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RESUMO

Este trabalho apresenta dados sociodemográficos parciais das famílias residentes em uma comunidade de
Aracaju, os quais subsidiarão ações multidisciplinares para os moradores do local. Aplicou-se um questionário
em 23 famílias (10% do total). Destas, a renda familiar média foi 1,37 Salário Mínimo e a maioria vive com
até um salário. A maioria não completou o ensino fundamental seguido do número de pessoas que nunca foi à
escola. O número de pessoas solteiras foi destacadamente maior que as casadas e as empregadas pouco
acima que as desempregadas. O número das pessoas pardas foi acentuadamente acima das demais cores de
pele e o número de católicos ultrapassou os que professam outras religiões. Estão sendo organizados grupos
com os moradores em diversas áreas e as demais etapas do trabalho comunitário serão realizadas junto com
os moradores, nos moldes da pesquisa participante.

Palavras chave: caracterização sociodemográfica, comunidade de baixa renda, pesquisa participante.

SOCIALDEMOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF FAMILIES FROM A LOW INCOME COMMUNITY.

Abstract

This work presents partial social-demographic data of families living within a community in Aracaju, which will
subsidize multidisciplinary actions to the residents of the area. A questionnaire was given to 23 families (10%
of the total). The average family income is 1.37 minimum wages and the majority live with up to 1 minimum
salary. The majority hadn’t completed basic education, followed by a number of people who had never gone
to school. Unmarried outnumbered married people and the number of employed were slightly more than that
of unemployed. Black people were in a higher number than other skin tones and there were more Catholics
than other religions. Groups of residents are being organized in various areas and further steps of community
work are to be done with them, in the same approach as that of participatory research.

Keywords: social-demographic characterization, low income community, participant research.
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INTRODUÇÃO

A psicologia comunitária utiliza o enquadre teórico da psicologia social, privilegiando o trabalho com os
grupos, colaborando para a formação da consciência crítica e para a construção de uma identidade social e
individual orientadas por preceitos eticamente humanos (FREITAS,1966, p.73).

Silva (2005, p. 13) resume os elementos de conceituação da comunidade por pensadores dos séculos XIX e
XX ao afirmar que o referido conceito:

Abrange todas as formas de relacionamento caracterizadas por um grau elevado de
intimidade pessoal, profundeza emocional, engajameno moral, coersão social e
continuidade no tempo. A comunidade encontra seu fundamento no homem visto em
sua totalidade e não separadamente nesse ou naquele papel que possa desempenhar
na ordem social.

Ao conceituar Comunidade, Góis (2005, p. 65) aponta os principais elementos que a caracteriza:

sentimento de pertença, participação na mesma cultura e vinculação a um território
comum e ainda, espaço de moradia e de convivência direta e duradoura, igual nível
socioeconômico dos moradores, laço histórico comum, mesmas necessidades e
problemas sociais e um sistema próprio de representações sociais.

A comunidade é conceituada como um espaço dividido por todos que compartilham das mesmas
necessidades; representação diferente para cada sujeito que contribui para o conceito formado por todos, que
estimula o consenso e a unificação no que diz respeito à participação, aos anseios, as relações interpessoais e
os vínculos afetivos como o sentimento de pertencimento, promovendo assim,livre expressão e um
rendimento efetivo no alcance dos objetivos das intervenções, a conscientização social e a promoção da
autonomia qualidade de vida combatendo a exclusão Gonçalves e Portugal (2012, p.10).

A Psicologia Comunitária no Brasil e na América Latina é marcada pela busca da transformação social, pela
liberdade de expressão, pela emancipação da subjetividade, pela perspectiva interdisciplinar nas suas
reflexões e práticas, pela luta em prol da participação política individual e coletiva, pelo acesso da população a
serviços públicos de qualidade em termos de educação, saúde, saneamento básico, meio ambiente e
condições dignas de moradia e trabalho. Se considerarmos a importância de tais temas para a produção da
autoestima, da saúde mental, estaremos compreendendo a pertinência da Psicologia comunitária para a
Psicologia como um todo (2007, p. 84)

Para Gonçalves e Portugal (2012), o psicólogo comunitário busca promover o deslocamento de uma posição
de comodidade e alienação para uma a conscientização, de forma a levar os membros da comunidade a se
responsabilizarem pela transformação de sua realidade. O trabalho da Psicologia Comunitária é centrado no
fortalecimento da consciência crítica, nos valores e na construção de uma identidade social, individual, em
uma unidade entre os integrantes da comunidade

No que se refere à atividade do psicólogo na comunidade, concordamos com Bleger (1984, p. 72) ao sugerir a
não dedicação ao tratamento ou a cura dos indivíduos isoladamente, mas voltar as suas ações para a
comunidade um todo, na complexidade de sua dinâmica e interrelações. A este respeito, o referido autor,
afirma:

Deve-se tratar de superar a organização de uma assistência individual e privada,
dedicada fundamentalmente à cura, fazendo com que a ênfase ou o maior peso da
atividade profissional dos mesmos recaia sobre a população (a comunidade) e não
sobre os indivíduos; promover bem estar e não somente a cura; não atender única,
específica e predominantemente fatores patógenos a nível individual e sim situações
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mais gerais da comunidade.

