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RESUMO 

Este artigo coloca em pauta a vivência num projeto de extensão 
dentro de uma comunidade que apresenta inúmeras expressões da 
questão social. O que inquieta no que se refere à falta de 
informações, de acesso e de reconhecimento de suas condições e 
modo de vida por parte das políticas sociais que, teoricamente, 
deveriam implementar seus serviços considerando e reconhecendo 
o território como categoria indispensável para a prestação de 
serviços de qualidade bem como o acesso e garantia de direitos da 
população usuária. Também busca proporcionar uma reflexão 
crítica/analítica da atuação destas políticas frente a uma 
comunidade estigmatizada e invisível. 

Palavras-chave: Comunidade. Políticas Públicas. Extensão 
Universitária 

ABSTRACT 

This article inside places in guideline the experience in a project of 
extension of a community that presents innumerable expressions of 
the social matter. What it worry concerning lack of information, 
access and recognition of its conditions and way of life on the part of 
the social policies that, theoretically, they would have to implement 
its services considerando and recognizing the territory as 
indispensable category for the rendering of services of quality as 
well as the access and guarantee of rights of the usufructuary 
population. Also it searchs to provide analytical to a critical 
reflection/of the performance of these politics front to a which 
stigmatized and invisible community. 
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I. INTRODUÇÃO 

O presente artigo versa sobre a contribuição da extensão universitária na mediação entre 

o território e as políticas públicas por meio de um relato de experiência no projeto de extensão 

Emancipação e Autonomia: despertar da Comunidade São Pedro ligado ao Programa Saúde 

Urbana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Na perspectiva de contextualizar a experiência vivenciada em um território específico da 

cidade de Porto Alegre, na comunidade São Pedro, vulgarmente reconhecida como “cachorro 

sentado”, apresenta-se inicialmente a compreensão sobre o entendimento acerca de políticas 

sociais com ênfase nas políticas sociais de assistência social e saúde, que não ficam imunes e 

não saem ilesas de uma política econômica de recorte neoliberal que materializa a fragmentação, 

a focalização, a privatização, e a precarização dos serviços ofertados subordinando-se à lógica 

econômica e que desafia a todos na consolidação de seu acesso. Posteriormente, se apresentará 

o trabalho desenvolvido pela extensão Universitária num território, teoricamente, amparado pelas 

políticas de saúde e assistência social e os desafios postos no que se refere à reversão da 

invisibilidade destes sujeitos e o estigma dos moradores da Comunidade São Pedro para estas 

políticas e serviços. Apresentam-se assim, mediações e estratégias adotadas por meio da 

extensão universitária para contribuir na aproximação das políticas de saúde via Unidade Básica 

de Saúde e da política de Assistência Social por meio do Centro de Referência de Assistência 

Social de uma comunidade que compõem o território de intervenção das mesmas.  

 Por fim, serão apresentadas as conclusões oriundas de resgate teórico que contribui para 

analisar e refletir sobre os desafios e possibilidades que, neste caso, se colocaram para extensão 

universidade no que se refere a contribuição para o território não seja apenas uma categoria 

teórica reproduzida conceitualmente e tão distante na operacionalização das políticas públicas.  

II. BREVES REFLEXÕES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM TERRITÓRIO 

Explanar sobre o conceito de saúde é resgatar histórias e discussões nos diferentes 

campos seja ele social, econômico, político e cultural. E nesse sentido, o tempo demarca e 

esboça como o processo saúde / doença vai se configurando na sociedade. Em 1948, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) divulga na carta de princípios o reconhecimento do direito 

à saúde e obrigação do Estado na promoção e proteção da mesma, compreendendo Saúde 

como sendo o estado mais completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de enfermidade (SCLIAR, 2007). 



 

 

                  

É durante a década de 1970 e 1980, na América Latina que mobilizações advindas da 

resistência aos regimes autoritários e a crise no sistema de saúde que se abre a possibilidade de 

se pensar no conceito de saúde ampliada. No Brasil, esse debate ganha consistência no final da 

década de 1980 com o avanço dessa discussão na VIII Conferência Nacional de Saúde, que se 

materializa na Constituição Federal de 1988 (BATISTELLA, 2000). A saúde passa a ser um direito 

de todos os cidadãos, sendo dever do Estado garantir, mediante políticas sociais e econômicas, 

sua efetivação.  

