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* 2015/Atual - VALORES FAMILIARES E SATISFAÇÃO COM A VIDA: uma aná lise por 
gênero, estado civil e corte 

Descrição: A pesquisa explora as possíveis relações entre valores familiares e o nível de satisfação 
com a vida, no Brasil, nos períodos de 1991, 1996 e 2006, através dos dados da pesquisa World Value 
Survey. A análise pretende explorar possíveis diferenças por gênero, estado civil e coorte de 
nascimento. Os dados são provenientes da pesquisa World Value Survey (WVS) , para os anos de 
1991 (Wave 2), 1996 (Wave 3) e 2006 (Wave 5).  

Coordenadora: Profa. Maria Carolina Tomás 

Alunos envolvidos: Graduação: (2)   

Financiador(es): Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Auxílio financeiro. 

 

* 2015/Atual -  RELAÇÕES RACIAIS NA FAMÍLIA: resultados das criança s e investimento 
dos pais 

Descrição: A proposta deste trabalho visa contribuir para uma discussão mais ampla das relações 
raciais no Brasil, tomando como ponto de partida a interaçãode pessoas de distintos grupos raciais na 
família nuclear. O trabalho tem como questões de pesquisa i) se filhosde casais inter-raciais 
apresentam diferem em seus resultados e investimento dos pais, quando comparados aos filhos de 
casais do mesmo grupo racial; e ii) se irmãos com classificação racial distintas têm resultados e 
investimento dos pais diferenciados.  

Coordenadora: Profa.  Maria Carolina Tomás  

Alunos envolvidos: Graduação: (1)  

Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Auxílio financeiro. 

 

* 2014/Atual - PERIFERIAS E CENTROS: impactos da globalização sobre os espaços urbanos 
metropolitanos. 

Descrição: Este plano tem como objetivo central o estudo das recentes transformações nos espaços 
centrais e periféricos das regiões metropolitanas brasileiras sob impacto dos processos de 
globalização. A globalização é entendida aqui como um conjunto de mudanças de natureza 
econômica, social, política e cultural que implicaram numa reteritorialização das metrópoles. Apesar 
dos aspectos globais, esses processos têm as suas especificidades locais que apenas por meio da 
comparabilidade podem ser identificadas. Ter como objeto a reconfiguração socioespacial das 
metrópoles significa analisar a distribuição dos seus grupos nos espaços da cidade. Neste Plano de 
Estudos os objetivos específicos são dois. O primeiro é analisar as mudanças que ocorrem nos espaços 
das periferias metropolitanas por meio de uma revisão da literatura. O segundo é analisar os atuais 
usos dos espaços públicos tendo como referência a transformação de um espaço público tradicional 
da cidade de Belo Horizonte em espaço cultural, o Circuito Cultural Praça da Liberdade..  

Coordenadora: Profa. Luciana Teixeira de Andrade 

Financiador(es): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Bolsa 
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* 2014/Atual - Cidade, Patrimônio e Espaço Público: usos cotidianos do centro de Belo 
Horizonte 

Descrição: O objetivo deste projeto é relacionar as reflexões sobre renovação urbana, sociabilidade, 
usos do espaço público, segregação socioespacial, identidade e patrimônio, a partir do caso de Belo 
Horizonte que abrigou diferentes grupos e sociabilidades até a década de 1970, tendo um relativo 
processo de esvaziamento a partir dos anos 1980. Desde os anos 1990, a região central passou a ser 
objeto de políticas de renovação urbana. Busca-se aqui refletir sobre essas questões a partir de uma 
pesquisa que objetiva compreender as configurações das sociabilidades urbanas em regiões centrais 
(re)valorizadas como patrimônio. Interessa compreender os diferentes usos (contra-usos e evitações), 
apropriações, atribuições de sentido de múltiplos lugares do centro dessa cidade que está em processo 
de reforma urbana. 

