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Projeto de Pesquisa (com resultados parciais):
Introdução: A vida na cidade é extensamente analisada por diferentes ângulos e a partir
de variadas concepções. Enquanto alguns estudiosos se encarregam da abordagem
macro da realidade urbana, ao focar em visões da cidade como o “pólo do mundo
globalizado”, por exemplo, outros procuram estudar seus eventos locais, suas
peculiaridades. Esta pesquisa adota uma visão micro do urbano, e o enfoque são as
relações sociais que ocorrem entre os cidadãos. Acredita-se que o entendimento dessas
torna possível a compreensão de uma das faces da cidade, já que são as pessoas que a
habitam, sustentam e constroem. Objetivos: O objetivo principal do trabalho é procurar
entender se há uma interação dialética entre as relações de sociabilidade estabelecidas
pelos habitantes da cidade e o espaço urbano onde essas ocorrem. Metodologia: Para
responder a esse questionamento, realizou-se um estudo teórico no sentido de detalhar e
aprofundar os conceitos das ciências sociais que engendram as práticas, vivências e os
múltiplos usos de uma localidade. Além disso, foi feita uma investigação etnográfica em
duas praças do bairro Grajaú, situado na região oeste do município de Belo Horizonte.
As informações colhidas durante essa investigação foram analisadas de forma
quantitativa e qualitativa e cruzadas com os conceitos teóricos assimilados ao longo do
trabalho, de forma a realizar inferências que auxiliem na resposta ao questionamento
lançado pela pesquisa. Resultados, Discussão e Conclusão: As inferências realizadas
até o presente momento respaldam a hipótese de que há uma relação dialética entre as
relações de sociabilidade e o espaço onde ocorrem, e a conclusão da pesquisa ainda está
sendo construída.
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