Tem-se assim, a partir desse cenário, uma reforma sanitária que compreende saúde e 

doença de uma maneira diferente do que estava sendo operado e entendido até então (modelo 

biomédico). Essa nova concepção procura garantir o acesso do direito à saúde que envolve não 

apenas a doença, o físico e o orgânico, mas também as relações sociais e o contexto sócio-

histórico em que o indivíduo e sua família estão inseridos. O indivíduo passa a ser visto na sua 

totalidade. É na Lei 8.080 que se efetiva a saúde ampliada na linha da promoção, proteção e 

recuperação em saúde. No seu 3º artigo, classifica como fatores determinantes e condicionantes 

à saúde: 

[ . . . ] a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os 
níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 
Parágrafo Único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no 
artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar 
físico, mental e social. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990, p. 1) 
 

Assim, considerando a saúde ampliada como um avanço e o campo social como 

influente nesse processo, é na cidade, com suas particularidades, que surge um novo campo de 

estudo, a Saúde Urbana. Esse novo conceito considera a estrutura das cidades, seus 

condicionantes e determinantes também como provedoras de saúde e/ou de doença. Relevante 

salientar que a urbanização passa a ser problematizada dentro dessa cadeia de entendimento de 

saúde, uma vez que se percebe também (não só vantagens) danos causados nas esferas social, 

econômico e ambiental. “O adensamento das populações, o papel do ambiente físico e social 

como modelador da saúde das pessoas, a governança ou governabilidade como propostas para 

as soluções das iniquidades” (CAIAFFA, et al, 2008, p.178) são alguns exemplos que são 

utilizados para analisar a saúde nas cidades.   

A territorialização é pautada na política de saúde como expressão do processo de 

reorganização da atenção, das intervenções práticas sanitárias locais e da rede de serviços. 

Para Yazbek (2010) o território também é terreno das políticas públicas, sendo a arena 

em que se concretizam os tensionamentos e os enfrentamentos, incluindo as potencialidades de 

ação. A visão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – baseia-se no princípio de 



 

 

                  

territorialização, numa perspectiva de proximidade do cidadão e compreensão do seu meio, 

contribuindo para identificar territórios vulneráveis a serem priorizados. 

A política pública de assistência social, assim como a política de saúde anteriormente 

refletida neste artigo, evidenciam seus avanços e são legalmente compreendidas como direito a 

partir da Constituição Federal de 1988. Especificamente no artigo 6º da Constituição encontram-

se elencados os direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a assistência 

aos desamparados.  

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS - lei 8.742 de 1993), fundamento de 

validade dos diversos regulamentos expedidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) tratou de redesenhar a organização da Assistência Social no Brasil, através da instituição 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Lei 12.435 de 2011.     

Passadas quase duas décadas da aprovação da LOAS, analisar o processo de 
implantação dessa nova matriz para a Assistência Social, com suas “virtudes”e 
“vicissitudes” , não é tarefa simples. Isso porque as possibilidades contidas nessa matriz, 
assim como as saídas que aponta e os avanços que alcançou, particularmente após a 
aprovação da PNAS e do SUAS em 2004, vem enfrentando conjunturas adversas, 
perante as quais os sujeitos comprometidos com sua feição pública buscam construir um 
projeto de resistência e de ruptura frente à implosão de direitos alimentada pelo ideários 
neoliberal, afirmando por sua vez os direitos sociais dos usuários da assistência social. 
(COUTO; YASBEK; SILVA e RAICHELIS,2010,p.37). 
 