Coordenadora: Profa. Juliana Gonzaga Jayme 

Pesquisadora: professoras Alessandra Sampaio Chacham 

Financiador: CNPQ – Bolsa 

 

* 2014/Atual - Dando voltas pela cidade. Um estudo sobre a trajetoria dos consumidores 
problemáticos de drogas em Belo Horizonte 

Descrição: Esse projeto tem como objetivo caracterizar os atores que fazem uso problemático de 
drogas no centro da cidade de Belo Horizonte, suas bases de sustentação, redes sociais, estilos de 
vida, significados simbólicos, os territórios por eles utilizados e a percepção que a população 
componente de seu entorno tem sobre os mesmos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo 
etnográfico com observação participante e entrevistas em profundidade com usuários de drogas lícitas 
e ilícitas e com personagens que compõem os territórios definidos para essa pesquisa - região central 
de BH..  

Coordenadora: Profa. Regina de Paula Medeiros 

Pesquisadora: Profa. Juliana Gonzaga Jayme  

Alunos envolvidos: Graduação: (3) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (1) .  

Financiador: Fapemig 

 

* 2013/ Atual - Espaços Públicos Centrais: planejamento urbano, exclusão e reapropriações 
Descrição: Este projeto tem uma dimensão de natureza teórico-conceitual que busca refletir sobre a 
categoria espaço público no contexto contemporâneo e relacioná-la à discussão sobre modernidade, 
pós-odernidade e identidade, patrimônio, memória e uma dimensão empírica, que busca investigar os 
diferentes usos dos espaços públicos centrais de Belo Horizonte. 
Como na maioria das capitais brasileiras, o centro dessa cidade abrigou diferentes grupos e 
sociabilidades até a década de 1970, tendo um relativo processo de esvaziamento a partir dos anos 
1980. Também seguindo a tendência das grandes cidades, a partir de meados da década de 1990, a 
região central mobilizou agentes públicos e sociedade civil na elaboração de projetos de renovação 
urbana que sempre tiveram no seu cerne o discurso da retomada (ou revitalização) dos espaços  
públicos esvaziados ou mortos . Desde 2004 está em curso em Belo Horizonte o Programa Centro 
Vivo, com intervenções já concluídas e outras em andamento. Creio que, partindo de um caso  
articular (e concreto), é possível investigar os usos desses espaços e refletir (problematizando) sobre 
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categorias caras às ciências sociais, tais como espaço público. Algumas questões, então, norteiam esta 
proposta: a categoria espaço público pode ser usada para entender contextos contemporâneos? Houve 
um declínio do uso dos espaços públicos da região central de Belo Horizonte? Os projetos de 
requalificação urbana interferem nos usos desses espaços? Como? Como as áreas requalificadas são 
apropriadas pelas diferentes pessoas? Trata-se aqui de um processo de gentrificação? As intervenções 
urbanas contribuem para a exclusão socioespacial? Sendo Belo Horizonte sede da Copa de 2014 
poder-se-ia pensar numa tendência de política mais agressiva para modificação do uso do centro?. 
 

Coordenadora: Profa. Juliana Gonzaga Jayme 

Pesquisadoras: Profas. Alessandra Chacham e Regina de Paula Medeiros  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (2) 

Financiador: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio 

financeiro. 

 

* 2013/ Atual - ARRANJOS FAMILIARES E RESULTADOS DA S CRIANÇAS: uma análise 
baseada no Censo Demográfico do ano de 2010 

