos e comunitários com vistas à construção de uma sociedade justa
e solidária para os mais de 600 mil moradores desta região.

Busca-se evidenciar as experiências dos movimentos sociais e populares que
investiram em ações coletivas destinadas a democratização do país e ampliação dos
direitos humanos e de cidadania. Os trabalhos selecionados contam a história das
Sociedades Amigos do Bairro, os Clubes de Mães, as CEBs e as Pastorais da Igreja
Católica engajadas nas lutas contra as opressões e violações de direitos no contexto
da ditadura militar e em prol das ações coletivas por melhores condições de vida nas
periferias. Trazemos como destaque o Movimento Contra a Carestia ou “Movimento
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Custo de Vida (MCV)” reconhecido nacionalmente nos anos 70.

Destacamos ainda as lutas populares no período da redemocratização do país,
especialmente nas áreas de afirmação dos direitos sociais e ações destinadas à
elaboração e implementação de políticas públicas nas áreas da saúde, educação,
infância e juventude, segurança pública, habitação, questões socioambientais, entre
outras.

E, mais recente, destacamos as lutas para garantia de direitos identitários e de
respeito às diversidades com vistas ao reconhecimento cultural e reparação de
injustiças históricas contra os povos de matriz africana, os povos indígenas, as
mulheres, a população LGTB, entre outras minorias.
---
Nesta edição fazemos indicações de textos acadêmicos - artigos, capítulos de livro,
dissertações e teses - além de vídeos e revistas produzidos por organizações e atores
locais. Os materiais falam sobre as memórias e o histórico das lutas a partir dos
relatos e vivências dos próprios moradores e coletividades engajadas politicamente
nesses territórios. Todos estes materiais podem ser encontrados na nossa Biblioteca
Virtual.

Dicas de leitura 

Para saber mais sobre as Lutas populares em M'Boi Mirim, acesse as
publicações disponíveis:

Publicações

A participação social na saúde desenvolvida em um espaço não
institucionalizado no Jardim Ângela: contribuições, limites e desafios para
o Sistema Único de Saúde
“Como pode um povo vivo viver nesta carestia”: O Movimento do Custo
de Vida em São Paulo (1973-1982)
Jardim Ângela: Em defesa da vida
As múltiplas dimensões da participação grupal: um estudo de caso sobre
um clube de mães da Zona Sul de São Paulo
Mobilização pela Paz - Le Monde Diplomatique

Documentos de trabalho da Estação

Fórum em Defesa da Vida: 20 anos de resistência pela vida dos/as jovens
que vivem nas periferias da zona sul de São Paulo

Linhas do tempo

Linha do tempo Fórum em Defesa da Vida (FDV)
Linha do tempo lutas populares 
Histórico da Caminhada pela Vida e pela Paz

Vídeos 

Tribunal Popular 2016 (vídeo 1)
Tribunal Popular 2016 (vídeo 2)
20a Caminhada pela Vida e pela Paz

 

 

https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2016_santos.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2015_thiagowilliamnunesgusmaomonteiro_vcorr.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2006_crowe.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/as_multiplas_dimensoes_da_participacao_grupal-_um_estudo_de_caso_sobre_um_clube_de_maes_da_zona_sul_de_sao_paulo.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/lemondejdangela.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u60/09_forum_em_defesa_da_vida.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u83/historico_fdv_-_1996_a_2005.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u88/linha-do-tempo-mov-populares-m-boi-e-campo-limpo_1.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u88/historico_da_caminhada_pela_vida_e_pela_paz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9c6h2dDrQOs
https://www.youtube.com/watch?v=GA6e26tQyCw
https://www.youtube.com/watch?v=bBPbKE_nsrc


Em debate: A mobilidade de mulheres 

O planejamento das cidades e do transporte público urbano costuma ser feito para
um cidadão genérico, que em geral é masculino. Isso significa que muitas vezes as
necessidades específicas da mobilidade das mulheres não são atendidas. Por
exemplo, como exercem atividades de cuidado (como levar filhos na escola ou idosos
ao médico) muitas vezes elas precisam se deslocar dentro do bairro, movendo-se
entre postos de saúde, escolas e supermercado. Porém, esta não é a a realidade dos
sistemas de transporte das periferias urbanas, marcados pela priorização do
deslocamento centro-periferia.
O texto de José Hercílio Pessoa busca jogar luz sobre essas questões. A partir de uma
pesquisa realizada na Zona Sul da cidade de São Paulo, o autor busca caracterizar as
especificidades da mobilidade de mulheres e propõe que as políticas públicas sejam
desenhadas pensando-se em suas necessidades.

Acesse o texto na íntegra aqui: A mobilidade de mulheres na Zona Sul de São Paulo 

A pesquisa completa pode ser encontrada aqui: La movilidad de las mujeres en la
zona sur de São Paulo (Brasil)

Encontros dos Fóruns e Redes

Todos os meses ocorrem na região diversos fóruns e encontros de redes de coletivos
ou serviços. Confira a lista dos próximos encontros aqui.

Acontece em outubro e novembro

Curso Defensores e defensoras populares 
14 de setembro a 19 de outubro
Acesse o site: https://www.facebook.com/events/2199217580347930/

 

 

 

 

 

https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u88/mobilidade_urbana_de_mulheres.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2017_iniguez_pessoa.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u88/foruns_e_redes_m_boi_agenda.pdf
https://www.facebook.com/events/2199217580347930/


Outubro dos Mártires
03 de outubro a 03 de novembro



23a Caminhada pela Vida e pela Paz
02 de novembro

Fórum de Justiça Restaurativa
28 a 30 de novembro



Cursos e oficinas

Confira os cursos e oficinas que serão oferecidos na região. Divulge!

Cursos profissionalizantes e socioeducativos - Centro para a Juventude Riviera

Oficinas profissionalizantes - Centro da Juventude

Cursos de preparação para mercado de trabalho - CJ Kagohara

Construa conosco esta plataforma :)
 
O site da Estação M'Boi é de uso coletivo, feito por todos e para todos. Venha
construir conosco este espaço! Você pode contribuir enviando documentos,
fotos, mapas, publicações acadêmicas, artigos, dados ou outros materiais sobre
a região Sul de São Paulo, que serão disponibilizados na biblioteca virtual da
Estação.

Você pode entrar em contato conosco através do
email: ceapg.estacaomboi@fgv.br
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Nosso contato é:
Centro de Estudos em Administração Pública e Governo

Av. Nove de Julho, 2029 11o andar
São Paulo, SP 01332-000

Brasil
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Se você não quiser mais receber este boletim, escreva para ceapg.estacaomboi@fgv.br e lhe
retiraremos da lista
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