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CARACTERIZAÇÃO
Este é um Programa desenvolvido pela PUC Contagem, sob a Coordenação do Curso de
Serviço Social. Teve seu início em dezembro de 2001 a partir da pesquisa sobre a história
da Vila Barraginha, realizada na Puc Contagem, no período de 1999 a 2001, por uma
equipe de professores e alunos. Este programa tem como público alvo os moradores da
Vila Barraginha, na sua busca de melhores condições de vida, e os estudantes da PUC
Contagem, na construção de sua cidadania social.
Para desenvolver o trabalho social este Programa se desdobra em três projetos, a saber:
I – Construção de Cidadania – envolve um trabalho de alunas do Curso de Serviço Social
da PUC Contagem (estágio curricular) com os moradores da Vila Barraginha (grupos de
Crianças e Adolescentes)
II – Reconhecimento Social de um Bolsão de Pobreza – envolve um trabalho (estágio
extracurricular) com os alunos da PUC Contagem, dos cursos de Direito, Serviço Social e
Administração.
III - Fragilização dos vínculos sociais na Vila Barraginha: desafios na luta pela melhoria da
qualidade de vida. Projeto de pesquisa aprovado pelo FIP para o período de agosto/2003
a julho/2004.
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OBJETIVOS DO PROGRAMA
Os objetivos deste programa têm duas dimensões: uma primeira se refere à área acadêmica
propriamente dita, envolvendo mais diretamente a Comunidade Acadêmica, buscando o
cumprimento da finalidade da Universidade no tocante à formação dos alunos para uma
prática social comprometida com a melhoria das condições de vida da população brasileira.
Este objetivo assim se expressa:
“Inserir um grupo de estudantes no trabalho de campo com vistas ao enriquecimento de sua
formação profissional, buscando a realização da função social da Universidade ao orientar e
contribuir para o acesso da população brasileira aos bens e serviços da sociedade”.
Também os objetivos deste programa apresentam uma segunda dimensão, expressa numa
outra ordem de preocupação, mas interligada e complementar à primeira dimensão:
“Desenvolver um trabalho de campo na Vila Barraginha, com vistas à orientação e facilitação
do acesso dos moradores da Vila a melhores condições de vida e ao resgate da sua condição
humana”.
Como parte da busca de realização deste objetivo a equipe da PUC Contagem se propõe a
participar do Programa “Vila Viva”, um programa criado pela Associação de Moradores da Vila
Barraginha que se compõe de duas Frentes que se desdobram em três Projetos de Trabalho:
“criação de uma horta comunitária na Vila e

“desenvolvimento de atividades artísticas e

culturais com moradores”
CARACTERIZAÇÃO DA VILA
A Vila Barraginha é um aglomerado de casebres que reúne aproximadamente 350 famílias –
1400 pessoas – que buscam este espaço como moradia a fim de facilitar seu acesso às
condições de reprodução da força de trabalho que a cidade oferece: trabalho, saúde,
transporte, educação e segurança.
Situa-se próxima à Praça da Cemig, na cidade de Contagem, tendo como limites geográficos
os bairros Jardim Industrial e Barreiro que pertencem tanto ao município de Contagem quanto
ao município de Belo Horizonte. O entorno mais próximo à Vila é suprido com recursos na
área do trabalho, da saúde e da educação, tais como: empresas – Cemig, Magnesita,
Hércules, Cia. de Tecidos Santa Elizabete, Hospital Santa Rita, Hospital São José, INSS e
Secretaria de Saúde e Ação Social de Contagem, Senai.
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