Descrição: A maioria dos estudos sobre estrutura familiar e resultados das crianças focam na 
comparação entre crianças que residem em uma família nuclear com ambos os pais biológicos, ou 
famílias intactas, com crianças que residem com apenas um dos pais biológicos (normalmente a mãe), 
ou em famílias não intactas . Mas, esses estudos não consideram que há outros arranjos familiares 
muito comuns no Brasil e que frequentemente a ausência de um dos pais leva pode levar a uma 
reconstrução da família, seja através de divisão da moradia com outros membros da família, ou 
através do recasamento. Um deles é o domicílio com a presença de outros familiares que não os pais 
no domicílio, como os avós. Um outro tipo de arranjo é o que conta com a presença de padastro ou 
madastra. Dessa maneira, esse projeto tem duas questões de pesquisa. A primeira é analisar em que 
medida a presença de avós, madastras e padastros influencia os resultados escolares das crianças. Há, 
portanto, duas principais questões de pesquisa. A primeira é comparar os resultados escolares de: 1) 
crianças que residem com os dois pais biológicos; 2) crianças que residem com os pais e pelo menos 
um avó ou avô; 3) crianças que residem com um dos pais biológicos e pelo menos um dos avós e 4) 
crianças que residem apenas com avós. O segundo objeto de estudo foca-se na co-residênciacom 
madastra ou padastro. Neste caso, deseja-se comparar os resultados de: 1) crianças que co-residem 
com um dos pais biológicos e com a madastra ou padastro; 2) crianças que co-residem apenas com 
um dos pais biológicos e 3) crianças que residem com ambos pais biológicos. Uma possível extensão 
da análise é comparar os resultados de crianças que residem com avós com aquelas que residem com 
madastras ou padastros. Considera- se como indicadores de resultados escolares das crianças: 
defasagem idade/série, término do ensino fundamental, término do ensino médio, ingresso em 
educação superior. Simultaneamente, com o crescente número de estudos internacionais sobre a 
relação entre a estrutura da família e resultados das crianças, o Censo Demográfico Brasileiro do ano 
de 2010 possibilita uma análise mais detalhada do arranjo familiar brasileiro. Foi a primeira vez que 
se identificou a presença de madrasta ou padrasto no domicílio, por exemplo. Sendo assim, essa 
proposta é de grande importância para estudos demográficos e sociais no âmbito de estudos sobre 
família. Além de apresentar uma investigação ainda não realizada no Brasil..  

Coordenadora: Profa. Maria Carolina Tomás 
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Financiador: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Bolsa 

 

* 2013/Atual - Feminilidades e Masculinidades: a produção das diferenças 

Descrição: O foco deste projeto é a análise da construção social da diferença por meio da articulação 
das categorias de gênero, classe, raça, geração e sexualidade, tanto a partir da perspectiva dos sistemas 
classificatórios que produzem e reproduzem a desigualdade social, como dos processos de 
construções de corpos e identidades coletivas no espaço urbano. Tomando como pressuposto o fato 
de que as diferenças de classe social, cor/raça, orientação sexual e os territórios de moradia 
possibilitam distintas formas de constituição de trajetórias, identidades e modos de vida, pretende-se 
investigar, utilizando de diferentes técnicas de pesquisa, qualitativas e quantitativas, o campo de 
possibilidades no qual estas trajetórias, identidades e modos de vida se dão e as desigualdades sociais 
nelas implicadas. 

Coordenadora: Profa. Alessandra Sampaio Chacham  

Pesquisadora: Profa.  Juliana Gonzaga Jayme  

Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (4)  

 

* 2013/Atual - Ensino médio em Minas Gerais: os desafios da formação de cidadãos e da 
inclusão social e produtiva 

Descrição: O estudo tem por objetivo analisar a atuação de três escolas selecionadas das redes 
públicas estadual e federal e privada de Ensino Médio em relação a aspectos da meta estabelecida no 
Plano Nacional de Educação de possibilitar aos alunos aquisição de competências relacionadas ao 
pleno exercício da cidadania e da inserção produtiva.  

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Especialização: (1) / Doutorado: (1)  

Coordenadora: Profa. Cristina Almeida Cunha Filgueiras 

Integrante: Profa. Taiane Las Casas Campos  

Financiador: FAPEMIG - Bolsa 

 

* 2013/Atual - Jovens pobres, proteção social, assistência e trabalho: olhares cruzados sobre 
experiências recentes na Europa e na América Latina 

Descrição: Análise em perspectiva comparada de experiências recentes de países latino-americanos 
(Brasil, Chile e México) e europeus (França e Espanha) de enfrentamento do desafio de promoção, 
proteção e entrega de oportunidades aos jovens dos setores socialmente vulneráveis orientadas a 
favorecer sua inserção no mundo do trabalho e acesso à proteção social.  

