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@s profissionais, diversas vezes, possuem dificuldades de motivar processos participativos na comunidade por falta de uma organização mínima. Logo, tais processos participativos sequer são sentidos como necessidade básica, até porque, em situação de pobreza sócio-econômica extrema, pensa-se mais na sobrevivência imediata, do que na necessidade de garanti-la como direito definitivo. Assim, este estudo tem como objetivo geral: compreender o processo de participação da comunidade em propostas de trabalhos voluntários a serem implementados na própria comunidade. E como objetivos específicos: conhecer como vem ocorrendo a participação da comunidade na proposição de trabalhos voluntários na própria comunidade; conhecer como vem ocorrendo a participação da comunidade na implementação de trabalhos voluntários na própria comunidade; conhecer a percepção d@s moradores da comunidade acerca de trabalhos voluntários; conhecer a percepção d@s moradores da comunidade acerca dos trabalhos voluntários já implementados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, do tipo estudo de caso. O local propriamente da pesquisa será em uma área de invasão, localizada na Rua Comendador Henrique Pancada (próximo à Lagoa), incluindo os domicílios situados na Rua 15 de Novembro até a Rua Gonçalves Dias (domicílios que beiram a Lagoa dos Patos). Os sujeitos serão moradores residentes da área invadida, localizada na Rua Comendador Henrique Pancada, no município do Rio Grande e líderes/voluntários que participaram da implementação de trabalhos voluntários na comunidade. A técnica para coleta de dados utilizada neste estudo, será a entrevista individual semi-estruturada com moradores e líderes/voluntários. A análise dos dados será através da apreensão, síntese, teorização e recontextualização. Visualizo a importância que o desvelamento das questões da (não) participação da comunidade pode trazer para @s diferentes profissionais que desenvolvem trabalhos voluntários em comunidades, mais especificamente os da saúde, em especial @s Enfermeir@s, que assim poderão possivelmente planejar melhor suas ações, a partir das necessidades da comunidade. 	

