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RESUMO  
 
O Grupo de Pesquisa NEST (Núcleo de Estudos do Estatuto da Cidade) tem como objetivo 
central a criação de um observatório de análise dos territórios da pobreza na cidade de 
Maceió, se utilizando de uma metodologia que se aproxime do dia-a-dia dessas pessoas, a 
fim de compreender as tendências e dinâmicas urbanas que que afetam a qualidade de vida, 
especialmente de moradores de assentamentos precários. O objetivo metodológico geral do 
grupo consiste na realização de novas entrevistas com as mesmas pessoas que já 
entrevistadas na pesquisa original de 2003 durante o desenvolvimento da tese de doutorado 
da orientadora do projeto de pesquisa, podendo-se assim observar como as dinâmicas 
sociais e urbanas influenciaram e alteram suas vidas nesse período. Com a adição do fator 
temporal na análise das dinâmicas dos assentamentos precários, poderão ser analisadas 
também as maneiras com as quais as políticas públicas influenciam as comunidades na 
escala familiar ou comunitária, possibilitando assim a avaliação  das políticas sociais 
implementadas. O Grupo de Pesquisa tem como foco também a ampliação do número de 
entrevistados, mirando também em outras tipologias nas quais os territórios de pobreza se 
materializam. Busca-se ao mesmo tempo desenvolver uma metodologia que venha a ser 
utilizada em outras localidades para observar, em períodos regulares de tempo, a luta das 
populações de baixa renda por um espaço na cidade. Esse observatório coletará dados 
relacionados a vida cotidiana das pessoas que virão a ser o alvo das novas políticas 
habitacionais de modo a evitar que as políticas públicas colaborem com a manutenção do 
seu baixo padrão de vida. A maior inovação desta proposta é portanto o acompanhamento 
temporal dos impactos da implantação de políticas públicas na vida das pessoas pobres. As 
conclusões obtidas durante o processo de pesquisa irão culminar na atualização dos 
conceitos empregados na tese original, bem como em base para um livro, filme/vídeo, e 
artigos sobre o tema.   

 
Palavras-chave: Pobreza urbana, segregação espacial, territórios da pobreza.  
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INTRODUÇÃO e OBJETIVOS 
 

Os territórios de pobreza e as suas dinâmicas sociais e urbanas são diretamente 
afetados pela maneira como o estado age, e essa ação estatal pode ser baseada 
ideologicamente em teorias que pode levar tanto a integração quando a segregação. O que 
diferencia uma teoria da outra é uma série de conceitos que se conecta de maneiras distintas 
com o pobre urbano. A maneira como o pobre urbano é tratado conceitualmente reflete 
diretamente na forma como sua existência é tratada na cidade, como um mero problema a 
ser resolvido, ou como pessoas com suas individualidades, muitas vezes vítimas de 
injustiças sociais e presas em armadilhas das quais se é quase impossível sair.  

A Análise conceitual e bibliográfica da pobreza urbana e da segregação espacial é, 
portanto, uma análise dos fatores influenciadores da prática do urbanismo voltado para a 
questão social. Sendo assim, bem como a produção do conhecimento científica está 
constantemente se contradizendo e se renovando, a atualização de conceitos em busca de 
uma visão mais contemporânea dos mesmos é algo essencial para a plena compreensão 
dessas dinâmicas socioespaciais na cidade.  

Através de uma metodologia de natureza bibliográfica, o plano de trabalho tem por 
objetivo a revisão e atualização dos conceitos de pobreza urbana e segregação espacial, que 
foram utilizados na pesquisa inicial (tese), além das teorias e ações práticas 
segregacionistas do estado. O produto esperado é o desenvolvimento de um artigo sobre 
estas temáticas.  
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METODOLOGIA  
 

No primeiro momento da implementação do Grupo de pesquisa, fez-se necessário o 
levantamento bibliográfico de leituras consideradas básicas para o entendimento dos 
conceitos centrais que permeariam todo o processo de pesquisa. Essa busca bibliográfica se 
deu através de pesquisas em biblioteca e sites online com o objetivo de criar uma base 
conceitual que possibilite a compreensão da evolução dos conceitos de segregação espacial 
e pobreza urbana, bem como uma análise mais aprofundada das ramificações conceituais 
que virão no desenvolver da pesquisa.   

