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RESUMO
O presente trabalho está associado a primeira fase da Pesquisa de Campo do projeto de pesquisa intitulado “
Estudantes, Direitos e Territórios Urbanos no Maciço de Baturité: uma experiência de territorialização e
democratização na assistência estudantil da UNILAB”, um projeto financiado pela FUNCAP e realizado pelo
grupo tecnológico e de extensão diálogos urbanos.
Este trabalho apresenta aspectos da pesquisa de campo no território intraurbano da Boa Fé e no Prourbe no
município de Redenção, com o intuito de perceber esses territórios em suas complexidades e mutações, em
vários âmbitos como o social, econômico, estrutural, lazer, saneamento básico e etc. Um dos objetivos dessa
pesquisa de campo foi analisar como a cidade está estruturada para receber estudantes, como esses
estudantes acabam dialogando com os vizinhos, com o território e quais as condições que esse espaço urbano
oferece para o estudante universitário.
Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário elaborado pela equipe , discutido em várias
reuniões e aperfeiçoado no próprio campo, inicialmente através de uma aplicação piloto. Após a definição da
versão preliminar do Questionário, foi realizado o piloto da pesquisa, testando-o empiricamente, validando-o
e verificando modificações necessárias. Apesar disso, a pesquisa de campo em diferentes territórios foi
evidenciando outras modificações necessárias, até chegarmos à consolidação de uma versão final.
Enfim, essa primeira parte da pesquisa de campo se mostrou bastante enriquecedora para os bolsistas do
projeto de extensão Diálogos urbanos. Foi possível evidenciar vários pontos que na teoria não á muito fácil
perceber e tivemos contato com a realidade vivida e a dinâmica da cidade de Redenção, vivenciando seus
pontos positivos, negativos, suas dinâmicas e suas perspectivas de expansão.
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