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O Projeto de extensão Emancipação e Autonomia: Despertar da comunidade São Pedro, vincula-se ao 

Programa de Extensão e Pesquisa em Saúde Urbana: ambientes e desigualdades da UFRGS que propõe o 

desenvolvimento de estratégias de promoção da saúde que é compreendida para além da ausência da doença, 

considerando tambémseus condicionantes e determinantes sociais e ambientais.O Projeto Despertar, como é mais 

conhecido, atua na Comunidade São Pedro desde 2012, e seu objetivo principal é contribuir no processo de 

emancipação e autonomia dos moradores da comunidade São Pedro através de intervenções interdisciplinares que 

buscam dar visibilidade sobre as potencialidades desta comunidade. Para atingir tal objetivo, asações deste projeto 

de extensão se desenvolvemna perspectiva de aproximar a comunidade dos serviços e políticas sociais públicas que 

atuam neste território, como a aproximação com a Secretaria Municipal de Educação(SMED), Centro de Referência 

em Assistência Social (CRAS) eUnidade Básica de Saúde UBS Bananeiras. Além disso,articulação com o espaço 

político representativo que é Associação de Moradores e também com a Escola de Educação Infantil Nossa Senhora 

Aparecida que se localiza dentro da comunidade. Metodologicamente a equipe se utiliza do espaço de reuniões 

sistemáticas para planejar, refletir e avaliar as ações desenvolvidas; também realizam-seidas semanais a comunidade 

onde utilizam-se de mecanismos de escuta, troca, reflexão conjunta e encaminhamentos quando necessário; a equipe 

participadas reuniões nos serviços que atendem a comunidade São Pedro como Conselho Local de Saúde, Rede de 

atendimento, com equipe do CRASetc; realizam-se rodas de conversas com os moradores, juntamente com o CRAS, 

para tornarem-se visíveis as demandas da comunidade, trazidas pelos próprios moradores, como também como meio 

de pensar coletivamente propostas e caminhos de mudançascontribuindo para fortalecimento coletivo destes 

moradores.As ações com a escola infantilvoltam-se para abusca de parcerias, materiais para melhorias, tanto na 

estrutura física, quanto em atividades de formação e auxílio aos educadores. Também desenvolve-se oprojeto“boas 

práticas”, que visa melhorar o armazenamento dos alimentos, sua higienização e também a saúde dos alunos, com 

avaliação nutricional. As ações com a associação de moradores, além de auxiliar na organização burocrática e de 

base, voltam-se para o fortalecimento da primeira representante mulher desta comunidade como presidente desta 

associação. Tendo em vista as atividades que se embasam na articulação teórico prática, bem como no 

desenvolvimento das mesmas em uma perspectiva interdisciplinar, cabe ressaltar a relevância deste projeto no 

processo de formação de cada estudante(a) envolvido(a) no mesmo. Assim, este projeto de extensão possui ao 

mesmo tempo inúmeros desafios perante a realidade vivenciada nesta comunidade, como também inúmeras 

potencialidades, visto que luta pelo acesso e garantia dos direitos de uma comunidade até então invisibilizada pela 

sociedade. A busca constante por atividades que sejam a partir das demandas da comunidade e que consigam 

envolver os moradores, fazendo parte deste processo de aprender a horizontalidade das ações desenvolvidas neste 

espaço. 
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