Após a seleção desses livros base que foram: Pobreza Urbana, de Milton Santos; O 
Direito à cidade, de Henry Lefebvre e O mito da marginalidade de Janice E. Perlman; 
foram realizados resumos e fichamentos dos mesmos para futuras consultas. Dentre esses 
três livros, “O Mito da Marginalidade” foi escolhido como o primeiro a ser lido pelo grupo 
de leitura, por ser um estudo aprofundado da forma como o pobre urbano é visto e tratado 
na sociedade, quebrando diversos paradigmas que ainda permeiam a sociedade, sendo 
assim leitura obrigatória para todos os participantes do grupo.  

Outra vertente metodológica utilizada pelo grupo foi a leitura obrigatória parcial da 
tese de doutorado da Professora Orientadora Débora Cavalcanti, que serve como base para 
a criação do observatório dos territórios de pobreza. Logo na primeira reunião os capítulos 
foram divididos entre os bolsistas e colaboradores de forma que, a cada semana um 
apresentaria aos outros de fora dinâmica um panorama geral das informações presentes na 
Tese. Este colaborador foi o responsável pelo estudo do capítulo 2: “Territórios da pobreza: 
quadro teórico.”, que como sugere o título apresenta a análise da base teórica a respeito dos 
conceitos de pobreza urbana e segregação espacial com o passar dos tempos, além de 
estudar como se deu a teoria e a prática da segregação e ação estatal no Brasil. Essa etapa 
culminou em dois documentos, o primeiro foi a tradução do capítulo do inglês para o 
português, e o segundo em um resumo dos principais pontos levantados com o objetivo de 
guiar o seminário. A leitura, apresentação e discussão desse capítulo foi de suma 
importância para o entendimento da problemática central a ser trabalhada no Grupo, 
demonstrando como os diferentes teóricos ao longo dos anos descreveram a problemática 
da pobreza e suas explicações.    

Para que se fosse realizada uma atualização dos conceitos de pobreza urbana e 
segregação espacial, se faz necessária a análise da forma como estes vêm sendo tratados 
por estudiosos e especialistas na área ao longo do tempo, e para tal, foi realizada uma 
análise esquemática do capítulo 2 da Tese que trata justamente do quadro teórico dos 
territórios da pobreza. Essa análise esquemática culminou em uma linha do tempo da 
evolução dos conceitos, até o momento em que a tese foi finalizada, apresentando um 
panorama geral de como a pobreza urbana e a segregação espacial foram citadas por 
diversos autores ao longo do tempo.  

Outro componente crucial para o desenvolvimento do projeto de pesquisa foi a 
realização do grupo de leitura, que objetivava a realização de pelo menos três reuniões 
semestrais com diferentes leituras que permeariam os diversos planos de trabalhos dos 
bolsistas e colaboradores. Esse grupo de leitura fora realizado na UFAL, como forma de 
discussão da leitura de alguns capítulos livro previamente escolhido: O Mito da 
Marginalidade: Favelas e política no Rio de Janeiro.  Na reunião foram discutidos os 
diversos aspectos da leitura, desde seus aspectos literais como linguagem, a autora e seu 
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contexto sociopolítico, até a apresentação dos conceitos e a análise feita pela autora, bem 
como a sua validade na sociedade atual e no contexto urbano de Maceió.  

Parte crucial para esta etapa inicial do projeto de pesquisa foi a coleta, leitura e 
análise de artigos científicos publicados recentemente em diversas plataformas sobre o 
tema estudado, com o objetivo de ter uma visão mais atualizada dos conceitos relacionados 
à pobreza urbana e à segregação espacial, bem como suas análises práticas e estudos de 
caso. Esse estudo foi dividido em três etapas distintas: Levantamento bibliográfico, leitura e 
fichamento e análise de resultados. Na primeira etapa foram realizadas pesquisas 
principalmente em sítios de buscas e portais de artigos científicos onde foram pré-
selecionados artigos que se conectarem com os conceitos centrais a serem analisados 
durante o ano. Este levantamento culminou numa lista de artigos que passaram então a ser 
analisados individualmente para que se fossem escolhidos os que melhor se encaixassem 
nas temáticas propostas, e então eles passaram a ser lidos e fichados.  

