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Resumo: O presente resumo aborda como a vulnerabilidade social produz alienação, seja ela, social, individual e
coletiva, nos moradores da comunidade de Carazinho que faz parte do distrito de Itaiacoca, uma região intitulada
como bolsão de pobreza e que é alvo de ações do projeto de extensão em questão. Levando em consideração
algumas  questões  vivenciadas  durante  as  entrevistas,  o  objetivo  geral  é  explicar  como  a  situação  de
vulnerabilidade que eles vivem aliena os moradores influenciando diretamente na autonomia da comunidade.
Nosso projeto será uma ponte para que eles possam saber os meios para emancipação e aprender mais sobre os
seus direitos enquanto cidadãos. Isso ocorrerá através da associação de moradores que é uma forma para se
organizar  juridicamente  pessoas  pertencentes  a  uma  localidade  e  a  sua  constituição  permite  uma  melhor

1 Assistente Social Egressa no Projeto: “Qualidade de vida e empoderamento em saúde como promotores da
integralidade  do  cuidado em uma população  em situação  de  vulnerabilidade”;  Programa Universidade  Sem
Fronteiras; Universidade Estadual de Ponta Grossa; silmaramoura327@gmail.com 
2Enfermeira  Egressa  no  Projeto:  “Qualidade  de  vida  e  empoderamento  em  saúde  como  promotores  da
integralidade  do  cuidado em uma população  em situação  de  vulnerabilidade”;  Programa Universidade  Sem
Fronteiras; Universidade Estadual de Ponta Grossa; cbatistaw@gmail.com 
3 Assistente  Social  no  Projeto:  “Qualidade  de  vida  e  empoderamento  em  saúde  como  promotores  da
integralidade  do  cuidado em uma população  em situação  de  vulnerabilidade”;  Programa Universidade  Sem
Fronteiras; Universidade Estadual de Ponta Grossa; karoldszul@gmail.com
4 Coordenadora do Projeto: “Qualidade de vida e empoderamento em saúde como promotores da integralidade do
cuidado  em  uma  população  em  situação  de  vulnerabilidade”;  Programa  Universidade  Sem  Fronteiras;
Universidade Estadual de Ponta Grossa; cbfadel@gmail.com
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articulação da comunidade na busca pela realização dos seus objetivos imediatos, bem como auxilia no propósito
de efetivação dos direitos. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade. Alienação. Extensão Rural. Qualidade de vida.

NOME DO PROGRAMA 

Programa Universidade Sem Fronteiras (USF) – Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior (SETI)

NOME DO PROJETO 

Projeto Qualidade de Vida e Empoderamento em saúde como promotores da integralidade do

cuidado em uma população em situação de vulnerabilidade. 

PÚBLICO-ALVO 

Moradores da comunidade de carazinho que faz parte do distrito de Itaiacoca,  no

município de Ponta Grossa/PR. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa – Paraná

LOCAL DE EXECUÇÃO

Comunidade de Carazinho, pertencente ao Distrito de Itaiacoca – Município de Ponta

Grossa – Paraná.

JUSTIFICATIVA 

No âmbito da extensão universitária existem programas e projetos que incentivam sua

operacionalização  através  de  editais  de  financiamento.  No  Paraná  existe  o

Programa “Universidade  Sem Fronteiras”  (USF),  uma iniciativa  da  Secretaria  da  Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior (SETI), que tem por objetivo executar uma política de extensão

nas instituições públicas e/ou privadas, sem fins lucrativos que praticam a disseminação de

conhecimentos via projetos de extensão, priorizando o financiamento de projetos que serão
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executados  em  áreas  consideradas  estratégicas,  ou  seja,  aquelas  que  são  consideradas

municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, bem como, em áreas

de pobreza das periferias das cidades paranaenses.

 Na  escolha  da  região  que  está  sendo  trabalhada,  no  caso  de  Carazinho,  Ponta

Grossa/PR, situada no distrito de Itaiacoca levou-se em consideração fatores priorizados pela

SETI.  As  características  sociais  a  tornam  uma  comunidade  em  vulnerabilidade  social,

considerada como área de risco social. Por tratar-se de uma área rural a 55km da cidade, a

distância é um fator para a questão da falta de assistência social e à saúde na comunidade, já

que está localizada há quase duas horas do centro de Ponta Grossa/PR. Além da distância,

fatores que influenciam muito em uma melhor qualidade de vida dos moradores, e que são

desafios a serem cumpridos pelo projeto,  são os hábitos e costumes característicos  dessas

populações, que são formadas geralmente por idosos que sempre viveram na área rural e não

acreditam, não aceitam e não possuem acesso a meios que poderiam ser válidos para melhoria

de sua saúde, ficando “acomodados’ com a vida que levam. 

Faz-se necessário explicar o conceito de vulnerabilidade, que segundo Vignoli (2001,

p.  2) a  compreende como a falta  de acesso às estruturas  de oportunidade oferecidas  pelo

mercado, estado ou sociedade, apontando a carência de um conjunto de atributos necessários

para  o  aproveitamento  efetivo  da  estrutura  de  oportunidades  existentes.  Já  Busso  (2001)

considera a vulnerabilidade como a debilidade dos ativos que indivíduos, famílias ou grupos

dispõem para enfrentar riscos existentes que implicam a perda de bem estar. 

Como dito anteriormente  a comunidade situa-se em área rural,  afastada da cidade,

acabando por assim que os moradores não tenham acesso a alguns serviços, tanto na área de

saúde, como no social. Existem muitos relatos sobre o descaso do poder público, que resulta

em diversos transtornos para a área rural. Esses fatores tornam os moradores em situação de

vulnerabilidade social, fazendo com que os mesmos fiquem a mercê de outras pessoas, ou de

benefícios sociais vivendo em situação de alienação social. 

