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ANEXO I – LINHAS DE PESQUISA E EIXOS TEMÁTICOS

1 Cultura e Sociabilidades
Articula de forma interdisciplinar perspectivas fundadas na pesquisa empírica em diálogo com a
produção teórica sociológica clássica e contemporânea, envolvendo estudos já estabelecidos nos
campos da sociologia da cultura, do conhecimento, do pensamento social brasileiro, bem como dos
estudos de gênero, do esporte, da saúde, das imagens e dos imaginários. Envolve um escopo amplo
de reflexões que passam das estruturas e instituições para a dimensão da subjetividade dos agentes,
procurando  articular  o  campo  das  ideias,  valores,  percepções,  entre  expressões  práticas  e  as
representações do mundo social.
Eixos temáticos:
1.1 Cultura, comunicação e sociabilidades: dedica-se aos estudos sobre processos de produção,
difusão e consumo de bens e manifestações culturais na contemporaneidade. Engloba temas do
campo da Sociologia da Cultura, da Comunicação, da Música, da Imagem e dos Imaginários, da
Saúde e da Sociologia do Esporte.

1.2 Produção e circulação do pensamento social: dedica-se à análise sociológica das condições de
produção do pensamento social e sociológico, como também a análise dos limites e possibilidades
para sua circulação, seja no mercado editorial, no meio artístico ou no sistema escolar. Dialoga
também  com  áreas  e  perspectivas  epistemológicas  tais  como  Sociologia  do  Conhecimento,
Sociologia Histórica, História Intelectual, dentre outras.

1.3  Gênero,  corpo,  sexualidade e  saúde: desenvolve  pesquisas  com referenciais  analíticos  de
gênero, sexualidades, corpo, saúde, cultura e esporte. Analisa experiências de sujeitos com redes de
conhecimento científico e biotecnológico, processos de normatizações de essencializações e valores
relativos  as políticas de engendramento dos corpos, dos direitos  e de gênero. Dialoga com  teorias
e temas da medicalização, das tecnologias de reprodução da vida, das políticas  e  das biopolíticas,
tanto dos sexos, quanto dos processos de gendrificação, bem como das corporalidades, da saúde e
das agências dos sujeitos. Aborda processos de normatizações e decolonização nestes  diferentes
âmbitos.

2 Cidadania e Estado
Esta linha de pesquisa concentra investigações que têm em comum a preocupação com o Estado e
com  a  cidadania  em  suas  diversas  dimensões,  desde  questões  políticas  nos  estados,  políticas
públicas e de segurança (nas suas diversas formas) até as questões referentes à cidadania nos planos
nacional e internacional, migrações internacionais e circulação internacional de ideias.
Eixos Temáticos:
2.1 Cidadania,  violência  e  migrações: Dedica-se  a  análises  sobre  violência,  controle  social,
sistema  prisional  e  direitos  humanos,  migrações  e  imigrações  em  seus  aspectos  políticos,
econômicos e culturais. Contempla pesquisas sobre trajetórias de imigrantes e descendentes, novas
formas de cidadania, processos de integração e exclusão social. Desenvolve estudos sobre a cidade
de Curitiba, além de análises comparadas de políticas de segurança pública e imigratórias em países
latino-americanos. Pretende também desenvolver pesquisas teóricas sobre o tema da violência e da
imigração na história da sociologia.

2.2 Instituições e  poder: concentra suas  atividades de pesquisa em três  campos fundamentais:
política  brasileira  contemporânea,  análises  comparadas  em  políticas  sociais  e  história  política.
Dedica-se a estudos de parentesco e genealogias, nepotismo, reprodução social, habitus de classe,
trajetórias e capitais sociais familiares. Desenvolve estudos teórico, comparativos e monográficos
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sobre  diversas  experiência de grupos sociais  no Brasil,  da  ação política  e  processos decisórios
das/nas ações setoriais, especialmente no escopo latinoamericano e brasileiro das políticas públicas
de caráter social.

2.3 Sociedade e política nas democracias contemporâneas: produz investigações sobre a relação
entre  os  grupos  organizados  e  instituições,  valores  e  processos  políticos  das  democracias
contemporâneas. Lida com ação política de grupos sociais e políticos, processo decisório de política
pública, movimentos sociais, poder local, condicionantes institucionais, formas de representação e
participação nas democracias contemporâneas, em especial o caso brasileiro.

3 Trabalho, Ruralidades e Meio Ambiente
São  desenvolvidas  pesquisas  relacionadas  com  a  área  do  trabalho  no  mundo  rural  e  urbano
considerando as  dinâmicas  e  transformações sociais  recentes,  bem como os  impactos  sociais  e
ambientais decorrentes do avanço tecnológico. As diversas tecnologias e conhecimentos gestados
no âmbito societário, as reações de atores ao processo de desenvolvimento social e tecnológico, os
projetos emergentes em especial no mundo rural nas suas novas configurações entre o rural-urbano.
Trabalho, ruralidade e meio ambiente são três eixos que abordam dinâmicas internas transversais,
cada qual explorando campos específicos no que se refere a sua epistemologia, conteúdo, exigência
de contextos, temporalidades e mudanças advindas das interfaces e da sua relação com a sociedade.
Eixos Temáticos:
3.1 Trabalho e sociedade: são desenvolvidas pesquisas em diferentes setores da economia sobre
configurações do trabalho, transformações do trabalho e do emprego; políticas públicas e trabalho,
políticas públicas, trabalho e juventude, trabalho e desenvolvimento; inovações, processos e siste-
mas flexíveis de produção; mercado de trabalho, regulação do trabalho; informalidade, qualificação
e trabalho, vulnerabilidades e cuidado, o sentido do trabalho produtivo e reprodutivo, público e pri-
vado, sindicalismo e organização dos trabalhadores, os serviços e as políticas de cuidado, trabalho e
direito do trabalho. As análises contemplam abordagens teórico-metodológicas diversas, conforme o
objeto a ser investigado.

3.2  Mundo rural  e  meio ambiente:  Os  estudos  estão  dirigidos  para  os  atores  e  novos  atores
(camponeses  e  camponesas,  agricultores  e  agricultoras  familiares,  jovens  rurais,  consumidores
consumidoras  de  alimentos,  assentados  e  assentadas,  organizações  sociais),  relacionados  com
questões  socioambientais.  Também são  objetos de  pesquisas  os  temas que  tratam do ambiente,
segurança alimentar e nutricional, recomposição dos espaços sociais e ruralidades, estilos de vida,
movimentos sociais rurais contemporâneos, identidades, conflitos e processos de territorialidade dos
povos  originários  e  povos  e  comunidades  tradicionais  (faxinalenses,  quilombolas,  benzedeiras,
pescadores e pescadoras artesanais...).