Coordenadora: Profa. Cristina Almeida Cunha Filgueiras 

Aluno envolvido: Graduação: (1) 

 Financiador: FAPEMIG - Auxílio financeiro 
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* 2012/Atual - Trajetórias femininas na antropologia brasileira: ensino, pesquisa e a 
transmissão disciplinar 

Descrição: A presença das mulheres nos cursos de graduação em ciências sociais é registrada em 
várias faculdades pelo Brasil desde as décadas de 1930 e 1940. Ou seja, desde que os cursos de 
ciências sociais foram implantados no Brasil. Entretanto, ainda sabemos pouco sobre a inserção 
profissional dessas ex-alunas como pesquisadoras e professoras universitárias em sua área de 
formação. A proposta deste projeto é conhecer, localizar temporal, espacial e institucionalmente as 
trajetórias de professoras e pesquisadoras em antropologia responsáveis pela transmissão e pela 
produção do conhecimento das sociedades desde a visada antropológica, em articulação com seus 
pares masculinos, em relação ao campo de possibilidades institucionais de seu tempo, levando-se 
também em consideração a coexistência com outras áreas das ciências sociais e humanas. A pesquisa 
se baseia na realização de entrevistas com mulheres que trabalharam em departamentos de 
antropologia ou que lecionaram aulas de antropologia em departamentos de ciências sociais nas 
universidades federais em estados do Nordeste e do Sul do Brasil. O período de trabalho das 
entrevistadas pode ir dos anos 1950 aos anos 1990 (considerando-se que aquelas que ingressaram nas 
universidades como professoras nos anos 1960, podem ter se aposentado cerca de 25 anos depois). 
Podemos assim registrar trajetórias de formação em antropologia ou capacitação para lecionar 
antropologia que ocorrem em período anterior e/ou posterior ao surgimento das pós-graduações em 
Antropologia Social no Brasil.  

Coordenadora: Profa. Candice Vidal e Souza 

Pesquisadores: professoras Miriam Pillar Grossi e Fernanda Azeredo de Moraes  

Financiador: CNPq - Auxílio financeiro;, Secretaria de Políticas para Mulheres - Auxílio financeiro. 

 

 

* 2012/Atual - A difusão de políticas sociais na América Latina e sua vinculação às estratégias 
de inserção internacional dos países “importadores” e “exportadores” dessas políticas 

Descrição: Em um contexto sistêmico de mobilização das organizações internacionais e de diversos 
atores transnacionais pela consecução dos Objetivos do Milênio e de emergência, no plano latino-
americano, da chamada “onda rosa”, pretende-se analisar se, em que medida e como os governos 
latino-americanos buscaram, na década de 2000, instrumentalizar a difusão/transferência 
internacional de políticas sociais, sejam eles predominantemente “exportadores” ou “importadores” 
dessas políticas, em benefício de suas estratégias específicas de inserção internacional. 

Coordenador: Prof. Carlos Aurélio Pimenta de Faria 

Aluno envolvido: Graduação (1) 

Financiadores: CNPq – Auxilio Financeiro;  FAPEMIG – Auxilio Financeiro 

 

* 2012/Atual - Trajetórias juvenis e territorialida des urbanas: um estudo na RMBH 

Descrição: O projeto tem como objetivo geral investigar as relações entre a incidência de homicídios, 
o processo de metropolização e a distintas trajetórias de jovens na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte RMBH. O objetivo mais geral é avançar na compreensão do fenômeno da metropolização 
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dos homicídios já detectado na pesquisa anterior, e em fase de finalização, Organização Social do 
Território e Criminalidade Violenta, do Observatório das Metrópoles/INCT/CNPq (2009-2012).  

Coordenadora: Profa. Luciana Teixeira de Andrade 

Pesquisadores: professoras Juliana Gonzaga Jayme, Rita de Cássia Fazzi e Angela Cristina Silva 
Costa 

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (1) / Doutorado: (2) 

Financiador: CNPq - Auxílio financeiro; FAPEMIG - Bolsa 

 

* 2011/Atual - Diferenças em composição: territórios, usos e mobilidades no Jardim Canadá 
(Nova Lima - MG) 

Descrição: A pesquisa objetiva compreender as características das formas de viver e perceber a cidade 
que estão em processo no Jardim Canadá (Nova Lima - MG). Espaço marcado pelas conexões em 
seu entorno, pontuado, sobretudo pelos condomínios fechados, e pelo vínculo com o fluxo de pessoas 
e mercadorias que circulam pela BR-040, o Jardim Canadá se apresenta como local privilegiado onde 
podem ser observados, em contexto particular, os fenômenos de periurbanização, de interconexões 
entre atividades e espaços urbanos, de interações entre grupos sociais distintos, que vêm se 
desenvolvendo na região metropolitana de Belo Horizonte. O estudo considera que a consolidação 
dos condomínios fechados nessa região propicia novas configurações no espaço físico e nas 
interações sociais. A pesquisa quer captar e analisar as percepções da mudança (e da permanência) 
entre os moradores propriamente ditos do bairro e aqueles que usam seus serviços e mão-de-obra, 
identificando os novos arranjos interativos entre grupos sociais, indivíduos e Estado, que estão em 
curso nesse espaço de fluxos e vivências. 

