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Introdução:    Este projeto de intervenção psicossocial foi realizado com um grupo de
12 participantes com a faixa etária de 60 anos em diante, que fazem parte do
Movimento da Terceira Idade de Ipatinga (MOTI), Situado na Av. Campinas no bairro
Veneza I. Este grupo está vinculado a Política e conselho de assistência do idoso de
Ipatinga – MG, tendo como princípios e valores, possibilitar aos idosos um espaço no
qual trabalhem a autonomia, a vida ativa, a valorização da pessoa idosa, o
protagonismo social, associados a práticas de atividades desenvolvendo e promovendo
a qualidade de vida do idoso. Objetivo: Oportunizar a reflexão sobre conceitos e práxis
existenciais relacionada ao sentido da vida.
Propiciar através da trocas de informações no grupo vivencias humanas com sabedoria
e solidariedade.
 Metodologia: o projeto foi estruturado conforme foram acontecendo as visitas na
instituição e pela demanda apresentada pela coordenação e dos indivíduos pertencentes
ao grupo da terceira idade. O tema foi trabalhado com o intuito de oportunizar através
de encontros semanais a reflexão sobre conceitos e práxis existenciais relacionados ao
sentido da vida na terceira idade, fundamentados nos conhecimentos de Vicktor
Frankl, psicólogo existencialista, criador da logoterapia. Resultados: As participantes
do grupo no projeto de intervenção psicossocial juntamente com a equipe técnica do
MOTI (movimento da 3 idade de Ipatinga) avaliaram os resultados das intervenções
como positivos, pois proporcionaram o fortalecimento dos vínculos das pessoas idosas
entre si e com a instituição e uma ampliação sobre conceitos e práxis existenciais
relacionadas ao sentido da vida. Conclusão: Concluiu-se,que após os encontros de
intervenção psicossocial, com o tema ‘’O sentido da vida na terceira idade’’houve uma
ressignificacão da percepção dos idosos diante de suas realidades e a descoberta de
nova visão para esta faixa etária transformando-a, em a bela idade.
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