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RESUMO

Analisar o comportamento social, e seu dinamismo, requer antes de tudo a percepção de que a realidade que cerca os agentes sociais refletem 
diretamente nos seus comportamentos. O presente estudo não perdeu essa verdade de vista ao analisar o comportamento social dos indivíduos 
que moram na comunidade Vila Vitória, localizada em uma área de mangue que foi invadida quando da construção da MA 207, conhecida na 
cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, como “Via Expressa”. O trabalho foi gestado dentro do projeto de extensão “Via Expressa 
Cidadã”. O projeto é ligado a Faculdade Estácio São Luís e é multidisciplinar. Dele fazem parte os cursos de Nutrição, Psicologia, Nutrição, 
Enfermagem, Direito e Biomedicina. O objetivo do projeto é levar para a comunidade a infraestrutura e o material humano disponível na 
Faculdade, tendo como objetivo último incluir as pessoas que vivem no local. Este trabalho foi construído a partir da interação entre os alunos do 
curso de Psicologia que fazem parte do projeto de extensão e a comunidade. Durante as visitas à comunidade, os alunos de psicologia ouviam os 
moradores. Além de entrevistas semiestruturadas eles usaram a técnica de escutatória para entender como os indivíduos que vivem na 
comunidade percebem a realidade que os cerca e como eles interagem com a mesma. Durante esse processo foi possível compreender como os 
moradores definem os problemas estruturais que gracejam pela comunidade e como eles buscam resolvê-los. Por ser uma área invadida, a 
comunidade não possui nenhuma infraestrutura criada pelo Estado Brasileiro. As ruas não são asfaltadas, não existe coleta de lixo e o esgoto é a 
céu aberto. Também não há escola ou posto de saúde que atendam a comunidade. Diante desta realidade, o presente trabalho teve como 
objetivo estudar os comportamentos sociais das pessoas que vivem na comunidade, buscando compreender como os indivíduos percebem os 
problemas sociais que os cercam. Durante a realização das entrevistas semiestruturadas e da escutatória foi possível perceber como cada 
indivíduo que foi ouvido se vê dentro da comunidade. Essa percepção deu as bases para os alunos de psicologia analisarem os padrões de 
comportamentos das pessoas que foram ouvidas. Nas falas foi possível perceber sentimentos como desilusão, impotência, abandono e solidão, 
principalmente entre as pessoas mais velhas da comunidade. Apesar de ainda está no início, o trabalho junto a comunidade já demonstrou que o 
atendimento psicossocial é necessário. Não só os indivíduos, mas toda a comunidade está fragilizada e necessita de apoio psicológico.
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