A partir deste momento, já com a base conceitual criada, com discussões feitas, 
além das visitas aos territórios de pobreza estudados na tese, iniciou-se o processo de 
escrita de artigos científicos, juntando o conhecimento conceitual adquirido nas etapas 
anteriores com as dinâmicas que ocorrem na cidade de Maceió. A realização desses artigos 
se deu através de consultas em fichamentos previamente feitos, visitas aos territórios de 
pobreza, além da análise de documentos públicos e leis urbanísticas.  

A última etapa consistiu na criação de um quadro de atualização dos conceitos, 
através da leitura e análise de artigos, livros, palestras e projetos de diversos autores que 
apresentam produções posteriores à finalização da tese, de modo a analisar a forma como 
estes tratam o assunto em sua contemporaneidade, e buscando uma conceituação mais atual 
da pobreza urbana e segregação espacial, de forma a completar a linha temporal clássica 
feita com base no capítulo 2 da Tese.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Ao dividir a tese, a cada semana fora apresentado um diferente capítulo para que 
gerasse discussões a respeito dos tópicos apresentados pelo mesmo, de forma a gerar debate 
e compartilhar conhecimento. Apesar de, por questões de agenda, não terem sido 
concluídas, as discussões realizadas surtiram um efeito positivo para a base metodológica e 
conceitual dos membros do grupo sobre o que o NEST realmente busca. Em especial a 
discussão sobre o segundo capítulo “Territórios da pobreza: Um quadro teórico” que 
apresenta um panorama da forma como os assuntos centrais do plano de trabalho individual 
evoluíram ao passar dos anos. Esse panorama geral gerou um quadro temporal sistemático 
destes conceitos para que possa ser utilizado em consultas rápidas futuramente. Este 
panorama apresenta dos conceitos mais ultrapassados, até os mais contemporâneos, o que 
provocou discussões a respeito do real momento em que o urbanismo voltado para o 
interesse social se encontra. Através de análises de plano diretor, código de edificações e 
planos de governo, notou-se que o discurso político se alinha com o que há de mais atual na 
conceituação da pobreza urbana, entretanto este não é colocado em prática, tornando-se 
muitas vezes apenas uma fachada política que maquia as reais ações estatais.  

Entretanto, a análise da evolução destes conceitos, aliado com a análise política 
proposta para o município de Maceió e as ações do estado no que diz respeito ao pobre 
urbano e sua inclusão é de suma importância para a compreensão das dinâmicas urbanas 
que ocorrem na cidade, podendo-se assim compreender melhor como os territórios de 
pobreza se desenvolvem, guiando assim as diretrizes que devem ser adotadas para que haja 
uma inclusão sócio-territorial de fato.   

A elaboração do grupo de leitura demonstrou-se um desafia especialmente por 
problemas de agenda, onde o calendário acadêmico dificultava a realização dos encontros. 
Dessa forma, o planejamento inicial de três encontros por semestre se tornou inviável sendo 
reduzido a apenas um inicialmente. Entretanto, a forma como fora realizado, através de 
uma discussao nao tao formal entre os membros do grupo, debatendo os conceitos 
apresentados na leitura escolhida se demonstrou bastante eficaz, e a reunião de diferentes 
pensamentos fez com o que a discussão do livro produzisse debates interessantes, trazendo 
os conceitos e exemplos específicos para as realidades de Maceió, conectando assim, os 
diferentes planos de trabalho.  

O livro escolhido, O Mito da Marginalidade, de Janice Perlman tem como 
característica central a busca pela caracterização da visão que a sociedade tem do chamado 
marginal, confrontando posteriormente com a realidade dos fatos, o que provoca a quebra 
de diversos paradigmas que, até hoje em dia, exercem influências sobre o senso comum da 
população, incluindo a comunidade acadêmica. Dessa forma, a identificação desses 
“Mitos”, e a discussão fez com o que os presentes percebessem que muitas vezes, a maneira 
como o pobre urbano é tratado não é a mais correta, e que essa maneira exerce influência 
direta no modo como a sociedade e os agentes do urbanismo (Públicos ou privados) agem 
em relação a isso. Dessa forma, foi percebido que a forma como a habitação popular é 
tratada, em especial aqui em Maceió é, de modo geral, equivocada, por tratar o pobre 
urbano como um problema a ser escondido, ou resolvido de forma tecnicista e higienista 
quando na realidade, depende de um estudo antropológico mais enraizado, tal qual o 
realizado pela autora, ao questionar as visões até então vigentes.   

