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RESUMO – O projeto de extensão “Educação sócio-ambiental, Cidadania e Emancipação 
Comunitária nas Comunidades Três Rios e Manacás” nasceu a partir da percepção da necessidade 
de intervir sobre as demandas das referidas localidades, que estão situadas no município de Ponta 
Grossa, mais precisamente no Bairro Santa Luzia, na região do Bonsucesso. Tal necessidade foi 
identificada, principalmente, a partir do ano de 2008, quando docentes e discentes do curso de 
Serviço Social, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, identificaram diversas problemáticas nas 
áreas supracitadas, a saber: a ausência de um saneamento básico adequado, o que acaba deixando 
os moradores suscetíveis as mais diversas doenças; dificuldade no que se refere ao acesso à saúde 
e à educação; a falta de investimentos em cultura, esporte e lazer, que podem colocar os jovens em 
situações de vulnerabilidade social; a problemática do transporte, que passa pelo local em horários 
muito espaçados; a falta de infra-estrutura nas ruas, que não possuem pavimentação asfaltica. E, por 
último, uma das situações mais complexas que os moradores das localidades supra expostas 
acabam lidando no cotidiano é o fato de que as Comunidades acabam se confrontando com áreas 
onde há o predomínio de plantações rurais, que utilizam produtos químicos nas suas plantações – 
produtos estes que acabam afetando, diretamente, a saúde da própria população, segundo relato de 
alguns moradores. Em suma, a partir do supracitado fica evidente o quão necessário é a execução do 
referido projeto de extensão, no sentido de atuar a partir dessas demandas. Na sequência, 
apresenta-se quais foram as ações desenvolvidas no ano de 2012, e quais foram os resultados que 
pôde-se alcançar através das diversas atividades praticadas. 
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Introdução 
 

  
Há de se considerar que conforme os processos de industrialização e urbanização vão se 

expandindo e se acentuando surgem grandes assentamentos humanos, e a partir dessa problemática 
se desencadeiam várias outras, como, por exemplo, situações em que a periferia vai ficando cada 
vez mais próxima ao perímetro rural, e consequentemente acaba arcando com as conseqüências 
causadas pela utilização dos agrotóxicos nas lavouras – situação esta que se faz presente no 
cotidiano dos residentes no Jardim Três Rios e Manacás, localizado no município de Ponta Grossa-
PR (MARTINS et al., 2012). 

O Jardim Três Rios surgiu em 2001, com o intuito de regularizar uma área particular que 
havia sido ocupada há alguns anos atrás. Já o Jardim Manacás nasceu através de um 
empreendimento da PROLAR (Companhia Habitacional de Ponta Grossa), sendo que Manacás 
encontra-se situado na sequência do Jardim Três Rios. As duas áreas se mesclam, sendo separadas 
unicamente por um arroio, sendo que também possuem outro arroio que beira uma das laterais de 
ambas Comunidades, já no outro lado se faz presente uma área de plantação. A população que lá 
reside é de, aproximadamente, 350 famílias nos dois locais. 

É evidente que as Comunidades acima expostas não usufruem com facilidade dos 
aparelhos públicos necessários ao desenvolvimento social das famílias, a começar pela questão da 
saúde: quando os moradores precisam utilizar qualquer tipo de serviço nessa área acabam tendo que 
recorrer ao bairro vizinho, pois não é disponibilizado serviços em saúde na localidade onde moram. 
Todavia, o maior agravante nessa questão é o fato de que, para acessarem à comunidade vizinha é 
preciso que os moradores atravessem por pontes, em condições de extrema precariedade, a fim de 
receber os atendimentos médicos no Posto de Saúde mais próximo. Com isso, percebe-se que, 
embora a saúde seja um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1998 e deva ter 
uma aplicação minimamente eficaz, facilitando o acesso desta na vida dos cidadãos, nota-se que o 
cenário presenciado na localidade visitada não condiz com o que se apresenta na legislação, pois 
não são criadas as condições mínimas para que a população tenha acesso a esse serviço com 
qualidade e, principalmente, segurança.  