A alienação social caracteriza-se por condição na qual os humanos não se reconhecem

como produtores  das  instituições  sociopolíticas  e  oscilam entre  duas  atitudes:  ou aceitam

passivamente tudo o que existe, por ser tido como natural, divino ou racional, ou se rebelam

individualmente, julgando que, por sua própria vontade e inteligência, podem mais do que a

realidade  que  os  condiciona.  (CHAUÍ,  2000). O  trabalho  com  a  comunidade  visa  à

3



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações,  atividades e pesquisas
advindas da extensão universitária”

emancipação dos sujeitos, para que eles possam ter autonomia para poder sair dessa situação

de conforto frente  aos inúmeros  problemas. A abordagem do tema justifica-se então pela

questão  da  alienação  individual  e  coletiva  vivenciada  por  moradores  de  regiões  ou áreas

geograficamente  isoladas,  e  pelo  desenvolvimento  de  ações  visando  à  busca  pelo

empoderamento social. 

OBJETIVO GERAL

Relatar a experiência do projeto “Qualidade de vida e empoderamento em saúde como

promotores da integralidade do cuidado em uma população em situação de vulnerabilidade”,

junto a uma população em condição de vulnerabilidade social.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Descrever sobre a questão da vulnerabilidade social e alienação na comunidade em

questão. 

METODOLOGIA 

Para elaboração desse trabalho elenca-se primeiramente a pesquisa bibliográfica.

Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias que

norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico

ou revisão bibliográfica,  a qual pode ser realizada em livros, periódicos, artigo de jornais,

sites da internet, entre outras fontes. Esse tipo de pesquisa tem como finalidade colocar o

pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinador

assunto (MARCONI E LAKATOS, 2007). 

O  trabalho  na  comunidade  de  carazinho  no  distrito  de  Itaiacoca,  que  fica

aproximadamente 55 km de Ponta Grossa/PR, ocorre do período de outubro de 2018 até os

dias atuais.  O projeto teve início a partir da aproximação com os moradores da comunidade

para que os mesmos pudessem ter conhecimento do projeto e quais seus objetivos. Tendo

como uma das primeiras ações reunião para convite para participação e esclarecimento sobre

quais ações seriam realizadas ao longo do ano. Logo após, houve o contato com as famílias, o

qual se deu através de visitas domiciliares para aplicação de questionário, que foi criado pela

equipe do projeto, tendo em vista à obtenção de informações das condições sociais, de saúde e
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de qualidade de vida dos sujeitos envolvidos na ação. Do total de 44 famílias moradoras da

referida comunidade, 30 acusaram interesse no projeto e estão passando pela fase de coleta de

informações. Os dados coletados sofrerão tabulação, com vistas a subsidiar o planejamento

das futuras ações.

RESULTADOS

A  partir  das  entrevistas  com  os  moradores  notou-se  que  a  comunidade  tem

dificuldade com o acesso à grande parte de serviços sociais e de saúde. Para tratamento de

saúde bucal os moradores tem que deslocar até o Centro Rural Universitário de Treinamento e

Ação Comunitária (CRUTAC), sendo esse uma unidade básica de saúde, afastado cerca de 20

km da comunidade. Sendo o transporte imposto à ida e volta somente uma vez pela manhã(as

06:00  hs da manhã e fim da tarde, as 17:00 hs). Assim muitos dos moradores da comunidade

acabam preferindo somente ir em situações de urgência ou pagando tratamento particular nas

cidades vizinhas como Ponta Grossa, Campo Largo e Curitiba. 

Para questões de caráter social os moradores vão até Serviço de Obras Sociais (SOS),

situada no centro da cidade de Ponta Grossa/PR, sendo encaminhados para outros lugares

dependendo  da  situação.  Diante  dessa  situação  verificou-se  que  apenas  em  situação

emergenciais os moradores recorrem aos serviços, permanecendo por aceitar passivamente a

condição de pobreza e o descaso do poder público. 

A  maior  discussão  girou  em  torno  do  descaso  do  poder  publico  para  com  os

moradores  da  comunidade.  Durante  o  processo  de  entrevista  foram  emergindo  varias

inquietações por parte dos moradores. A situação das estradas é umas das principais queixas,

visto que as mesmas não são asfaltadas. O trabalho do presente projeto dentro da comunidade

tem  como  principal  objetivo  disseminar  informações  sobre  serviços  sociais  e  de  saúde,

visando o empoderamento e melhoria da qualidade de vida da população em questão. 

Para isso é de grande importância à associação de moradores, auxiliando no processo

de autonomia.  Sabendo que a principal função das associações é, sem dúvida, uma função

social: constituídas de membros solidários, elas visam à constituição de uma comunidade de

interesses baseada na defesa de direitos sociais  iguais. Elas visam à criação de formas de

inserção social e de responsabilização, assumindo o papel de mediação entre os cidadãos e

instituições (WAUTIER: 2001; p.11).  As associações de moradores são exemplos de ação

5



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações,  atividades e pesquisas
advindas da extensão universitária”

organizada na participação voluntária. É nelas que se apreende a submeter-se e subordinar a

vontade individual à ação comum, ocasionando assim na emancipação dos indivíduos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  partir  das  observações  da  equipe,  o  projeto  apresentado  tem  contribuído

positivamente para a comunidade na forma de participar  do seu processo de autonomia e

empoderamento social e de saúde, tanto individual quanto coletivo, através do fortalecimento

da ação comunitária necessária ao exercício da autonomia.

APOIO

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).
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