É imprescindível considerar ainda que a política de Assistência Social é “direito do 

cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva”. Compõe o tripé da 

seguridade social (Saúde, Previdência Social e Assistência Social). A mesma configura-se em 

proteções: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, tendo a primeira proteção a 

sua atuação primordial através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), cujo 

objetivo é “à prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários” (BRASIL, LOAS, art.6º, 1993). Também buscando a prevenção de situações de 

vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A execução da Proteção Social Básica 

acontece através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), entidades e 

organizações de assistência social vinculadas ao SUAS. O CRAS é uma unidade pública estatal, 

que executa programas e projetos, coordena e articula a rede de serviços locais da política de 

assistência social, localiza-se em territórios, considerados nos termos da própria PNAS (2004) 

com os maiores índices de vulnerabilidade e risco social.  

A Proteção Social Especial – contribui para a reconstrução de vínculos familiares e 



 

 

                  

comunitários. Trabalha com famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação 

de direitos.  

Acredita-se assim que os Centros de Referência CRAS, baseados no princípio de 

territorialização do SUAS, na visão de Yazbek (2010), são em potencial equipamentos plenos de 

possibilidades em suscitar análises e ações das políticas  públicas,  bem como de contribuir no 

acesso aos direitos, considerando o viés de (re)conhecimento e  proximidade com a população. 

A partir de todo o aparato legal vigente, faz-se necessário firmar que uma das 

diretrizes estruturantes da Política de Assistência Social e do Sistema Único de Saúde é a 

territorialização. A partir dessa diretriz se torna imprescindível tomar como pressuposto que o 

território, em se tratando das políticas públicas, é o lugar objetivo de efetivação destas, ou seja, é 

o lugar em que tais políticas conquistam concretude. É igualmente no território onde se efetivam 

as relações sociais, inclusive aquelas de reciprocidade como as de vizinhança, mas também as 

relações de poder e, logo, de dominação e subserviência, o que numa perspectiva crítica leva a 

reconhecer a presença de relações de classe e de processos de lutas que são vivenciadas no 

cotidiano dos moradores do território (KOGA, 2011).   

Percebe-se a relevância de compreender o conceito de território de forma crítica. As 

discussões sobre território que se aportam na teoria social crítica, abordando-o como movimento, 

contextos sociais, econômicos, culturais entre outros, que se entrelaçam formando assim um 

conceito de território para além desse espaço geográfico, se materializa nessa discussão.     

A saúde e a assistência social são políticas que necessitam incorporar em si o lugar e 

as condições que se estabelecem no território em que atuam, e também associar às iniquidades 

do viver neste espaço. As mudanças são constantes, tendo que ser acompanhado em sua 

dinamicidade e efeitos. Nesse sentido e tendo em vista as exigências que são trazidas para 

promoção da qualidade de vida e acesso aos direitos sociais, as intervenções que se aplicam 

necessitam ter como base a territorialidade, a universalização destes direitos e o acesso à 

informação.  

Na perspectiva de refletir sobre alguns dos desafios e possibilidades de intervenção 

considerando tudo o que já fora exposto até aqui no que se refere ao território e as política de 

saúde e assistência social, realiza-se um recorte delimitando um território específico da cidade de 

Porto Alegre, onde atua um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

III. PROJETO DE EXTENSÃO E SUAS ARTICULAÇÕES ENTRE O TERRITÓRIO E AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 



 

 

                  

A extensão universitária tem como objeto de intervenção as demandas do público alvo, 

este se insere num contexto de diversas modificações dentro do território. Território este que 

ultrapassa a linha das relações sociais, disputas, organizações entre outros. Esse território, no 

entanto, necessita ser desenhado em suas relações de poder; sua história; a vida cotidiana; a 

capacidade protetiva consubstanciada na oferta de políticas sociais; a avaliação da condição e 

qualidade de vida; e a capacidade desse território, a partir de todos esses elementos (destacados 

aqui a história e lutas), tornar-se campo de potencialização dessa capacidade protetiva e da 

garantia de direitos (RIZZOTTI, 2014).  