Coordenadora: Profa. Candice Vidal e Souza 

Aluno envolvido: Graduação: (1)  

 

* 2011/Atual - Institucionalizando a cooperação intermunicipal: a experiência dos Consórcios 
de Saúde do Estado do Paraná 

Descrição: Ao longo das décadas de 1980 e 1990, paralelamente aos avanços no processo de 
descentralização, proliferaram no Brasil, mesmo que de forma incipiente, inúmeras e diversificadas 
experiências de cooperação intermunicipal, autônomas ou induzidas pelos governos estaduais e 
federal, que visavam ao planejamento integrado, ao fomento do desenvolvimento regional, à 
preservação ambiental e à ampliação da capacidade dos municípios de atender às demandas locais e 
de responder a outros constrangimentos relativos à provisão de bens e serviços públicos. A despeito 
de sua significativa abrangência e relativa visibilidade, este fenômeno, que denominamos 
genericamente desfragmentação da gestão pública, é ainda subexplorado como objeto de pesquisa 
pela Ciência Política brasileira e negligenciado na produção de estatísticas oficiais. O objetivo deste 
trabalho, além de explicitar os fatores que têm gerado esta pontual e tentativa reversão do que na 
literatura sobre o tema é designado de municipalismo autárquico, é discutir as suas potencialidades e 
avaliar os elementos que têm dificultado ou facilitado a cooperação horizontal para a produção de 
políticas públicas. A pesquisa adotará uma abordagem temporal: importa analisar como os fatores 
que incidem sobre a cooperação se configuram ao longo do tempo. Tomando o processo de 
institucionalização como a estabilização de regras e processos, a questão que orientará o trabalho é 
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verificar como, ao longo do tempo, os atores, seus interesses e suas agendas de problemas têm 
incidido sobre a cooperação intermunicipal na produção da política de saúde. A pesquisa pretende 
tratar o caso do Paraná em comparação com o caso de Minas Gerais, tratado em outra pesquisa. 

Coordenador: Prof. Carlos Alberto de Vasconcelos Rocha  

Pesquisadores: professores Carlos Aurélio Pimenta de Faria, Léa Guimarães Souki  e Matilde de 
Souza 

Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Mestrado profissionalizante: (1) / Doutorado: (1) 

Financiador: CNPq - Auxílio Financeiro 

 

* 2009/Atual - Observatório das Metrópoles: território, coesão social e governança democrática 

Descrição: O Observatório das Metrópoles é um grupo que funciona em rede, reunindo instituições e 
pesquisadores dos campos universitário, governamental e não governamental. A equipe constituída 
no Observatório vem trabalhando há 17 anos, envolvendo 97 principais pesquisadores e 59 
instituições de forma sistemática e articulada sobre os desafios metropolitanos colocados ao 
desenvolvimento nacional, tendo como referência a compreensão das mudanças das relações entre 
sociedade, economia, Estado e os territórios conformados pelas grandes aglomerações urbanas 
brasileiras.  

Coordenadora: Profa. Luciana Teixeira de Andrade 

Pesquisadores: professores Luiz César Ribeiro de Queiróz e Suzana Pasternak 

Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (5) / Doutorado: (1)  

Financiador: Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - Auxílio financeiro 

 

* 2008/Atual - Estrutura e Funcionamento do Sistema de Justiça da Infância e Juventude de 
Belo Horizonte 

Descrição: Análise da estrutura e funcionamento do sistema de justiça da infância e juventude de Belo 
Horizonte (Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos 
Tutelares, Secretaria Estadual de Defesa Social, Polícia Civil).  

Coordenadora: Profa.  Rita de Cassia Fazzi  

Pesquisadora: Profa.  Daniela Hatem 

Alunos envolvidos: Graduação: (4)  

Financiadores: Instituto da Criança e do Adolescente/PROEX/PUC Minas 


