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Introdução
Em qualquer período da história ou em qualquer cultura o termo “ser velho” sempre
foi marcado por grandes contradições, podendo tanto referir a uma pessoa sábia ou experiente
que impõe respeito, como também algo totalmente desprezível. Até o século XIX, a velhice
estava relacionada com a questão da mendicância, pelo fato de que a apresentação de uma
idade avançada caracterizava uma não possibilidade da pessoa se sustentar financeiramente. A
imagem do idoso (na época, ainda com nome de velho) passou a ser vinculada a uma imagem
de um indivíduo incapaz de produzir. Assim, era considerado velho aquele indivíduo que não
desfrutava de um status social. O termo velho foi substituído pelo termo idoso para tratar
dessa questão, com o intuito de demonstrar uma visão menos estereotipada da velhice, para
que esse novo tempo pudesse abranger em sua significação a população envelhecida em geral,
independente de seu status social (Araújo, Coutinho, & Santos, 2006).
Nesse momento da vida existem perdas de toda natureza, desde o corpo que muda,
deixando para trás o viço da juventude, a aposentadoria, perda do status social, até a morte de
entes queridos e os fantasmas a respeito de sua própria morte. Dessa forma, esse é um
momento de necessidade de elaborar perdas e luto e, por outro lado, reinventar novos padrões
de vida que possibilitem ganhos. Pode ser um tempo de usar potenciais adormecidos, fazer
projetos com mais liberdade e tempo livre e, sobretudo, ser o momento do despertar da
criatividade (Altman, 2011).
Outra visão de envelhecimento percebida é aquela que propõe uma falta de papel social
do idoso. O fato de ações e projetos brasileiros para a população idosa visarem, muitas vezes,
apenas, o entretenimento, mostra, segundo Goldfarb (1998), que a sociedade mascara a visão
que aponta para a inutilidade dos velhos com atividades exclusivamente lúdicas, desprezando
a sua experiência e seus conhecimentos acumulados – fortalecendo uma noção de que o velho
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não pode contribuir para a vida social. Cabe salientar que as atividades de entretenimento são
relevantes, mas os programas destinados aos idosos não devem se limitar a essa vertente
exclusiva (Stacheski, & Massi, 2011).
Uma das alternativas atuais é a participação em grupos de terceira idade, uma vez que
estes oportunizam novas possibilidades e perspectivas de vida. É de fundamental importância,
para o bem viver da população idosa, incentivar que as pessoas, na velhice, busquem manter
boas expectativas para a vida com planejamento e crença no futuro. Para Neri (2001), as
pessoas de mais idade, dentro de um grupo sociocultural, podem afirmar a sua própria
identidade, expandir as fronteiras de seu valor, reconhecerem-se como participantes da vida
atual do grupo, por meio da memória compartilhada, porque a identidade individual é uma
instância que depende do outro.
Objetivo
Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências que estão sendo vivenciadas a
partir do desenvolvimento das atividades da área de Psicologia no Programa Centro de
Referência do Envelhecimento (PROCERE) UNATI/UEM. Estas atividades visam contribuir
na promoção e na prevenção da saúde biopsicossocial dos idosos que frequentam o programa,
buscando estratégias que facilitem ao idoso o enfrentamento do processo de envelhecimento e
a ruptura com a visão passiva da velhice, considerando que o idoso é sujeito de direitos e
protagonista do processo de enfrentamento para uma velhice saudável.

