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O presente projeto de pesquisa deriva do Projeto A Formação de Novos Territórios
Urbanos e o Acesso ao Mercado de Trabalho: Efeitos da aquisição habitacional
sobre o processo segregação/integração social e espacial em conjuntos
habitacionais de interesse social e que foi objeto de financiamento pela FAPERJ,
no edital nº 15, de Humanidades 26/100.445/2012. O projeto a ser desenvolvido,
como bolsista de Iniciação científica, tem como objetivo, primeiramente, a
aquisição, pela bolsista, dos conhecimentos necessários à realização de uma
pesquisa científica. Segundo, como estudante de Ciências Sociais, os aspectos
relacionados à Sociologia Urbana e do Trabalho, que são matérias ministradas no
curso. A proposta da pesquisa está dentro da linha de pesquisa “cidadania,
instituições políticas, gestão urbana-metropolitana”. A intenção, portanto, do
projeto é contribuir na compreensão dos mecanismos que fortalecem ou diminuem
os laços familiares de indivíduos moradores de unidades habitacionais populares e
sua vizinhança. Contribuindo, dessa forma, para que o projeto de pesquisa possa
alcançar suas metas e contribuir, por conseguinte, para o desenvolvimento das
pesquisas na área de Ciências Humanas.
A metodologia utilizada consiste em: 1) realização de entrevistas semiestruturadas
com moradores dos conjuntos habitacionais populares; 2) acompanhamento do
cotidiano de algumas famílias; 3) realização de gravações e filmagens para
análise de conteúdo; produção de seminários internos do grupo de pesquisa
formado com o objetivo de balizar os avanços da pesquisa e discussão e
integração dos resultados obtidos.
Objetivos: Apreensão da realidade social relativa à constituição dos novos
conjuntos habitacionais; contribuir para o desenvolvimento dos aspectos
relacionados a formação de novos territórios urbanos; apreender os aspectos
fundamentais do método científico, tais como a fundamentação teórica, a
construção de instrumentos de pesquisa, a análise dos resultados obtidos e a
noção de contribuição científica, aprender a trabalhar em equipe de pesquisa,
contribuir para a concretização da pesquisa sobre a “Formação de Novos
Territórios Urbanos”.
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