A atuação no contexto da comunidade expõe um conjunto de significações edificadas e compartilhadas pelos
moradores, trazendo referencias em volta, às dificuldades do cotidiano, às histórias de vida, às condições
socioeconômicas, às lutas pela possibilidade de mudanças da realidade vivida, à sociabilidade e ao convívio
entre os mesmos. Isso implica que “tais significações refletem-se, portanto, determinantes históricos e
culturais que têm repercussões sobre as atividades desenvolvidas nas comunidades” (Pinheiro, Barros,
Colaço, 2012).

Freitas (1996) afirma que o termo Psicologia na comunidade foi cunhado a partir do desenvolvimento dos
trabalhos realizados nas comunidades de baixa renda no estado de São Paulo, por parte de estudantes,
psicólogos e professores de graduação. Na Universidade Federal de Minas, na década de 1970, a disciplina
Psicologia Comunitária tornou-se parte do currículo do curso de Psicologia. Na mencionada época, o trabalho
do psicólogo junto à população carente era voluntário e desde aquela época suas bases teóricas são
sustentadas pela psicologia social, Sociologia e Antropologia, entre outras áreas das Ciências Humanas. A
preocupação desses profissionais era desenvolver atividades que permitissem à Psicologia estar mais próxima
da população carente, auxiliando práticas para que esta clientela pudesse se organizar de forma política e
reivindicasse melhores condições de vida. A este respeito a autora comenta:

Os profissionais participavam dos movimentos populares com a crença de colaborar
para uma sociedade mais justa e igualitária. Os profissionais de psicologia
começaram a marcar espaço, saindo das escolas, consultórios e, indo para os
bairros, favelas, associações de moradores (1996, p. 65).

Entre as diferentes modalidades metodológicas que os profissionais da psicologia comunitária têm adotado,
aponta-se a pesquisa participante, em que todos os participantes são também pesquisadores. Para Brandão
(1986, p. 27) a finalidade da pesquisa/ação é “favorecer a aquisição de um conhecimento e de uma
consciência crítica do processo de transformação pelo grupo que está vivendo este processo, para que ele
possa assumir, de forma cada vez mais lúcida e autônoma, seu papel de protagonista e ator social”.

No que se refere às etapas do trabalho comunitário, os estudiosos concordam que, embora tenhamos que
considerar as características de cada comunidade, como Campos (1996), no geral, eles sugerem:

Os trabalhos baseados na perspectiva social comunitária partem de um
levantamento de necessidades, e situações enfrentadas pela população investigada,
principalmente as situações que dizem respeito à saúde e à educação. Após essas
investigações, procura-se trabalhar com grupos, utilizando métodos e processos e
conscientização, para que eles, progressivamente, assumam seu papel de sujeitos
em Comunidade busca desenvolver condições para o exercício pleno da cidadania, da
igualdade.

Um dos conceitos que serão tratados no projeto é o de desenvolvimento comunitário. Este, para Paul Singer
(s.d.), está intimamente ligado ao desenvolvimento de todos os moradores, os quais se unem pela
colaboração mútua e pela posse coletiva dos meios essenciais de produção ou distribuição. A preferência dos
membros vai determinar se muitos ou todos preservarão a autonomia de produtores individuais ou familiares.
No entanto, adverte o autor, os grandes meios de produção, como os silos ou armazéns, frotas de veículos,
edificações e equipamentos para processamento industrial, redes de distribuição de energia, entre outros,
necessitam ser coletivizados. Explica o autor, se estes forem privados, a comunidade inevitavelmente se
dividirá em classes sociais distintas e os proprietários explorarão os não proprietários. Este investigador
assinala que no processo da especialização produtiva, o desenvolvimento deve ser coletivo e os membros
mais habilitados devem ajudar os demais. Afirma ele:

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/caracterizacao_sociodemografica_das_familias_de_uma_comunidade_de.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



A procura pela especialização produtiva que eleva o rendimento da
comunidade não pode prescindir desta condição: os novos ramos produtivos
têm de permitir que todos deles participem, enquanto produtores e enquanto
gestores do processo produtivo. Os que demonstram mais habilidade e maior
proficiência devem naturalmente – porque é benéfico a todos – ajudar os que
têm menos facilidade de desenvolver estas qualidades. Estes valores têm
óbvia justificação ética, mas também prática (p 02).

