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Introdução: Esse projeto é desenvolvido em parceria com o Instituto Cenibra, a
associação comunitária Mulheres Vitoriosas do município de Periquito e o Unileste,
via cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo e Psicologia. Tem como
premissa a ação multidisciplinar, atuação frente às demandas da comunidade,
promoção de geração de renda e o desenvolvimento de ações que potencializem a
dinâmica das atividades e valores sócio-culturais regionais. A Psicologia nesse
contexto atua amparada nos pressupostos teóricos da Psicologia Social, que permitem
ao grupo/comunidade, vislumbrar alternativas de ação, promovendo a transformação
de sujeitos em agentes sociais, compromissados com próprio desenvolvimento e a
transformação do seu Objetivo: Inicialmente o objetivo foi estabelecer o vinculo com a
comunidade, e estruturar ações que viabilizassem o diagnóstico, a fim de desenvolver
ações sócio-educativas-culturais, visando a melhoria das condições de vida da
população da comunidade de Baixio, Periquito. Metodologia: O projeto está em
desenvolvimento, ancora-se na metodologia da pesquisa ação, pela qual, se
concretizará as atividades de intervenção. Participaram do encontro, 24 mulheres da
região, participantes da Associação Mulheres Vitoriosas, alunas extencionistas e
professores do Unileste, e funcionários do Instituto Cenibra. Resultados: Neste
segundo momento utilizou-se a técnica de dinâmica de grupo e psicodrama com
objetivo de promover uma cultura de cooperação e trabalho em grupo, estimulando a
criação e desenvolvendo do espírito associativo e o exercício da cidadania. Conclusão:
O projeto que se encontra em desenvolvimento, vislumbrando ações coletivas/grupais,
objetivando a compreensão da estrutura e atribuições de significados e características
das condições de trabalho percebidas pelos participantes. Com intervenções que
alcancem uma cultura de cooperação e trabalho em grupo, estimulando a criação e
desenvolvendo o espírito associativo. 
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