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O Projeto Emancipação e Autonomia: Despertar da Comunidade São Pedro está 

vinculado ao Programa de Extensão e Pesquisa em Saúde Urbana, Ambiente e 

Desigualdades, da UFRGS. O objetivo deste projeto é contribuir no processo de 

emancipação e autonomia dos moradores desta comunidade através de intervenções que 

envolvam estudantes e docentes de diferentes áreas e profissionais de diferentes 

políticas; dar visibilidade as potencialidades da comunidade; criar e fortalecer canais de 

comunicação entre os moradores com vistas à socialização de informações; contribuir 

para criação de espaços de troca, reflexão e encaminhamentos coletivos; promover 

encontros e articulações da rede de serviços das diferentes políticas públicas com vistas 

a contribuir para o acesso e garantia de direitos; desenvolver ações que permitam 

reflexões sobre gênero feminino, identidade e representação social com vistas a 

contribuir no processo de fortalecimento das mulheres desta comunidade; contribuir na 

qualificação da formação  de estudantes e professores articulando ensino, pesquisa e 

extensão. O projeto conta com equipe interdisciplinar, professora do curso de Serviço 

Social (coordenadora) e extensionistas dos cursos de Políticas Públicas, Geografia, 

Serviço Social e Comunicação. A partir da realidade apresentada, o projeto tem 

investido em intervenções de mobilização social buscando proporcionar aos moradores 

espaços de discussão e reflexão sobre  demandas da comunidade e possibilidades de 

enfrentamento das mesmas por meio de espaços coletivos e de participação social;  a 

questão de gênero tem sido trabalhada a partir do grupo de mulheres que ocorre 

semanalmente cujas demandas são oriundas das mulheres; articulação com políticas 

públicas e serviços por meio de intervenções intersetoriais, buscando apresentar  

demandas evidenciadas na comunidade e articulando possibilidades de intervenção a 

partir da política pública, entendendo que a extensão tem sido uma articuladora destas 

com a comunidade, sem substitui-la e que tem contribuído significativamente para ações 

de promoção da saúde;  e, comunicação social, em que se busca a construção e 

elaboração de um jornal comunitário,  criando estratégias para que os moradores sejam 

os protagonistas desde a formulação da pauta, entrevistas e escrita das matérias. A 

equipe de extensão realiza semanalmente reunião de equipe, para elaboração, reflexão e 

avaliação das ações desenvolvidas, idas semanais na comunidade, participação em 

reuniões da rede do Partenon e da redinha Sto Antonio, bem como realiza produções 

científicas entre outras atividades. Ressaltam-se como resultados deste projeto o 

envolvimento dos moradores, participando, construindo e contribuindo para a efetivação 

das intervenções propostas. O projeto tem se aproximando dos serviços que atendem a 

São Pedro, elaborando estratégias de intervenção em conjunto, através da realização de 

parcerias, reuniões e encontros que possibilitam a aproximação e a criação de 

estratégias de intervenção articuladas com a comunidade. Além disso, as ações semanais 

desenvolvidas com os moradores permitem, através de seus relatos, acessar 

informações, realizar mediações e colaborar para dar visibilidade a essa população bem 

como evidencia-se que o mesmo contribui para qualificar o processo de formação dos 

envolvidos.  
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