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RESUMO 

O projeto de extensão Práticas Urbanas Emergentes (PUE) foi um espaço de 

interlocução ente comunidade acadêmica e atores de práticas urbanas emergentes com o 

propósito de refletir sobre seu impacto e significado para a cidade. Seus principais 

objetivos foram: a) Estreitar laços e construir vínculos entre a Universidade e a 

Sociedade, com vista à melhor compreensão da realidade urbana local. b) Reconhecer e 

inventariar práticas urbanas emergentes em Porto Alegre. c) Promover vivências no 

local onde estas práticas urbanas ocorrem. d) Promover a reflexão sobre as vivências em 

oficinas a serem realizadas na Universidade. O público alvo foram os professores, 

estudantes de graduação e pós-graduação da UFRGS e de outras IES; e atores sociais, 

lideranças comunitárias e movimentos sociais protagonistas de práticas urbanas 

emergentes. O projeto se desenvolveu por meio de Oficinas e Vivências. As oficinas 

ocorreram em sala de aula, constituindo-se em momentos de compartilhamento das 

impressões, de produção/reflexão sobre a ação e de receber as lideranças comunitárias e 

os atores dos movimentos sociais na Universidade. As vivências foram saídas a campo, 

oportunidades de interagir com as práticas urbanas emergentes e seus protagonistas no 

lugar mesmo onde elas acontecem. O projeto, realizado durante o ano de 2018, interagiu 

com 3 práticas urbanas emergentes:  

1) Sítio Horta Alegre – Zona sul de Porto Alegre, RS: A proposta do sítio é de 

cooperação entre consumidores e produtores. Nela, os consumidores se associam ao 

sítio e recebem, semanalmente, cestas com produtos agroecológicos – “sem veneno”. 

Neste modelo, os agricultores conhecem de antemão a demanda por seus produtos e 

assim conseguem programar o plantio e a colheita reduzindo perdas e desperdícios. Os 

consumidores, por sua vez, estabelecem uma relação próxima aos produtores, 
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participam de atividades no sítio e podem acompanhar a produção. o sítio está 

localizado num lugar cobiçado pelos promotores imobiliários da cidade. Há 

condomínios e “bairros planejados” sendo construídos nos arredores. O valor da terra, 

na região, tem subido vertiginosamente. Parte dos trabalhadores rurais tem abandonado 

a terra. Nesta etapa do projeto foram debatidos: a produção de alimentos, a urbanização 

da franja da cidade, a circulação de mercadorias, o preço da terra, a especulação 

imobiliária. 

 2) Vila Nazaré – Zona Norte de Porto Alegre, RS: A Vila Nazaré, uma favela, 

está  implantada o lugar a cerca de 50 anos. A ocupação, nunca contestada, constituiu-se 

a partir do êxodo rural das décadas de 1960-1970. Habitam o local aproximadamente 

1.500 famílias – cerca de 5.000 pessoas. As famílias correm o risco de remoção, pois 

em 2017 o grupo alemão Fraport AG Frankfurt Airport Services venceu o leilão de 

concessão da administração do aeroporto Salgado Filho e deverá ampliar a pista de 

pouco-e-decolagem sobre a Vila. Como forma de apressar a saída das famílias, a 

prefeitura tem retirado dali todos os serviços públicos e infraestrutura urbana – realiza 

uma “desurbanização” do local. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) 

tem ajudado a comunidade em sua resistência. A transferência da população daquela 

região desestruturará a complexa, mas frágil trama de relações tecida por aquela 

comunidade ao longo de meio século. Nesta etapa do projeto foram debatidos: o 

exercício do direito de propriedade fundiária, o cumprimento da função social da 

cidade, o direito aos serviços públicos e à infraestrutura urbana, as remoções. 

3) Pf das Ruas – Zona central de Porto Alegre, RS: A ação solidária Prato Feito 

das Ruas ocorre todos os sábados sob o viaduto Dona Leopoldina e oferece cerca de 

1.200 refeições gratuitas aos moradores em situação de rua. É uma atividade organizada 

por um casal de filantropos e dezenas de voluntários. A logística do trabalho consistiu 

na instalação da “cozinha”, distribuição de mesas de trabalho, organização de espaços 

específicos para crianças e idosos, organização das filas, montagem e distribuição dos 

pratos feitos. Nesta etapa do projeto foram debatidos: as iniciativas de ressignificação 

de espaços marginais da cidade por grupos auto-organizados e que não encontram 

amparo no poder público, as iniciativas de ressignificação de espaços marginais da 

cidade por grupos auto-organizados e que não encontram amparo no poder público, a 

necessidade da universidade incorporar temas sociais como, por exemplo, a população 

em situação de rua, os refugiados, as ocupações, vilas e favelas. 
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Como resultados finais, o projeto de extensão PUE revelou sua pertinência e 

imensas potencialidades, tanto com relação a seu propósito mais específico – de 

reconhecimento de práticas pouco consideradas em nossos planos de ensino –, como no 

sentido de estimular uma reflexão sobre o significado da Extensão para a Universidade 

Pública. As Vivências realizadas geraram vínculos que não se desfizeram com a 

conclusão da ação. O projeto funcionou, enfim, como um lugar de construção de 

vínculos que apontam para o futuro. Cada vez mais atores, coletivos, grupos sociais, 

movimentos e pessoas interagiram a partir dos contatos oportunizados pelo projeto. 


