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 O Projeto InterSossego é um projeto interdisciplinar e intersetorial que atua na Vila Sossego, um espaço 

socialmente vulnerável no qual moram aproximadamente 330 pessoas e que surgiu há mais de 40 anos a partir de 

uma ocupação irregular de um espaço público livre, na época, de urbanismo e construções. O território foi, em 2008, 

determinado Área Especial de Interesse Social (AIES). O projeto, vinculado ao grupo de extensão e pesquisa em 

Saúde Urbana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), teve início em 2011 e visa à promoção da 

Saúde Urbana no nível local – o que requer problematizar os determinantes sociais e ambientais do adoecimento, 

buscando, então, modificá-los a partir da mobilização da comunidade. Além de proporcionar um espaço de atuação 
comum para professores e estudantes de graduação de diferentes cursos da UFRGS (Arquitetura e Urbanismo, 

Estatística, Letras, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Relações Públicas, Saúde Coletiva e Serviço Social), conta 

com a parceria de profissionais da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília/HCPA, profissionais do Centro Regional 

de Assistência Social (CRAS)/Distrito Centro e moradores da Vila Sossego. Além da realização de reuniões mensais 

na própria Vila com representantes de cada setor envolvido, o Projeto InterSossego tem desenvolvido atividades 

temáticas que são realizadas aos sábados, uma vez ao mês, com o objetivo de proporcionar a integração dos 

moradores entre si e com o Projeto, promovendo discussões e reflexões críticas a respeito de demandas, ofertas de 

serviços públicos, limites das políticas sociais e responsabilidades. Por ocasião do Dia Nacional do Meio Ambiente 

(05 de Junho) e do Dia Nacional do Cinema Brasileiro (19 de Junho), foi realizado na Vila Sossego, no dia 20 de 

Junho de 2015, um evento no qual foi exibido o curta-metragem “Turma da Mônica: Um Plano Para Salvar o 

Mundo”, a partir do qual foi promovida uma discussão a respeito da importância dos cuidados em relação à 
destinação do lixo. A atividade, intitulada “Cinema Comunitário na Vila Sossego: O Meio Ambiente na Tela”, foi 

idealizada após a identificação dos problemas que o acúmulo de lixo gerava na comunidade, tais como uma 

microepidemia de dengue ocorrida em 2013. Também foi exibido o documentário “Jardim Sossego: Do Lixo ao 

Luxo”, produzido pelo acadêmico do curso de Comunicação Social e bolsista do Projeto InterSossego Ígor Ferreira 

Espíndola. O curta registra o processo de transformação de um espaço que era utilizado como depósito de lixo em 

um jardim comunitário, o que foi possibilitado pela mobilização da população local junto aos membros do Projeto, 

resultando na reapropriação e na ressignificação do espaço. Os vídeos foram assistidos tanto pelas crianças como 

por jovens e adultos da comunidade, tendo reunido em torno de sessenta moradores. A cada novo encontro com a 

comunidade, renovam-se as expectativas no tocante a este projeto. Ao envolver os moradores nas atividades 

propostas, é possível desenvolver conjuntamente novos conhecimentos, os quais, posteriormente, servirão para dar 

continuidade ao processo de promoção à saúde dentro desse território, compreendendo-se que a mobilização da 

comunidade é essencial para o seu desenvolvimento. 
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