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O projeto em tela visa inovar a análise e a ação concreta no 
combate à COVID-19 sob a perspectiva das diferentes áreas de conhe-
cimento da UnB articulando ensino, pesquisa e inovação a partir da 
extensão universitária. Propõe o uso da metodologia da pesquisa-ação 
mediada pelo uso intensivo das Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (NTICs), tendo como eixo as áreas das ciências aplica-
das (Serviço Social, Educação, Sociologia, Arquitetura e Urbanismo, 
Geografia, Saúde Coletiva e Direito) em articulação com a práxis local 
de diversos matizes dos movimentos sociais, populares e sindicatos de 
trabalhadores. Todas essas forças acadêmicas e sociais inseridas e mo-
bilizadas em lutas urbanas e rurais e dos povos da floresta por direito à 
água no DF e Entorno. 
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O projeto tem por objetivo desencadear um processo de pesquisa-
-ação que ao mesmo tempo que reúne o conhecimento científico de for-
ma interdisciplinar promove a dialógica com os saberes não universitários 
oriundos do saber popular tendo em vista o empoderamento das famílias 
e suas redes de apoio moradoras das Áreas de Relevante Interesse Social 
– ARIS (aprovadas pelo PDOT – Plano Diretor de Ordenamento Territo-
rial). Famílias estas que estejam vivendo momento de agravamento de sua 
condição de cidadania, sobrevivência ou seja, de vulnerabilidade social, 
neste momento de expansão da COVID-19 por se encontrarem sem acesso 
a água potável fornecida pela CAESB no Distrito Federal. 

Os pesquisadores, estudantes, servidores e comunidade em geral 
envolvidos pelo projeto, seja por meio direto ou por representação coletiva 
serão mobilizados por meio de uma estratégia de educação popular centra-
da no empoderamento de redes virtuais e presenciais de luta pelo direito à 
água potável como ponto de partida para elevação de sua condição de cida-
dania plena para o enfrentamento da COVID-19 e outras conquistas sociais 
para seu efetivo direito fundamental à vida segundo uma estratégica inter-
disciplinar, intersetorial de políticas públicas e interinstitucional em rede.
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