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RESUMO: A presente proposta de extensão intitulada 'Mãos Solidárias' e 'Periferia Viva' – a
Universidade combatendo à Covid-19 em defesa da vida do povo” tem como objetivo fortalecer,
qualiﬁcar e contribuir com as ações desenvolvidas pelas Campanhas 'Mãos Solidárias' e 'Periferia Viva'
a partir do Armazém do Campo de Recife e demais organizações populares. Tais iniciativas estão sendo
implementadas como forma de enfrentamento à crise sanitária, econômica e social agravada pela
pandemia com o intuito de organizar uma rede de solidariedade de trabalhadores/as do campo e da
cidade, exigindo por parte do Estado serviços e direitos básicos para a vida digna com segurança
alimentar. Assim, propomos a realização de ações de extensão, conjugadas à pesquisa, que possam
potencializar as referidas campanhas para além do seu efeito imediato, sabendo que os reﬂexos do
atual contexto perdurarão após o período de isolamento social. Desse modo, pretendemos mobilizar
um conjunto de ações e sujeitos a partir do presente projeto para a realização de um levantamento do
perﬁl, das demandas socioeconômicas e político-organizativas da população envolvida nas
Campanhas com o foco nas famílias que estão recebendo cestas básicas nos territórios periféricos de
Recife e RMR, bem como nos estudantes dos cursos de graduação da UFPE envolvidos no presente
projeto (Serviço Social, Enfermagem, Geograﬁa, Letras, Jornalismo). Isto também com o intuito de
desenvolver estratégias de comunicação e divulgação de informações de amplo alcance, inclusive junto
aos estudantes da universidade que também podem compor o quadro dos setores que mais demandam
ações de proteção social nesse contexto.