O mesmo ocorre em relação ao acesso às escolas, onde os infantes e adolescentes 
acabam tendo que se sujeitar a essa situação, sem usufruir de qualquer tipo de segurança para 
poderem ter acesso aos serviços no âmbito educacional. Ainda explanando sobre educação, na 
referida localidade inexistem locais onde os jovens possam fazer um curso profissionalizante, por 
exemplo, o que acaba dificultando a entrada destes ao mercado formal de trabalho. Outrossim, o 
quadro se repete em relação ao transporte, que apresenta horários sem flexibilidade, dificultando o 
acesso às diferentes atividades do dia-a-dia da população, seja nos locais de trabalho ou às escolas 
onde estudam. 

Outra questão bastante preocupante é o fato de que Três Rios e Manacás não contam com 
exatamente nenhuma infra-estrutura capaz de atender à cultura, esporte e lazer da referida 
localidade, o que se apresenta como um agravante, pois acaba colocando os adolescentes 
vulneráveis à utilização de drogas e/ou situações de violência. Faz-se necessário pensar, com 
urgência, no investimento de espaços que incentivem a prática de esportes, bem como os momentos 
de lazer e recreação, a fim de afastar os jovens de diversas situações vulneráveis.  

Por fim, uma das situações mais problemáticas nas quais o referido projeto de extensão 
procura intervir, é o fato de que, ao lado das Comunidades, há uma grande plantação de grãos de 
trigo e soja, onde há a utilização de produtos químicos com certa freqüência, o que acaba 
acarretando em diversos problemas de saúde, segundo relato dos moradores, como por exemplo 
desencadeando irritabilidade na pele, nos olhos, problemas de respiração e dores de cabeça, 

Portanto, o referido projeto de extensão tem como objetivo intervir junto a essas realidades 
supra expostas, levando em consideração que, embora todos esses direitos sejam garantidos pela 
legislação, existem diferentes disputas de interesse dentro das cidades, onde apenas alguns 
possuem acesso às infra-estruturas, de modo satisfatório, enquanto outros sofrem com a falta destas 
(SCHEFFER, 2006). É a partir desse quadro que surgirão os conflitos em sociedade entre os 
diferentes grupos sociais, sendo que é sobre as comunidades periféricas que recairá a não 
disponibilização desses serviços públicos. 

Há de se considerar que todas essas questões se configuram, sem sombra de dúvidas, 
enquanto um vasto campo de trabalho para o assistente social, uma vez que, no nosso cotidiano 
profissional, lidaremos com as diferentes expressões da questão social que se expressam de 
diversas maneiras, como por exemplo, na falta ou na dificuldade de acesso aos serviços de saúde, 
educação, cultura, esporte e lazer, saneamento básico, entre outras questões. 
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Desenvolvimento 

 
 
 Este trabalho apresenta as ações inseridas no projeto de extensão em comunidade, as 

quais se expressam a seguir: 
 
 

Objetivos 
 
 
Objetivos gerais: 
 
Contribuir com o desenvolvimento das comunidades de Três Rios e Manacás em relação à  

educação sócio-ambiental, exercício da cidadania e emancipação comunitária. 
 
Objetivos específicos:  
 
- Organizar eleição para a nova diretoria da Associação de Moradores do Jardim Três Rios; 
- Permitir a reflexão quanto à importância de uma Associação de Moradores mobilizada; 
- Sensibilizar aos moradores quanto à necessidade da separação dos materiais recicláveis e 

armazenamento correto dos lixos, nas Comunidades Três Rios e Manacás; 
- Contribuir com informações sobre a problemática dos agrotóxicos, ouvindo o relato da 

população residente no local; 
- Coletar dados junto à população, a fim de atualizar o Dossiê Ambiental de Três Rios e 

Manacás; 
- Proporcionar aos moradores a reflexão sobre as conquistas que foram alcançadas até o 

ano que passou e as conquistas que ainda estão por vir, através das mobilizações sociais. 
 