Durante o levantamento bibliográfico, leitura e elaboração de fichamentos e 
resumos de artigos que discursam sobre a segregação espacial e pobreza urbana na 
contemporaneidade, foram lidos diversos artigos que exemplificam, com casos atuais, 
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formas como o pobre urbano é tratado em diferentes localidades. Há tanto exemplos ruins 
de situações que colaboraram para uma piora na situação de vida dessas pessoas, quanto 
exemplos positivos onde o planejamento urbano baseado numa visão mais antropológica e 
individualizada dos casos provocou uma melhoria nas suas situações de vida. Estes 
exemplos, além de trazerem consigo um panorama das ações estatais, e de ONGs realizadas 
no Brasil, trazem consigo também as diferentes formas como o planejamento pode ser 
realizado de forma eficaz.  

A partir das discussões iniciais dos conceitos de pobreza urbana e segregação 
espacial, das leituras de artigos com casos concretos, da análise de documentos com 
diretrizes urbanísticas para o município e visitas aos territórios de pobreza visitados 
originalmente durante a elaboração da tese, deu-se início a produção do primeiro artigo 
aliando estes tópicos. Com o foco no caso da luta pelo direito à terra e dignidade dos 
moradores da Vila Emater II, o artigo discursa sobre a ligação entre o direito à terra frente a 
valorização imobiliária da região, focando na forma como o pobre urbano é tratado, e se 
isso acontece de acordo com as diretrizes do estatuto da cidade. Além de contextualizar e 
identificar as razões pelas quais a luta se faz tão difícil, causando com o que o direito à 
cidade seja limitado para estas pessoas.    

A formação das cidades no Brasil ocorreu de maneira desigual e segregadora, o que 
gerou consequências no tecido urbano e nas dinâmicas sócio-espaciais que ocorrem no 
mesmo. Atualmente os agentes da urbanização das cidades estão divididos entre os 
interesses públicos, privados e políticos, sendo uma tendência da urbanização do Brasil um 
afastamento das reais necessidades populacionais. O caso da Vila Emater II é um apanhado 
de como esse processo histórico culminou em situações de extrema injustiça social, e como 
a situação social dessas pessoas acaba sendo subjugada às influências de interesses 
privados de valorização imobiliária. O Plano Diretor acaba se transformando em uma 
maquiagem para as reais ações do estado, sendo posto em segundo plano. 

Na fase final da pesquisa, foi feita a elaboração de uma tabela de atualização de 
conceitos, que consiste em uma análise de trabalhos publicados em datas posteriores ao 
fechamento da tese, para se observar as possíveis mudanças de discurso ou inserção de 
novos conceitos por autores, em sua maioria, presentes na tese original. Para isso foram 
selecionados oito referências, sendo eles: Raquel Rolnik, Janice Perlman, Suzana 
Pasternak, Javier Auyero, Haroldo da Gama Torres, Marcelo Lopes de Souza e Jo beal. 
Esses autores sao referências no assunto em escala global, com produções feitas através de 
estudos de caso em diversas partes do mundo. Além destes, foi adicionado à lista Alejandro 
Aravena que se tornou uma referência mundial na produção de habitação social ao ganhar o 
prêmio Pritzker em 2016. Ele foi adicionado a lista pois, por ser referência no assunto, a 
análise dos discursos aliados as suas obras arquitetônicas podem ajudar a formar um 
panorama da situação contemporânea mais avançada em relação à inclusão social e 
reparação de injustiças referentes ao pobre urbana como forma de combate a segregação 
espacial.   

Todas as obras escolhidas para a realização da tabela sao recentes e estabelecem 
ligação direta com os tópicos do plano de trabalho. Dentre os mais relevantes estão o livro 
“Guerra dos Lugares” de Raquel Rolnik que se conecta as teorias estruturais da pobreza 
urbana por investigar as influências do sistema financeiro, processo de globalização e 
expansão da economia neoliberal globalizada nas políticas de habitação social e 
regularização fundiária; A palestra “Mega-Cities, the urban poor and the place of planning” 
de Janice Perlman, que trata de experiências realizadas em favelas na Índia que utilizavam 
iniciativas voltadas para o dia-a-dia dos pobres urbanos bem como o empoderamento 
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dessas pessoas , dando oportunidades para que elas vivessem em melhores condições e 
considerando o desenvolvimento não inclusivo como ineficaz pois, essas pessoas possuem 
uma grande força de trabalho e mente. O próprio trabalho de Aravena com habitação 
popular demonstra uma maior preocupação com as especificidades do pobre urbano, dando 
a ele a oportunidade e ferramentas de colaborar para o desenvolvimento dos projetos de 
habitação social, tanto na fase de planejamento, quanto na fase final de melhorias e 
acabamentos.  

