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OBJETIVO

O Grupo de Extensão em Saúde Urbana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é

formado por acadêmicos, docentes das áreas de Arquitetura, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição,

Psicologia e Serviço Social, e trabalhadores em saúde da Unidade Básica de Saúde Santa

Cecília/Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA). Objetiva-se neste trabalho apresentar uma das

experiências do grupo de estudantes-bolsistas, que a partir da escuta e discussão das demandas trazidas

pelos moradores de uma Vila em Porto Alegre, buscou transformar conhecimento em ação e

informação, para solucionar alguns problemas enfrentados pela comunidade, como o acúmulo de lixo,

os animais e o abandona da área de lazer.

EXECUÇÃO

A partir de reuniões da equipe, de visitas a comunidade e escuta, foram levantadas as principais

demandas, sendo elas o lixo, que está presente na Vila, os animais de rua, como cães, gatos, ratos e

pombas, e também a questão da praça, que está totalmente abandonada, servindo de lugar para

acumulo de resíduos.

Para isso, realizou-se uma pesquisa, onde se procurou obter subsídios para debater e encontrar a

melhor solução para os problemas. Após, pode-se conversar com a comunidade, trocando saberes para

que fosse possível agir, da melhor maneira, em prol das questões levantadas, pensando em alternativas

que ainda não foram pensadas e assim contribuindo para uma melhoria na qualidade de vida daquela

população.

CONCLUSÕES

A equipe de bolsistas deste projeto de extensão está aprendendo a construir estratégias de

informação coletivas, bem como ampliar o olhar, exercitando o pensar e o questionar a respeito do

objeto de estudo. Todos os problemas da comunidade estão interligados: a praça abandonada serve

como depósito irregular de lixo, que atrai os animais soltos, que espalham esse lixo, aumentando a

sujeira da praça e atraindo mais animais. É um círculo vicioso. O trabalho a ser realizado para quebrar

esse ciclo inclui ações governamentais, assim como a ação e conscientização dos moradores. Assim,

objetivo do grupo é ajudar a comunidade, através de subsídios teóricos para solução dos problemas.

Não é uma missão fácil, mas com conhecimento, disposição e trabalho, é possível realizá-la.


