PISANDO EM TERRAS MOVEDIÇAS: habitação, regularização fundiária e
saneamento ambiental no Curado IV em Jaboatão dos Guararapes-PE
Coordenador: Rosa Maria Cortês de Lima

E-mail: cortez.rosa@gmail.com

Tipo da Ação: Projeto

Área Temática Principal: Direitos Humanos e Justiça

Unidade Geral: CCSA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS

Unidade de Origem: SERVIÇO SOCIAL

Abrangência: Jaboatão dos Guararapes-PE.
Local de Realização: As atividades de extensão serão realizadas no bairro do Curado IV, no município de Jaboatão dos
Guararapes-PE.

Resumo da Proposta:
Este Projeto de Extensão articula as três dimensões fundamentais da universidade - ensino, pesquisa e extensão.
Define-se como território da ação o Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes-PE. Compõe a quanta etapa de Conjuntos
Habitacionais construídos no período do Banco Nacional da Habitação e entre à população em 1986. Após a instalação
da população nas unidades habitacionais espaços remanescentes, trechos destinados a praças e áreas de lazer passam
seguidamente a serem ocupadas pela parcela da população pobre na perspectiva de assegurar moradia, instituindo
convivência entre a provisão de moradia pelo Estado por meio de políticas públicas e o acesso à habitação baseada na
autoconstrução. Tem como objetivo contribuir para aprimorar o conhecimentos da realidade do lugar, frente a questão
urbana, em particular, da habitação, do acesso à terra, ao saneamento ambiental e a mobilidade, pelos sujeitos sociais
envolvidos com as ações de extensão. Busca-se estabelecer o diálogo com a população e seus representantes,
instituições públicas municipais e estaduais, diferentes organizações existentes no lugar e fortalecer as lutas sociais
voltadas para a regularização fundiária e jurídica da terra. Busca-se também produzir conhecimento sobre o território,
fomentar processos pedagógicos de aprendizagem com os discente e estreitar a relação entre a universidade e a
sociedade.

Objetivo Geral:
Contribuir para aprimorar o conhecimentos da realidade do lugar, frente a questão urbana, em particular, da
habitação, do acesso à terra, ao saneamento ambiental, e a mobilidade, pelos sujeitos sociais envolvidos com as ações
de extensão.

Objetivos Específicos:
1. Estabelecer o diálogo com a população do lugar, favorecendo ao processo de troca de informação e de construção de
saberes;
2. Criar espaços de diálogos e de aprendizagem, pelos discentes, professores, profissionais e técnicos de modo a
propiciar a construção de aportes e subsídios para a produção do conhecimento;
3. Fortalecer espaços de lutas sociais da população na busca do enfrentamento da questão da moradia e da
regularização fundiária.