Uma breve análise dos conceitos apresentados nas obras analisadas já dá um 
panorama da situação em que a pobreza urbana e a segregação espacial sao vistas na 
contemporaneidade. De modo geral, o pobre urbano passa a não ser visto como um 
problema, e sim, parte da solução não apenas para a sua própria situação, mas para o 
desenvolvimento das cidades como um todo sendo, a sua inclusão, fator determinante para 
o sucesso de políticas públicas e de habitação social. Além disso, a segregação espacial 
ocorre por fatores não apenas ligados à pobreza em si, mas também ao modo como o pobre 
é visto, muitas vezes sendo impossibilitado de conseguir trabalhos que possam melhorar 
sua vida por culpa de preceitos fortemente atrelados ao senso comum, em especial das 
classes mais altas.   

Dessa forma, podemos considerar que a análise dos conceitos e ideologias vigentes 
é determinante para o entendimento da forma como as políticas públicas e o urbanismo em 
si ocorre na prática. O modo como o pobre urbano é “ visto” está diretamente conectado ao 
modo como a sociedade, civil e política, trabalha para promover a integração social dos 
mesmos no tecido urbano. Porém apenas uma análise ideológica não basta, pois ela muitas 
vezes se contradiz através de artifícios políticos que não são colocados em prática.    
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CONCLUSÕES  
 
 A urgência das problemáticas estudadas e as discrepâncias entre os discursos 
postos em papel através de projetos de governos, estatutos da cidade, leis e o que realmente 
é realizado na prática pelo poder público para resolvê-los foram notadamente problemas 
observados que são conectados diretamente com a maneira com as quais a segregação 
espacial e pobreza urbana são conceituados pelos agentes do urbanismo e políticos no 
Brasil.  
 Através da primeira leitura feita, O Mito da Marginalidade, pudemos notar que, 
apesar de ser um texto referência de décadas atrás, os paradigmas quebrados durante o 
processo de imersão feito pela autora ainda são, até certo ponto, bastante atuais, sendo de 
extrema relevância uma atualização na maneira como o pobre urbano é visto. Essa maneira, 
quando errônea, acaba por colaborar não apenas para a segregação espacial do pobre 
urbano através de ações dos agentes do urbanismo, mas também para a segregação social, 
que se conecta diretamente com a disposição física dessas pessoas dentro do tecido urbano.  
 A evolução dos conceitos de pobreza urbana se inicia pelas explicações 
culturais, que colocam a culpa da situação nos sujeitos, fruto de um estudo distanciado da 
realidade da vida dos pobres urbanos criando a teoria da cultura da pobreza tornando-a 
como uma espécie de destino inevitável.  Partir da crise da modernidade, as explicações 
estruturalistas surgiram, buscando explicações no sistema, e na forma como ele trata as 
pessoas com menor renda, tornando o problema menos individualizado. A partir de um 
terceiro momento, o pobre urbano é estudado de maneira mais próxima, através de técnicas 
etnográficas que permitem uma melhor avaliação dos fatores que os levam a situações 
extremas e, por consequência, uma melhor identificação de problemas e possíveis soluções.  
Apesar desta evolução conceitual, pode-se observar um certo atraso na maneira como as 
pessoas nessa situação são tratadas, em especial na cidade de Maceió. Ao observar 
principalmente o modo como o urbanismo se dá para as diferentes classes, ainda se é 
observada a influência de ideais que tratam o pobre urbano como um mero problema, cuja 
solução perpassa por táticas higienistas, e que se interligam com as necessidades do 
mercado imobiliário.  

