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Objetivo

Metodologia

Entender a dinâmica das relações sociais
na Vila Sossego - ou seja, como os
moradores interagem e se organizam
dentro da Comunidade e como se
relacionam com representantes de órgãos
públicos (DEMHAB, DMAE, CEEE…)
organizações
políticas
(CAR,
OP,
vereadores, prefeito) e outras instituições
sociais (escolas, igrejas, clubes) - e o
encaminhamento de suas demandas
relacionadas a luta por cidadania.

Abordagem qualitativa baseada em
a)
Organização de reunião com grupo focal de
lideranças formais e informais da Vila
b)
23 entrevistas semi-estruturadas com moradores
estratificados em tres gruos – idosos, adultos e
jovens
c)
Análise de conteúdo das etapas anteriores
d)
Produção de relatório
e)
Devolução de resultados mantendo a
confidencialidade das fontes, à comunidade, via
Jornal “Saúde, Sossego!”e reuniões do Projeto de
extensão na Vila

Resultados
A Vila tem 330 moradores em 100 moradias. Várias gerações, alguns no território há 40
anos. Conforme os moradores, as relações sociais dentro da vila são restritas. Há
heterogeneidade de interesses que pode ser inferida por diferenças na escolarização dos
jovens - alguns na universidade e outros que não concluíram o ensino fundamental. As
referências sociais estão mais na cidade do que no seu território. Os idosos e adultos se
identificam mais com o território, enquanto os jovens sonham em sair; os moradores
Identificam como problema a pouca participação local e a delegação da solução de
problemas da comunidade a representantes formais da vila e do OP.

Conclusões
A análise ainda está em andamento. Apontamos como grande facilitador da
interação dos pesquisadores com a comunidade o fato de a pesquisa estar
inserida num projeto de extensão que a antecedeu por dois anos. O censo
domiciliar que a antecedeu o projeto teve adesão de 88% dos domicilios, e
facilitou, também, a aproximação com os sujeitos da pesquisa qualitativa.
Esta, por sua vez, reforçou o vínculo da comunidade com o projeto de
extensão, que resultou em um projeto paisagístico de requalificação de um
espaço público degradado no território da Vila, hoje chamado Jardim Sossego.
* Bolsista de Iniciação Científica CNPq da pesquisa "Desafios Interdisciplinares nos processos de Formação e Trabalho em Saúde
Urbana na Comunidade", no período de março de 2014 à julho de 2015.
** Coordenadora da Pesquisa e orientadora da bolsista de iniciação Cientifica CNPq .
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