Estes conceitos embasam a intervenção do projeto de extensão Emancipação e 

autonomia: despertar da comunidade São Pedro, vinculado ao Programa de Extensão e Pesquisa 

em Saúde Urbana, Ambiente e Desigualdades, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

O Programa Saúde Urbana tem como seu objetivo geral a contribuição para aumentar 

a produção/ mobilização/ comunicação/ circulação da informação sobre determinantes físicos, 

biopsicosociais e econômico-culturais das desigualdades nas cidades, dentro da UFRGS e com 

outras instituições públicas e privadas, locais e globais, interessadas em promover o 

desenvolvimento urbano sustentável e equitativo, requisito para a promoção da Saúde da 

população, além ser também um laboratório para o desenvolvimento de estratégias de promoção 

da saúde e intervenção sobre seus determinantes sociais e ambientais. 

Este programa busca refletir e intervir sobre os espaços sócio ocupacionais do urbano 

e suas relações com o processo saúde / doença nas cidades, visando contribuir na promoção de 

saúde e na qualidade de vida dos sujeitos envolvidos de forma interdisciplinar e intersetorial. O 

programa, como sendo um guarda-chuva, conta com projetos de extensão que conectados a 

mesma temática e objetivos fortalecem a busca de melhor entendimento sobre as temáticas 

saúde e meio urbano. 

Assim, o projeto Despertar realiza suas atividades na comunidade São Pedro 

pertencente ao bairro Partenon de Porto Alegre/RS, desde 2012. É coordenado por uma 

professora do curso de Serviço Social e conta com a participação de graduandos de diversos 

cursos e de uma psicóloga. Tem-se a comunidade São Pedro como área para a intervenção do 

projeto não por acaso: São Pedro é uma comunidade conhecida em Porto Alegre, sempre em um 

sentido negativo e pejorativo, como um ponto de extrema pobreza, precariedade de serviços, alta 

taxa de criminalidade, entre outros estigmas. O bairro Partenon possui 45.768 moradores, 

representando 3,24% da população do município de Porto Alegre. Com área de 6,25 km², sua 

densidade demográfica é de 7.589 habitante/km². Representa 1,31% da área da cidade (IBGE, 

2010).  A comunidade São Pedro, possui enormes desafios, tendo pouco acesso aos serviços 



 

 

                  

essenciais e as políticas públicas, como saneamento, coleta de lixo, habitação, assistência social, 

saúde, educação e de mecanismos que garantam direitos humanos, apresentando então 

expressivas taxas de violência e criminalidade, estigmatizações de todos os tipos, que resultam 

também da posição marginalizada que ocupa a comunidade na sociedade tendo como um dos 

efeitos mais estruturais a desagregação da comunidade, que se reflete na baixa participação em 

ferramentas de base como a associação de moradores, deixando os moradores com poucas 

defesas contra as violências cotidianas que são submetidos, e com pouca força para lutar pelos 

seus direitos.  

Ao compreender a extensão universitária também como propulsora de impacto e 

transformação social, sinaliza-se o caráter e o compromisso político que as ações de extensão 

devem propiciar na realidade social. É na essência o mecanismo por meio do qual se estabelece 

a inter-relação da Universidade com os outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação 

transformadora, voltada para os interesses e necessidades da maioria da população e 

propiciadora do desenvolvimento social e regional, assim como para o aprimoramento das 

políticas públicas.  

O Projeto Emancipação e autonomia: despertar da comunidade São Pedro desenvolve 

suas atividades na e “com” a comunidade, rompendo com a ideia de assistencialismo, 

comumente entendida por muitos. A extensão universitária proporciona aos estudantes e demais 

envolvidos uma compreensão de mundo ampliada e, além disso, viabiliza que a universidade 

através de diferentes projetos faça intervenções na realidade das diversificadas demandas 

advindas da sociedade. A partir dessas vivências e percepções, o processo de formação se 

qualifica compreendendo-se então a importância de não dissociar a prática da teoria, pelo 

contrário, materializá-lo através das ações propostas e realizadas.  

Ao adentrar na comunidade, percebeu-se a necessidade de compreender esse 

território para além daquilo que se apresentava. Assim, a prática em território movimenta para a 

criação de ferramentas e metodologias que auxiliem no desvendamento dessa complexa trama. 

O eco desse fazer cotidiano de alunos, professores e comunidade ganha sentido no 

compartilhamento desses escritos.  

A comunidade São Pedro é popularmente conhecida como “Cachorro Sentado”, 

apelido pejorativo que reflete bem o estigma social vivenciado pelos moradores deste território. 

