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RESUMO

O presente trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa de campo realizada no bairro São Sebastião, no município de Barbacena/MG. Tem o objetivo central de iniciar a

elaboração de um banco de dados, a partir do mapeamento dos programas sociais, tais como Bolsa Família, Programa Comunidade Solidária e outros, no bairro São Sebastião,

onde se encontra localizada a UEMG/Barbacena. Objetiva, também, analisar os dados considerando esses programas e a comunidade onde se inscrevem. A escolha deste bairro

tem como finalidade situar os pesquisadores na complexidade social em que está inserida a UEMG/ Barbacena. Essa opção tem possibilitado, como um primeiro resultado da

pesquisa a aproximação da UEMG com a comunidade onde se inscreve desde a coleta dos dados até a divulgação de estudos realizados na instituição. Esse mesmo processo

tem contribuído para que os bolsistas do curso de Pedagogia conheçam importante face da realidade local, aspecto fundamental no pensamento pedagógico. Além desses

aspectos, o desenvolvimento de metodologia específica de pesquisa já desafiou os bolsistas a estudarem ferramentas institucionais para conhecer os dados populacionais, para o

mapeamento do espaço, e à construção de estratégias para realização da pesquisa de campo. Nessa pesquisa qualitativa as pesquisas bibliográfica e descritiva têm sido

fundamentais para o registro, análise e correlacionamento de fatos, ou fenômenos, com estudos de casos e descritivos. Encontra-se em fase de execução a coleta de dados que,

inicialmente, exigiu estudos e construção de questionários, a partir da adaptação de modelos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse movimento

investigativo em curso tem levado o grupo a prescrutar mudanças metodológicas, a fim de obter a ampliação e aprofundamento do conhecimento sobre as políticas sociais e

sobre a comunidade local.
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