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Introdução: O presente trabalho trouxe o tema “História de vida: Ressignificando o
sentido”, que foi realizado no CRAS de Santana do Paraíso, através do Estágio Básico
II, no curso de Psicologia, promovido pelo UNILESTE. A temática foi trabalhada após
a necessidade de acolhimento do grupo, por haver uma carência de atenção dos idosos
em relação a sociedade. Cabendo ao estudo a promoção da ressignificação do sentido
do processo do envelhecimento, em virtude do preconceito que este público vivencia
ao ser tratado como alguém incapaz de cuidar de si e dos outros. Compreendendo o
envelhecimento como um período marcado por mudanças difíceis. Objetivo: A
pesquisa teve como objetivo geral proporcionar um ambiente de escuta e reflexão para
os idosos. Enquanto os objetivos específicos intercorreram-se a partir de um espaço de
convivência em que os idosos pudessem compartilhar suas vivências, ressignificando o
sentido da vida e refletindo sobre responsabilidades para com a família. Metodologia:
A metodologia incluiu o levantamento de informações, para formular as oficinas de
dinâmicas de grupo, com o intuito de realizar uma intervenção psicossocial que
pudesse trazer aprendizado sobre si e sua vida. Durante os encontros houve a
confecção da colcha de retalhos, dinâmica esta que teve a finalidade de promover a
reflexão, estampando vivências e desejos a partir da pintura em tecidos. Além da
Dinâmica Colcha de Retalhos, foi trabalhado a Dinâmica do Espelho, com a promoção
da autoestima, entre outras atividades. Resultados: Os objetivos do trabalho foram
atendidos, de modo que todos os encontros aconteceram conforme planejados. Durante
o período da intervenção, o público alvo trouxe suas histórias e sentimentos, onde
promoveram reflexões sobre o que diziam. Todos se dispuseram a realizar as tarefas,
de acordo com o que era proposto pelas discentes responsáveis. Deste modo, a
ressignificação do sentido de suas vivências ocorreu, a partir da compreensão dos
idosos sobre os seus próprios valores, descobrindo assim a importância deste estágio
da vida que é carregado de experiência e conhecimento, além de se depararem com
suas capacidades e de como é fundamental cuidar de si mesmo. Conclusão: O projeto
obteve resultados satisfatórios, visto que através dos relatos da avaliação do grupo, se
destacou o modo como passaram a ver o novo significado de suas vidas, com o
encontro com novas amizades que promoviam prazer a elas, além do acolhimento que
receberam, onde compartilharam suas vivências.
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