Por ser uma comunidade muito pobre, que sofre de tantos problemas sociais, e também por 

motivos históricos, são tratados como subalternos, tanto por parte da população de Porto Alegre 

quanto dos próprios agentes públicos. O processo de estigmatização, como nos diz Gofmann 

(1998), tem duas vias: o estigmatizado acaba por sua vez assumindo o estigma, e, no caso dos 



 

 

                  

moradores da São Pedro, se subalternizando. O desafio que se coloca, então, é a criação de 

ferramentas que reconstruam estratégias de resistência e de fortalecimento da comunidade, 

como também a mediação das políticas públicas para que as mesmas reconheçam este território 

e estabeleçam a “ponte” necessária para o atendimento desta comunidade.  

A São Pedro localiza-se atrás de um “manicômio” e na frente de um shopping bem 

conceituado de Porto Alegre. É um espaço labiríntico, sem condições de saneamento básico para 

os moradores, violência, preconceito, pobreza, invisibilidade dos sujeitos, falta de acesso às 

políticas públicas, e para reforçar, tratada sempre de forma pejorativa pelas manchetes que 

ocupa nos jornais, com a temática recorrente do tráfico de drogas. Por ter esse rótulo, dificilmente 

as pessoas a percebem como um cenário de potencialidades. Sendo assim esses moradores 

vivem nesse contexto, em que diversas demandas se articulam. Frente a estes desafios, é 

necessário contribuir para a articulação de “uma política efetivamente redistributiva visando que 

as pessoas não sejam discriminadas em função do lugar onde vivem, não pode, pois, prescindir 

do componente territorial” (SANTOS, 1987, p. 113).   

Embora território seja considerado uma categoria fundamental na execução das 

políticas públicas, pode-se perceber no acompanhamento da Comunidade São Pedro, um hiato 

entre os serviços e a comunidade no que se refere à informação dos serviços a respeito da vida e 

modos de vida desta população usuária, o que teoricamente deveria ser a base para a atuação 

das políticas públicas. 

Sendo assim, as intervenções do projeto com a comunidade e sua rede sócio 

assistencial foram estratégias de intervenção para que se criasse aproximação entre as políticas 

públicas de saúde e assistência social e este território.  

A aproximação do Projeto Despertar com essa comunidade se alinha com a diretriz 

que compreende o território como movimento, contextos sociais, econômicos, culturais,  entre 

outros, que se entrelaçam formando assim um conceito de território para além desse espaço 

geográfico. É necessário 

 […] compreender a dinâmica espacial dos lugares e de populações; os múltiplos fluxos 
que animam os territórios e; as diversas paisagens que emolduram o espaço da vida 
cotidiana. Sobretudo, pode revelar como os sujeitos (individual e coletivo) produzem e 
reproduzem socialmente suas condições de existência – o trabalho, a moradia, a 
alimentação, o lazer, as relações sociais, a saúde e a qualidade de vida, desvelando as 
desigualdades sociais e as iniquidades em saúde (GODIM; MONKEM, 2008, p.398).  
 

Identificando alguns problemas e componentes territoriais, para possibilitar a entrada 

neste território tido por muitos serviços públicos como inacessível, foi necessário decifrar quem 

eram suas lideranças comunitárias, a fim de aproximar e entender a realidade desses sujeitos. 

Partindo desse princípio iniciou-se o processo de mapeamento desse território, ou seja, identificar 



 

 

                  

quem são esses moradores, quais são os serviços de referências de atendimento. A metodologia 

utilizada, a fim de reconhecer esse território foram idas semanais na comunidade, com a intenção 

de se reconhecer os sujeitos e de certa forma transitar, sentir esse espaço onde as relações 

comunitárias acontecem e propor estratégias interventivas, compreendendo a importância dos 

sujeitos estarem envolvidos nesse processo.  

