
COMUNIDADE EM AÇÃO: GERAÇÃO DE RENDA
ASSOCIAÇÃO APRAFASC

Yasmin Kelly Batista De OLIVEIRA, (Unileste); Nathalia Braga ANTUNES, (Unileste); Pedro

Henrique Barbosa De SOUZA, (Unileste); Camila Rodrigues Silva MENDONÇA, (Unileste); Rafaella

Campos  CASTRO, (Unileste); Ana Carolina Silva PEREIRA, (Unileste); Thaiane Tamara Lopes Da

SILVA, (Unileste); Beatriz Luciana Garcia Amaral MORAIS, (Unileste); Anizaura Lídia Rodrigues de

SOUZA (Unileste); Mirlaine LIMA (Unileste)

Introdução: Esse projeto é desenvolvido em parceria com o Instituto Cenibra, a
associação comunitária APRAFASC de Periquito e o Unileste, via os 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 meio
social. 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 APRAFASC. Metodologia: O projeto está em desenvolvimento, ancora-se
na metodologia da pesquisa ação, pela qual, se concretizará as atividades de
intervenção. Participaram do primeiro encontro, o grupo de mulheres da região,
participantes da Associação APRAFASC, alunos extencionistas e professores do
Unileste,  e funcionários do Instituto Cenibra.  Resultados: Nesse primeiro momento,
utilizou-se a técnica de observação participante com coleta de dados inicias para a
identificação da comunidade presente. Procurou-se com o coletivo, a sensibilização e o
conhecimento da importância de uma fonte de renda para as mulheres, seus saberes e
cultura regional. O grupo demonstrou o interesse na troca de experiências e
conhecimentos, com intuito de resgatar os fazeres culturais possibilitando a geração de
renda, bem como a necessidade de desenvolverem uma proposta que possibilite o
revelar de seus talentos. E para tal a importância da efetivação de objetivos e metas.
Buscou-se promover uma cultura de cooperação e trabalho em grupo, estimulando a
criação e desenvolvendo do espírito associativo e o exercício da cidadania. Em
consenso, a comunidade presente  discutiu a possibilidade da construção de uma sede -
centro comunitário; e de se realizar oficinas de  venda; precificação; sensibilização e
mobilização do grupo em um projeto de horta orgânica, para a complementação do
orçamento familiar. Concluíram que no início das atividades, o grupo poderiam expor
produtos artesanais  das mulheres  da associação em feiras nos distritos próximos. 
Conclusão: O projeto encontra-se em desenvolvimento, vislumbrando ações
coletivas/grupais sensibilização e capacitação, objetivando a compreensão da estrutura
e atribuições de significados comunitários. A partir do levantamento das necessidades
iniciais da comunidade, estima-se que intervenções alcancem uma cultura de
cooperação e trabalho em grupo, estimulando a criação e desenvolvendo o espírito
associativo.
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