Segundo Fragoso (2005), embora o Estado não seja provedor do desenvolvimento nas comunidades, sua
função neste processo é controlar os possíveis efeitos políticos desestabilizadores. Os resultados do
desenvolvimento comunitário são positivos para o Estado, o qual muito embora, não invista no processo,
além das melhorias - as quais deveria se responsabilizar totalmente -, consegue colher ônus eleitoral. O autor
analisa no referido processo a participação popular externa ao apontar que a ajuda prestada pelos voluntários
vai favorecer o controle moderno do Estado, ao afirmar:

Até o sector do voluntariado dá uma ajuda preciosa a desresponsabilização e
retração provedora do Estado. Repare-se, por último, que não deixa de haver um
efeito central de controlo social, mas que em relação aos tempos de modernização,
apenas mudaram as formas de conseguir esse controlo – talvez mais facilmente
conseguido quando os próprios cidadãos contribuem -, de forma inconsciente, para
essas novas formas de controlo (FRAGOSO, 2005, p. 36).

Tendo por base as ideias expostas acima, este trabalho apresenta um levantamento sociodemográfico de
cerca de 10% das famílias moradoras na comunidade Cidade de Deus, Aracaju/SE. Tais dados servem de
base para a realização de atividades interdisciplinares nas áreas de arte, cultura, lazer e saúde para os
moradores do local. Acredita-se que estes, de posse dos conhecimentos sobre a própria história, os problemas
e os potenciais humanos e naturais da comunidade, se capacitem para organizar suas lutas em favor dos seus
direitos, os quais incluem, além das melhorias necessárias ao local e/ou às famílias, o enfrentamento dos
principais problemas comunitários.

Quanto aos impactos, espera-se que a intervenção na Comunidade Cidade de Deus venha a surtir efeitos
positivos a curto, médio e longo prazos para toda a comunidade. A curto prazo, espera-se que o resgate
histórico da comunidade, o levantamento dos seus potenciais, bem como a caracterização sociodemográfica
dos moradores, forneça elementos de aprendizagem coletiva e fortaleça a consciência comunitária dos
moradores. Espera-se, que tais investimentos possam favorecer o enfrentamento dos problemas
comunitários. No que se refere à mobilização dos membros da comunidade, as técnicas envolvidas, segundo
os especialistas, elevam a autoestima dos moradores à medida que eles, em grupo, se capacitam para
resolver os problemas que lhes afligem.

Acreditamos que a médio e longo prazos, a criação de grupos com crianças, adolescentes e mulheres, nas
áreas da cultura, arte, lazer e saúde - dentro dos limites de os profissionais aceitarem participar do projeto -,
poderá influenciar a elevação dos níveis cultural e artístico, bem como a autoestima desses sujeitos, além de
ocupar de forma saudável o seu tempo. As técnicas de atividades e mobilização coletiva poderão favorecer ao
treinamento dos moradores em suas lutas no sentido deles serem ouvidos pelo Estado e atendidos em seus
direitos. Desta forma, esperamos que a cidadania desses moradores seja resgatada através do exercício da
sua própria organização e luta.

METODOLOGIA

Participarão do projeto, crianças, adolescentes, mulheres e homens moradores da comunidade Cidade de
Deus. Esta tem aproximadamente 220 casas com um número aproximado de famílias e está localizada no
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Bairro Coroa do Meio, próximo ao mangue, em Aracaju/SE. A referida comunidade se caracteriza pela pobreza
de seus moradores e de infraestrutura do local e apresenta, segundo informações dos moradores, entre
diversos problemas, o tráfico de drogas, a prostituição e o alcoolismo. Algumas atividades sociais têm sido
desenvolvidas na Comunidade, como aulas de violão e flauta e ações religiosas.

Procedimento Experimental

Para o levantamento sociodemográfico, construiu-se um questionário composto por 18 questões, em que
foram levantadas informações sobre categorias relativas às famílias e individuais, tais como: tempo de
moradia na comunidade, número de cômodos existentes na casa, número de pessoas moradoras na casa,
idade, profissão, estado civil, religião de cada um dos residentes.

Será construído um roteiro de entrevista, junto com os moradores, a fim de se levantar a história da
comunidade - a partir das informações dos moradores mais antigos -, os recursos, os problemas e as
demandas comunitárias.