Este mapeamento tornou-se necessário ao se constatar que não existem dados 

referentes à comunidade São Pedro, nem de quantas famílias ali residem, ou qual seu maior 

público sendo jovens, crianças, adultos ou idosos, pressupostos básicos para a realização de 

intervenções a partir da política pública. Os serviços que os atendem muitas vezes não 

reconhecem esse território para além das demandas aparentes. Como resultado, percebe-se que 

não se tem um território unitário com o qual trabalhar, mas múltiplos territórios (HARBAERT, 

2010) que se sobrepõe e que interagem entre si. Evidencia-se por uma serie de legislações, as 

quais tem que lidar os moradores, tanto por parte da polícia, do tráfico local, quanto dos serviços 

de saúde e assistência (os quais também impõe seus condicionantes para que se acesse o 

serviço), tudo dependendo do local que você ocupa dentro da comunidade, se mora ou não no 

residencial terapêutico São Pedro (residências atrás da comunidade São Pedro em que residem 

pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro), consome ou não crack, faz ou não serviço para o 

tráfico, tem ou não um comércio local, ou seja, a posição que se ocupa dentro da comunidade diz 

respeito às diferentes interações com os territórios que se multiplicam e se sobrepõe. Com 

certeza não é uma questão simples, mas aceitar a complexidade territorial de comunidades 

populares é o primeiro passo para uma intervenção com resultados.  

Entendendo esse espaço como cenário de potencialidades e possibilidades de 

mudanças, o projeto de extensão se propõe junto com a comunidade a problematizar essas 

condições de vida, a fim de impulsionar um movimento de construção de novos caminhos, em 

que os moradores também se percebam como atores do processo de emancipação e autonomia.  

Há incontáveis vulnerabilidades que se materializam na comunidade São Pedro, como 

a pobreza, contexto de opressão, invisibilidade, falta de acesso a políticas públicas e de garantia 

de direitos sociais, dificuldade de mobilização e participação, diferentes expressões de violência, 

entre outras, que desafiam a equipe de extensionistas a todo momento. Como entrar num espaço 

“vigiado e cuidado” pelo tráfico? Como, ao entrar, se aproximar dos moradores, identificar 

juntamente com eles suas demandas? Como propor ações de modo que se utilize uma 

metodologia participativa e não passiva? Como mobilizá-los? Como construir espaços coletivos 

de participação? Como fazer “com eles” e não apenas “para eles”, ou seja, de forma horizontal 

essa aproximação? Como sensibilizar as políticas públicas através dos serviços que é necessário 



 

 

                  

reconhecer de fato este território e adentrar nele, inferindo sobre a dramática realidade que ali se 

manifesta? Como refletir junto dos serviços que compõem a rede a importância dos (as) usuários 

(as) também fazerem parte da construção desses serviços?  

Pensar sobre estas questões já coloca em xeque a necessidade de uma formação de 

qualidade para operacionalizar as políticas de saúde e assistência social. Compreende-se como 

um dos resultados do projeto, esta possibilidade de articular ensino, pesquisa e extensão, 

vivenciando de forma indissociada a teoria e a prática, com vistas a uma intervenção 

interdisciplinar e comprometida com as demandas da sociedade. 

A equipe iniciou movimentos de aproximação tanto com a gestão da política de saúde, 

por meio da coordenação de saúde do distrito, juntamente com a coordenação da Unidade 

Básica de Saúde responsável pelo atendimento aos moradores da São Pedro.  Neste encontro, 

foi possível trazer reflexões sobre este território que estavam ocultas ou mascaradas nos 

estigmas e conceitos conservadores sobre esta comunidade. A extensão, considerando o 

reconhecimento do território, buscou ser uma facilitadora no processo de reconhecimento do 

mesmo, por meio de uma interlocução buscando estabelecer uma “ponte”, um “elo” de ligação 

mais efetivo entre o serviço e a comunidade. Além disso, enquanto equipe, o projeto de extensão 

teve outra articulação junto aos trabalhadores da Unidade Básica de Saúde, reconhecendo e 

dialogando a partir das características e peculiaridades deste território. Da mesma forma foi 

possível repassar aos moradores, por meio de criação de materiais de divulgação impresso, 

informações importantes que se referiam as possibilidades de acesso à saúde na referida 

Unidade Básica. 