 
Metodologia 

 
 
Para alcançar aos objetivos supra-expostos foram utilizados os seguintes procedimento 

metodológicos:  
- entrevistas com as principais lideranças, a fim de fomentar e divulgar que haveria a eleição 

da nova diretoria na Associação de Moradores do Jardim Três Rios; 
- visitas domiciliares, objetivando conversar com os moradores sobre a importância da 

reciclagem dos lixos domésticos e armazenamento correto destes; 
- entrevistas com a população, em geral, com o intuito de obter informações quanto à 

problemática da utilização dos agrotóxicos nas lavouras, e outros dados relacionados ao meio 
ambiente; 

- reuniões com os moradores, a fim de fazê-los refletir quanto à importância da existência de 
uma Associação de Moradores mobilizada; 

Vale ressaltar que algumas ações contaram com a parceria do IESOL (Incubadores de 
Empreendimentos Solidários), e a ARSOL (Associação de Recicladores Solidários). 

 
 

Resultados 
 
 
Para que se possa explanar sobre os resultados alcançados, é preciso, antes de mais nada, 

que saibamos quais foram as atividades realizadas no decorrer de 2012, como veremos a seguir: 
- Reuniões da equipe de docentes para planejamento e avaliação das atividades; 
- Organização do processo eleitoral da Associação de Moradores do Jardim Três Rios; 
- Mobilização junto aos moradores do Jardim Três Rios para participarem da eleição da 

nova diretoria da Associação de Moradores; 
- Eleição da Associação de Moradores do Jardim Três Rios; 
- Planejamento e organização para a Campanha sobre Coleta Seletiva nas comunidades do 

Projeto e região circunvizinha; 
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- Capacitação sobre separação de materiais recicláveis para os acadêmicos do 1º e 2º ano 
do curso de Serviço Social da UEPG, junto com a equipe do IESOL e participação das associadas da 
ARSOL; 

- Campanha de sensibilização para a importância da reciclagem realizada nas comunidades 
Jardim Três Rios, Manacás, Bonsucesso, Conjunto Santa Luzia, Bela Vista; 

- Reunião na Comunidade Jardim Manacás das diretorias das Associações de Moradores 
do Jardim Três Rios e Manacás, a fim de assessorar a união das Associações; 

- Coletas de dados para atualização do dossiê ambiental; 
- Reunião no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Santa Luzia para firmar 

parceria e organizar evento das comunidades Jardim Três Rios e Manacás; 
- Parceria na realização do evento: COLETA SELETIVA NA UEPG, com participação das 

associações de reciclagem de Ponta Grossa, incluindo-se a Associação de Recicladores Rei do Pet – 
ARREP, que faz parte da comunidade que o projeto atende; 

- Reunião com os moradores do Jardim Três Rios e Manacás na Capela Santa Clara para 
avaliação e motivação do desenvolvimento das comunidades. 

 
Reportando-nos agora para os resultados que foram obtidos no decorrer do ano, pode-se 

destacar os seguintes pontos: 
- Conforme supracitado, o Jardim Três Rios e Manacás passa por constantes dificuldades 

no que se refere ao acesso aos diferentes aparatos públicos. Diante disso, o projeto de extensão se 
preocupou em focar a sua atenção no fortalecimento das Associações de Moradores, principalmente 
no Jardim Três Rios, pois nesta localidade o contrato da chapa que estava à frente da Associação iria 
vencer em maio-2012. Com isso, elaboramos toda a parte burocrática, nos responsabilizando por 
disponibilizar fichas de inscrição para os interessados, sobre todo o bairro, bem como ficamos à 
frente da divulgação da eleição que elegeria uma nova equipe. No dia em que ocorreu a eleição 
observamos que não houve exatamente nenhum candidato à presidência da Associação de 
Moradores do Jardim Três Rios, tampouco um número significativo de pessoas na reunião que havia 
sido marcada. Isso, sem sombra de dúvidas, nos fez repensar as nossas ações, a fim de buscar 
quais as razões que fazem com que as pessoas não queiram se comprometer em buscar os seus 
próprios direitos, para que possamos, nas próximas ocasiões, saber quais vias tomar nessas 
situações. Percebe-se que essa situação é o fruto do nosso processo de colonização, onde sempre 
houve aqueles que fizeram por nós, sem que precisássemos nos preocupar. Todavia, essa também 
se configurou enquanto uma possibilidade concreta de interagir com a população residente nas 
localidades, conversando sobre a real importância da Associação de Moradores, explanando que 
esta se caracteriza enquanto uma forma de pressionar o Poder Público à implementação de serviços 
não disponibilizados. 