Um claro exemplo dessa diferenciação de discursos é o caso da Vila Emater II, que 
acaba se tornando um grande resumo de como a formação das cidades, a exclusão 
socioespacial e as influências do mercado imobiliário exercem sobre a vida das pessoas em 
situação de vulnerabilidade na cidade de Maceió. O Acesso à informação se torna um 
empecilho para a população ter acesso ao direito pleno à cidade, ao mesmo tempo em que 
se torna uma arma utilizada pela iniciativa privada objetivando lucro. O Estado, que deveria 
proteger os direitos dessas pessoas, acaba muitas vezes se rendendo a influências políticas e 
do setor privado, dificultando a implementação de diretrizes previstas por ele mesmo 
através de instrumentos como o Plano Diretor.  

Ao se observar documentos oficiais e planos de governo é clara a visão de que  o 
modo como o planejamento urbano é descrito nestes é muito mais conectada com os 
conceitos contemporâneos de pobreza urbana, por tratar de maneira mais social, tratando a 
problemática de forma mais individualizada e objetivando a sua inclusão no tecido urbano, 
aproximando-se do planejamento participativo. Entretanto a discrepância entre a teoria e a 
prática é grave, e esta maneira contemporânea de tratar a pobreza e a segregação acaba se 
tornando mais uma maquiagem com objetivos políticos do que uma preocupação de 
verdade com a qualidade de vida dessas pessoa.  
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Os autores mais contemporâneos salientam a importância das análises sociais e 
culturais mais específicas de modo que, as causas para a segregação espacial e a pobreza 
urbana estão muito mais conectadas à estrutura do que ao indivíduo. Entretanto, as soluções 
mais eficazes estão em propostas mais individualizadas, o que significa que os projetos, 
meramente políticos, faraônicos de milhares de casas iguais em lugares afastados, tão 
utilizadas no Brasil, são ultrapassadas, e as reais propostas que mudam de fato o padrão de 
vida do pobre no Brasil estão alinhadas com a autogestão, e com o foco nas especificidades 
comunitárias, colocando assim o pobre e sua vida como a raiz para a solução desta 
problemática.     
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL E DIFERENCIADO DO BOLSISTA E /OU 
COLABORADOR   
TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO: Estudo dos conceitos de pobreza urbana e 
segregação espacial.  
 
I - DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DO TRABALHO DO ESTUDANTE; O colaborador 
deverá contribuir com a revisão bibliográfica dos conceitos adotados na pesquisa inicial 
(tese) atualizando os conceitos de pobreza urbana, segregação espacial, teorias e práticas da 
ação segregacionista do estado além de práticas e redes sociais através da condução de 
fichamentos, seminários e elaboração de textos científicos. Este Plano Individual de 
Trabalho (PIT) está ligado ao objetivo de estudar a pobreza urbana em seus aspectos 
teóricos e empíricos assim como os territórios da pobreza na cidade de Maceió através de 
uma série de leituras e análises de textos e dados sobre o tema. O principal produto deste 
PIT será um artigo sobre pobreza e segregação espacial.  
II - DETALHAMENTO DA METODOLOGIA CORRESPONDENTE; A metodologia a 
ser utilizada neste PIT será a pesquisa de natureza bibliográfica por oferecer meios 
auxiliares na definição e resolução dos problemas levantados: pobreza urbana e segregação 
espacial. Uma pesquisa desta natureza permite que o tema seja analisado sob novos 
enfoques, com várias teorias de diversos autores, produzindo novas conclusões. Os 
métodos nesta pesquisa consistem em algumas etapas a serem seguidas rigorosamente. O 
primeiro passo consiste em exploração das fontes bibliográficas: livros, revistas científicas, 
teses, relatórios de pesquisa e entre outros. O colaborador realizará leitura e fichamento de 
bibliografia para fundamentação teórica e/ou análise. Em seguida terá como atividade a 
condução de um grupo de leitura (GL) sobre os temas com os membros do Grupo de 
Pesquisa (NEST), não apenas os envolvidos no projeto, e também com outros interessados. 
Após as discussões do GL, o colaborador deverá sistematizar e relançar novos temas a 
serem discutidos no GL. Como consequência o colaborador deverá elaborar textos 
científicos sobre os conceitos discutidos, tendo, portanto, a oportunidade de revisar 
literatura, analisar, treinar sua liderança no GL, produzir textos científicos, e assim 
desenvolver a sua capacidade de pesquisa. 