 O sentimento de mediação novamente ocorreu na relação que se buscou estabelecer 

com a política de assistência social através do Centro de Referência de Assistência Social. A 

coordenação participou de reunião de equipe neste CRAS e também de reuniões da rede sócio 

assistencial do bairro, buscando uma aproximação destes serviços com a realidade e demandas 

dos moradores da São Pedro. Em uma das reuniões que foi realizada com equipe do CRAS uma 

das técnicas manifestou-se dizendo: “tenho inveja deste projeto de extensão pois vocês 

conseguem pensar, problematizar, estudar conceitos sobre o que querem e o que vão propor 

nessa comunidade” (SIU) evidenciando a precarização dos processos de trabalho que distancia 

os trabalhadores e os serviços daquilo que inicialmente está previsto, capturando-os nos 

processos de alienação de seu trabalho. A consolidação da ponte entre o território e a política de 

assistência pode ser evidenciada quando representantes do CRAS iniciam processo de 

planejamento com a equipe de extensão e representantes da política de assistência social 



 

 

                  

participam, dentro da comunidade, de uma reunião do grupo de mulheres4 coordenado pelo 

projeto de extensão.  

Além de levar dados, muitos deles desconhecidos para os serviços de saúde e 

assistência social sobre a realidade do território onde ambos serviços estão inseridos, foi possível 

pensar sobre eles e instigar que os trabalhadores desmistificassem os estigmas e buscassem ter 

mais elementos sobre as condições e modo de vida desta população. Assim como foi possível 

fomentar estratégias de inserção de profissionais destas políticas em atividades desenvolvidas 

pela extensão dentro desta comunidade. Acredita-se e observa-se que estas intervenções, 

visando à mediação e não a substituição da política pública contribui para a garantia do acesso 

às mesmas. Sendo o acesso à informação um dos mecanismos de conhecimento e 

reconhecimento dos direitos sociais.  

IV. CONCLUSÕES 

Compreende-se que a configuração de uma política pública, cuja perspectiva de território é 

dispositivo de ações e intervenções, não pode se restringir  à uma lógica de mera delimitação de 

espaços ou  política administrativa para os territórios, mas deve ser baseada no reconhecimento 

das capacidades coletivas dos territórios enquanto espaços de vida e vivência com 

características políticas, econômicas e culturais. 

Mesmo em um cenário tão adverso e contraditório e compreendendo o caráter 

compensatório das políticas sociais, acredita-se na importância das mesmas. Nesta direção o 

projeto de extensão universitária buscou ser contributivo para aproximação concreta das políticas 

de saúde e assistência de um determinado território marcado pela invisibilidade dos sujeitos, 

estigma e inúmeras expressões da questão social.  

Compreende-se que a extensão universitária tem obrigação de causar impacto no que se 

refere a formação dos envolvidos, uma vez que proporciona uma ampliação do olhar, através de 

diversas perspectivas, sob um mesmo enfoque. Tal prática deve possibilitar a troca de 

experiências e saberes, que provém da associação de diferentes áreas de conhecimentos. 

Ademais, propicia um contato de diferentes realidades sociais através do envolvimento com a 

comunidade, políticas públicas e seus serviços bem como relações entre estudantes de 

diferentes etapas de seus respectivos cursos e professores. O conhecimento agregado a partir 

destas trocas orienta, assim, uma formação que implica a consideração e reconhecimento de 

                                                 
4  Este grupo de mulheres se constitui como um espaço destinado para o encontro, escuta, troca, 
articulação e fortalecimento do gênero feminino desta comunidade, marcada pela pobreza que se 
representa nas mulheres chefes de família deste território. 



 

 

                  

uma multiplicidade de aspectos internos e externos ao saber universitário nas atuações 

pretendidas, permitindo relevante engajamento na contribuição de uma mobilização social na 

busca pela efetivação de seus direitos, no despertar das políticas públicas frente ao desamparo e 

invisibilização da mesma, no despertar da equipe para a realidade de exclusão e estigmatização 

que se coloca a determinada camada da sociedade, e no despertar do segmento acadêmico 

frente à necessária interlocução ensino, pesquisa e extensão. 
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