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O presente resumo é fruto da pesquisa "Desafios Interdisciplinares nos processos de
Formação e Trabalho em Saúde Urbana na Comunidade", financiada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, vincula-se ao Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Formação e Exercício Profissional em Serviço Social
(GEFESS), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), é de autoria da
bolsista de Iniciação Cientifica, Elisa Leivas Waquil orientada pela Professora Doutora
Alzira Maria Baptista Lewgoy. O estudo busca entender a dinâmica das relações sociais na
Vila Sossego, e a relação da mesma com a cidade, ou seja, como os moradores se
organizam dentro da Comunidade, como a comunidade se relaciona com representantes de
órgãos públicos, representações políticas e outras instituições e como se processa o
encaminhamento de suas demandas sociais e a luta por cidadania. A investigação foi
ancorada nas categorias teóricas: interdisciplinaridade, território, desigualdades, formação,
produção do conhecimento e comunidade. As abordagens quantitativa e qualitativa foram
as trajetórias metodológicas percorridas. Esta última abordagem, processo no qual a
bolsista participou em todas as etapas, será aqui apresentada, que constitui-se na coleta,
realização de um grupo focal com as lideranças da comunidade e de vinte e três entrevistas
semi-estruturadas com os moradores jovens, adultos e idosos da Vila Sossego, análise das
narrativas correspondendo as etapas da análise de conteúdo. Obedecendo aos critérios
éticos, a devolução das informações à comunidade foi divulgada via jornal da comunidade
"Saúde, Sossego!" e reuniões. Essa publicização potencializou ao nivel local, uma
mobilização de um grupo de moradores auxiliados pelo Projeto de Extensão InterSossego
(UFRGS/UBS), resultando na elaboração do projeto paisagístico de requalificação de
espaço público degradado no território da Vila. As narrativas analisadas evidenciaram que
sendo o território, espaço em que significados e ressignificações vão sendo construídos
pelos sujeitos em torno de suas experiências de vida naquele local, onde há prevalência do
aspecto relacional sobre o aspecto racional, constatou-se que, os moradores da Vila ainda
estão mais vinculados na cidade do que no seu território; que os moradores idosos e
adultos se identificam com o território, enquanto os jovens sonham em sair do território;
culpabilizam a comunidade pela pouca participação, delegando as necessidades da
comunidade à representações políticas e as instituições. Destacam-se ainda a integração
da pesquisa à extensão comunitária favorecendo a taxa de resposta aos instrumentos de
coleta de dados (88% de cobertura de domicílios na fase quantitativa) e a seleção da
amostra e participação dos selecionados na fase qualitativa; a possibilidade da bolsista
participar de uma pesquisa de natureza interdisciplinar e de uma melhor avaliação das
expectativas e possibilidades de resolução de problemas locais.