- Através das reuniões que foram realizadas no Jardim Três Rios e Manacás, pôde-se 
buscar o fortalecimento das lideranças, fazendo com que não haja o enfraquecimento da mobilização 
comunitária ainda existente, visto que somente o Jardim Três Rios não está contando com uma nova 
Associação de Moradores na gestão, ao contrário do Jardim Manacás, que possui uma chapa ainda 
ativa. Esses momentos foram de suma-importância para despertar nos líderes a busca pela conquista 
de melhorias para a população. 

- Por intermédio da campanha de sensibilização realizada junto aos moradores do Jardim 
Três Rios e Manacás, em parceria com o primeiro e segundo ano de Serviço Social da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, juntamente com a IESOL e a ARSOL, foi possível despertar a 
preocupação ambiental nos moradores no que se refere à separação dos materiais recicláveis, tanto 
em prol do meio ambiente como também da economia local, pois há uma quantidade significativa de 
famílias que utilizam o trabalho com reciclagem, como única forma de adquirir renda. 

- Foi possível instigar os moradores a refletirem sobre os problemas de saúde que a 
utilização dos produtos químicos nas lavouras causam, por meio de entrevistas nos domicílios, a fim 
de atualizar o Dossiê Ambiental. 

- Os problemas sócio-ambientais da comunidade puderam ganhar maior visibilidade na 
esfera pública na região (Promotoria Pública de Meio Ambiente, Corregedoria do Estado do Paraná, 
Procuradoria do Trabalho do Estado do Paraná e, Prefeitura Municipal de Ponta Grossa). 

 
Entre os resultados que a execução do projeto de extensão trouxe para a equipe executora 

do mesmo, pode-se destacar os seguintes pontos: 
- Fortalecimento da relação ensino e prática profissional para os alunos que foram 

envolvidos, pois se caracterizou enquanto uma excelente oportunidade de fazer uma articulação entre 
a teoria e a realidade social; 
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- Valorização da extensão e oportunidade para a equipe de compreensão e análise de uma 
realidade social, proporcionando a efetivação do tripé ensino, pesquisa e extensão. 

 
 

 
Conclusões 

 
 
A partir do exposto até aqui, ou seja, em relação às atividades que foram executadas no 

referido projeto de extensão no ano de 2012, é possível concluir que, mesmo que os objetivos sejam 
traçados com antecedência nem sempre será possível alcançá-los, como por exemplo, o fato de não 
termos realizado a eleição para a convocação de uma nova chapa para a Associação de Moradores 
do Jardim Três Rios. Situações como esta ocorrem porque todo o trabalho realizado é feito em 
conjunto com as Comunidades, por isso na execução de cada objetivo é preciso que o público-alvo – 
neste caso, Três Rios e Manacás, estejam dispostos a participar das atividades previstas no decorrer 
do ano, por isso a importância de sempre estar preparado para as mudanças que podem ocorrer. 

Sem sombra de dúvidas, esse projeto de extensão se caracterizou enquanto um rico espaço 
de atuação e enriquecimento da formação profissional, uma vez que foi possível identificar e trabalhar 
com as mais diversas demandas e problemáticas, a começar pela dificuldade que a própria 
população possui em acessar os mais diversos serviços públicos, passando por todos os obstáculos 
em conseguir mobilizar a mesma a montar uma Associação de Moradores no Jardim Três Rios, no 
que se refere à busca constante de seus próprios direitos, e também a questão da problemática 
ambiental que afeta diretamente os moradores de Três Rios e Manacás. 

Portanto, o trabalho desenvolvido ao longo de 2012 pela equipe do referido projeto de 
extensão foi de suma-importância, tanto para a equipe como para a população que lá reside, pois se 
caracterizou enquanto uma forma concreta de levar às casas falas de incentivo à mobilização social, 
à busca pelos direitos da população, bem como uma oportunidade de ouvir as dificuldades e anseios 
que essa população acaba tendo que driblar no seu dia-dia. 
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