As próximas etapas deste trabalho seguirão o modelo de pesquisa participante, onde os pesquisadores são
todas as pessoas que se dispõem a trabalhar nas ações propostas pelo coletivo, independentemente de ser
líder, morador/a local, aluno/a ou professora da UFS. A este respeito, Santos (2012), define Pesquisa
Participante como o envolvimento da população na análise de sua própria realidade visando promover uma
mudança social benéfica, tendo como princípio uma ação transformadora que privilegia a melhoria das
condições de vida dos indivíduos envolvidos com ela. No caso, os moradores da mencionada comunidade,
serão objetos de estudo e ao mesmo tempo pesquisadores, construtores de um novo saber que supera os
saberes construídos no cotidiano da vida comunitária. Na Pesquisa Participante/Ação busca-se estabelecer
uma comunicação diferenciada, de acordo com o nível de desenvolvimento político e educacional dos grupos
de base daqueles que fornecem a informação. Por ser crítica-dialética, essa modalidade de pesquisa busca
envolver aquele que pesquisa e aquele que é pesquisado no estudo do problema a ser superado, conhecendo
sua causa e construindo coletivamente as possíveis soluções.

No sentido acima exposto, as próximas ações serão decididas em assembleias com os moradores, líderes
comunitários e membros do projeto da UFS. O grupo como um todo definirá as direções futuras das ções,
bem como as atividades e as metodologias a serem adotadas para a realização das atividades.

A comunidade tem sido visitada pelos estudantes e pela professora da UFS uma vez por semana. Nas visitas,
além dos contatos com os moradores, foram levantadas informações sociodemográficas das famílias, além de
algumas informações que vão subsidiar as ações coletivas. A partir da sistematização coletiva as assembleias
acontecerão duas vezes por mês, em que uma delas será temática e na outra, os grupos divulgarão as
informações obtidas, além de serem discutidas e definidas as direções sobre as próximas atividades, assim
como a metodologia de trabalho.

RESULTADOS

Deve-se ressaltar que esses dados são parciais e se referem ao início do processo de coleta de dados. O
questionário sociodemográfico foi aplicado em 23 famílias residentes nas diversas ruas que constituem a
comunidade. A partir da análise dos questionários foi possível dividir os dados em familiares e pessoais que
podem ser visualizados nas tabelas abaixo:

Tabela 1: Tempo de Moradia na Comunidade

Anos Nº famílias
Até 1 2
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2 a 5 3
5 a 10 8
10 a 15 4
15 a 20 2
20 a 30 1
Acima de 30 1

Média: Xi.Fi/N 196,5/21 Média= 9,35

Pode-se observar que das famílias investigadas, a média de moradia na comunidade foi 9,35 anos.
Existem famílias residentes no local com menos de um ano e, em um leque variado de tempo de
moradia, outras com mais de trinta anos. Destaque-se que o maior número de famílias afirmou morar
no local entre cinco e dez anos.

Tabela 2: Número de Residentes por Casa

Nº Residentes Nº de famílias
Até 2 6
2 a 5 12
5 a 7 5
7 a 10 0
Acima de 10 1

A tabela mostra que das famílias que participaram deste
levantamento, a média de 3,6 pessoas residentes por casa.

Tabela 3: Renda familiar

Salário Mínimo

Referência
Nº famílias

Até 1 14
1e 2 3
3 e 5 6
Total 23

Média: Xi.Fi/23 = 1,37

A tabela acima mostra que se encontrou no grupo de famílias investigadas uma renda familiar média de 1,37
salário mínimo referência, sendo que o maior número de famílias apontou uma renda de até um salário
mínimo.

OBS: As informações a seguir se referem a dados discriminados por pessoas componentes das famílias
investigadas.
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Tabela 4: Escolaridade

Graus de escolaridade N° de pessoas
Nunca foi à escola 9
Ensino fundamental incompleto 60
Ensino fundamental completo 8
Ensino médio incompleto 4
Ensino médio completo 7
Ensino superior incompleto ou completo 0

Foi encontrado nos componentes das famílias investigadas, um variado leque de grau de escolaridade que
variou entre nenhum até o ensino médio completo. Destaca-se que a maioria irrefutável de pessoas indicou
não ter completado o ensino fundamental, seguido imediatamente de um número de pessoas que nunca foi à
escola. Não apareceu nenhuma pessoa com curso superior, mesmo incompleto.

