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Em 2013, Porto Alegre sofreu uma microepidemia de dengue, registrando 150 casos da doença, dos quais 10 foram 

encontrados apenas na Vila Sossego – que abriga aproximadamente 320 moradores. O Projeto de Extensão 

InterSossego, que trabalha para a mobilização dessa comunidade e para a promoção da sua saúde desde 2011, 

auxiliou os moradores a encontrarem uma solução para que a dengue não retornasse à comunidade. O lixo foi 

apontado como o principal causador da microepidemia e uma praça na Vila Sossego era local de descarte e acúmulo 

de resíduos – que impediam os moradores de a utilizarem. A mobilização dos moradores, junto ao Projeto 

InterSossego e parceiros, foi fundamental para a limpeza e revitalização do espaço que, em junho de 2014, estava 

livre do lixo. Em um primeiro momento, o processo de ação constituiu-se com a) Realização de reuniões para 

definição de estratégias para a solução do problema; b) Encontros periódicos entre moradores e Projeto InterSossego 

para construção do novo espaço; c) Contato com órgãos da prefeitura que colaboraram com a retirada do lixo; d) 

parceria com líderes comunitários da Lomba do Pinheiro, comunidade a qual possui uma horta comunitária e que 

auxiliou e assessorou o processo; e) Visita de alunos e de alguns moradores da Vila Sossego à horta comunitária da 

Lomba do Pinheiro para que conhecessem a experiência; f) Recolocação da tela no entorno da praça. Após a retirada 

do lixo e limpeza do local, os moradores puderam voltar a utilizar a praça. A preocupação passou, então, para a 

manutenção e ocupação continuada do espaço. Para tal, o processo seguiu com a) Nomeação do espaço como Jardim 

Sossego (nome dado pelos próprios moradores); b) Organização de uma horta comunitária; c) Criação de identidade 

visual para o muro da praça pela comunidade; c) Trabalho educativo para redução de risco de doenças aos 

moradores; e, principalmente, d) Ações que envolvessem a comunidade com o Projeto InterSossego para 

manutenção e ocupação do local. Há mais de 1 ano o Jardim Sossego está livre de resíduos e tornou-se, além de um 

espaço de lazer e integração, o “Cartão-Postal da Vila Sossego”, nas palavras dos próprios moradores. Esse processo 

despertou o espírito de liderança no morador Jeferson Souto, que recebeu do Prefeito José Fortunati o título de 

Prefeito da Vila Sossego e, recentemente, foi eleito Conselheiro da Região Centro no Orçamento Participativo – 

posição que o colocará mais perto de representar as demandas da Vila Sossego. A conquista, considera ele, deu-se 

em parte pela oportunidade que recebeu com o trabalho do Projeto InterSossego na comunidade. O Jardim Sossego 

deixou de ser um depósito de lixo para se tornar um local de convivência e lazer para os moradores da vila. Mesmo 

com esses resultados, o problema do lixo não foi resolvido por completo, já que novos focos de descarte foram 

identificados na Vila Sossego. Por isso, o cuidado do local será mantido através de oficinas de educação permanente 

oferecidas pelo Projeto InterSossego e propostas de transformação desses novos focos de descarte já estão sendo 

pensadas e discutidas. 

 

Descritores: saúde urbana; extensão comunitária; resíduos sólidos; dengue. 

 

 

 

 


