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Objetivos
Geral:
1. Desenvolver e avaliar estratégias e mecanismos para fortalecimento da
resiliência comunitária com moradores, lideranças e organizações comunitárias
localizadas em áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações situados no
grande Recife/Pernambuco, de maneira que possibilite a prevenção dessas
ocorrências e/ou a redução dos seus impactos nessas populações.
Específicos:
2. Facilitar a atenção prim'aria e a promoção da saúde mental de indivíduos e
grupos em situação de vulnerabilidade sócio ambiental e risco social.
3. Implementar alternativas metodológicas de ensino, pesquisa e extensão como
resultado das experiências vivenciadas nos grupos.
4. Promover a integração com disciplinas do próprio curso e de áreas afins,
favorecendo uma discussão interdisciplinar dos conteúdos abordados.
5. Proporcionar uma articulação com entidades e/ou instituições, governamentais e
não governamentais, que desenvolvam trabalhos de apoio e de promoção da
saúde mental na comunidade. "
Resumo:
Pesquisa-ação pertencente ao projeto “Investigando o desenvolvimento de estratégias
que promovam comportamentos resilientes em comunidades”, do Departamento de
Psicologia da UFPE. Está vinculada a um projeto maior denominado 'Avaliação da
vulnerabilidade e do risco em áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações em
Pernambuco'. Este 'e oriundo do Grupo de Engenharia Geotécnica de Encostas e
Planícies – GEGEP / Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – UFPE. Desse
modo, baseado no referencial teórico da Psicologia Comunitária, Resiliência e
Vulnerabilidade sócio ambiental, a presente proposta almeja dar continuidade as

atividades que foram iniciadas no projeto anterior, em 2013, bem como realizar outras.
O intuito é desenvolver e avaliar estratégias que facilitem o desenvolvimento da
resiliência nas comunidades que se encontram em situação de vulnerabilidade
socioambiental. Supõe-se que esse fortalecimento psicológico, aliado ao repasse das
informações técnicas poderão favorecer: a) no
enfrentamento das dificuldades
ocasionadas pelas situações de risco de deslizamento e inundação com que convivem a
cada inverno; b) na prevenção dessas ocorrências; c) na viabilização de soluções
alternativas para proteger essas populações; d) no fortalecimento de redes de apoio
locais; e) no incentivo de comunicações mais efetivas e solidárias entre os membros da
comunidade. Essas aquisições provavelmente possibilitarão às comunidades superarem
algumas das condições de risco presentes no seu contexto socioambiental na medida em
que disponham de alternativas e caminhos eficazes para lidar com as situações de
desastres.