Tabela 5: Idade das Pessoas Componentes das Famílias

Anos Nº de pessoas
0 - 5 11
6 - 11 13
12 - 17 14
18 - 23 17
24 - 29 7
30 - 35 11
36 - 41 6
42 - 47 4
Acima 4811

O universo das pessoas que compunham as famílias da amostra apresentou entre zero e 100 anos. A idade
média foi 36,02 anos. O intervalo com maior número de pessoas apresentou entre 18 e 23 anos.

Tabela 6: Estado civil das Pessoas Componentes das Famílias

Estado Civil Nº de pessoas
Solteiros 55
Mora junto 12
Casados 15
Viúvo 3
Separado 1

A tabela mostra que a maioria das pessoas que compunham as famílias abordadas era solteira, seguida de
casados e imediatamente após afirmaram “morar junto”. Se juntarmos o número de pessoas que se
afirmaram casadas e os que “moram juntos” ainda é acentuadamente menor que o número de solteiras.
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Tabela 7: Situação de emprego das Pessoas Componentes das Famílias

Nº de pessoas
Desempregados 22
Empregados 25
Aposentados 4

No que se refere à situação de emprego, observa-se que o número de empregados é pouco acima dos
desempregados.

Tabela 8: Cor da Pele das Pessoas Componentes das Famílias

Cor Pele Nº de pessoas
Branco 17
Pardo 68
Negro 10
Total 95

O número de pessoas pardas foi muito acima das demais cores de pele, seguida da cor branca e o menor
número encontrado foi de pessoas da cor negra.

Tabela 9: Religião das Pessoas Componentes das Famílias

Religião Nº de pessoas
Católicos 61
Evangélicos 5
Adventistas 7
Sem religião 17
Acreditam em Deus 1
Espírita (pai de santo) 1

A tabela mostra um número de católicos acentuadamente maior que as demais religiões. Ressalta-se que na
segunda posição apareceram as pessoas consideradas “sem religião”, logo seguido de evangélicos e
adventistas, entre outros credos apontados.

Foram feitas ainda no questionário perguntas referentes às condições de moradia. Em 100% das casas
visitadas a casa era de alvenaria e os moradores possuíam benefícios como energia e água. No entanto, foi
observado esgoto a “céu aberto” nas ruas.

CONCLUSÕES

O levantamento sociodemográfico não conclusivo apontou que as idades variaram de zero a 100 anos com
média de 36 anos. Quanto ao tempo de moradia, observou-se que existem famílias com menos de um ano
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residentes no local e outras com mais de trinta anos, sendo que o maior número de famílias mora no local
entre cinco e dez anos. Encontrou-se uma média de 3,6 pessoas residentes por casa e representantes de 12
famílias afirmaram que moravam na casa, entre 2 e 5 pessoas. A renda familiar média foi de 1,32 salário
mínimo referência e um número acentuado de respondente afirmou viver com até um salário. O grau de
escolaridade dos membros das famílias investigadas, variou entre sem escolaridade (segundo maior escore),
até o ensino médio completo, sendo que a irrefutável maioria de seus componentes indicou não ter
completado o ensino fundamental. Não apareceu nenhum morador que cursasse o ensino superior, mesmo
incompleto. A maioria das pessoas que compunha as famílias abordadas era solteira, seguida de casados e
imediatamente após encontrou-se os que afirmaram “morar junto”. No que se refere à situação de emprego,
observa-se que o número de empregados é pouco acima dos desempregados. O número de pessoas pardas
foi marcadamente acima das demais cores de pele, seguida da cor branca e o menor número encontrado foi
de pessoas da cor negra. O número de católicos encontrados foi muito acima dos que professavam outras
religiões, sendo apontadas pessoas “sem religião”, seguidas de evangélicos, adventistas e espíritas.

Como a maioria dos estudiosos, Gonçalves e Portugal (2012) apontam que os trabalhos de intervenção
comunitária são iniciados com um levantamento a fim de se conhecer a população, o histórico e as
necessidades comunitárias.

Concluindo, pretende-se dar continuidade ao levantamento apresentado com vista a traçar o perfil
sociodemográfico dos moradores da comunidade Cidade de Deus. Paralelamente, pretende-se desenvolver as
demais etapas do trabalho comunitário nos moldes da pesquisa participante, que necessariamente supõe os
seus moradores e obedece ao princípio de melhorar a qualidade de todo o conjunto da comunidade. Desta
forma, serão trabalhados, junto com os moradores, a construção dos instrumentos para o conhecimento do
local, o processo da coleta de dados, bem como todos os desdobramentos da pesquisa. Continuarão sendo
despendidos esforços no sentido de dar continuidade à implementação dos grupos nas áreas de lazer, cultura,
arte e saúde direcionadas às crianças, aos adolescentes e aos adultos residentes no local.
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