Materiais e Métodos
Para o desenvolvimento das atividades da Psicologia no PROCERE, mais
precisamente, dos grupos de atendimento ao idoso, utiliza-se o método de grupo operativo
proposto por Pichon Riviére (1982), assim como o uso de recursos lúdicos que facilitem a
expressão de sentimentos e pensamentos emergentes dos idosos, por meio de estratégias que
proporcionem reflexão, tais como: dramatizações, vídeos, músicas, pinturas, desenho,
colagens, dança Sênior e oficinas temáticas.
Pichon Riviére (1982) definiu grupo operativo como um conjunto de pessoas com um
objetivo em comum. Os grupos operativos trabalham na dialética do ensinar-aprender; o
trabalho em grupo proporciona uma interação entre as pessoas, onde elas tanto aprendem
como também são sujeitos do saber, mesmo que seja apenas pelo fato da sua experiência de
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vida; dessa forma, ao mesmo tempo em que aprendem, também ensinam. Na concepção de
Pichon-Rivière (1988), o grupo apresenta-se como instrumento de transformação da realidade,
e seus integrantes passam a estabelecer relações grupais que vão se constituindo, na medida
em que começam a partilhar objetivos comuns, a ter uma participação criativa e crítica e a
poder perceber como interagem e se vinculam.
O psicólogo tem o papel de facilitador do processo grupal, pois ele possibilita a
socialização e a revisão das experiências em comum, que precisam ser mantidas e/ou
resgatadas. Portanto, a formação de grupos de idosos torna-se uma alternativa bastante viável
na promoção e na prevenção da saúde biopsicossocial dos idosos no serviço público, e
constitui uma experiência enriquecedora, que proporciona a formação de uma rede de suporte
psicossocial entre os participantes enquanto modalidade de intervenção psicológica que
contribui tanto para a valorização da identidade como para o reconhecimento da alteridade
pelo idoso (Morais, 2009).

Resultados e Discussão
Para a implementação dos grupos, primeiramente foram feitas triagens individuais
com os idosos que se inscreveram no projeto. Essas triagens tinham o objetivo de se conhecer
a demanda de cada um, para que fosse encaminhado aos grupos de acordo com seu interesse.
De início, foram idealizados grupos com seis eixos temáticos diferentes: Oficina Memória e
Vida; Obesidade; Diabetes; Dor Crônica e Fibromialgia; Depressão e Ansiedade; e
Cuidadores de Idosos.
No ano de 2014 foram criados três grupos: uma Oficina Memória e Vida e dois com o
tema Depressão e Ansiedade. Ao total foram atendidas 28 pessoas, sendo que a Oficina
Memória e Vida contou com 15 integrantes e os grupos de Depressão e Ansiedade, com 6 e 7
integrantes cada um. A Oficina Memória e Vida possuía caráter aberto, ou seja, poderiam ser
admitidos novos membros em qualquer período, até que se atingisse o número máximo de 20
integrantes. Por outro lado, os grupos de Depressão e Ansiedade possuíam caráter fechado,
não admitindo novos membros, visto que se tratavam de temáticas mais íntimas, onde os
integrantes teriam a possibilidade de uma maior exposição pessoal. Cada grupo teve um
encontro semanal, com duração de uma hora e meia, totalizando 15 encontros, com término
no mês de dezembro.
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A Oficina Memória e Vida teve como objetivo principal a criação de um espaço de
interlocução de memórias, buscando ressignificar o passado e o presente por meio do resgate
e da comunicação de experiências vividas. Foram realizadas atividades lúdicas e dinâmicas
que possibilitaram a integração entre os idosos e o resgate de suas histórias de vida,
evidenciando o caráter de individualidade e de pertencimento na família e na sociedade.
Os grupos de tema Depressão e Ansiedade buscavam delimitar os conceitos dessas
doenças e o conhecimento dos sintomas. Muitos idosos tinham histórico pessoal ou na família
de doenças relacionadas aos sintomas depressivos e ansiosos, portanto os encontros dos
grupos estiveram sempre voltados à busca da qualidade de vida, pelo entendimento e
enfrentamento dos sintomas. Além disso, foram propostas pautas para discussão ao longo dos
encontros, como "relações familiares", "envelhecimento", "insônia", "medos" e "perdas".

Conclusão
A temática “memória” era de muito interesse de todos os integrantes. Entretanto,
houve alguma resistência inicial em relação ao fato de tratarmos, também, de memórias
individuais, da história de vida de cada um. Alguns pensavam que os encontros tratariam
apenas de dicas e exercícios de memória. Mas, com o passar dos encontros, todos perceberam
a importância de se resgatar as memórias individuais, tendo estas como constituintes da
identidade de cada um.
Em relação aos grupos de tema “ansiedade e depressão”, nos quais grande parte dos
integrantes tinha sintomas desses transtornos, os encontros se concentraram na delimitação
dos conceitos e conhecimento das características pertinentes a cada um. Ao fim das sessões,
os integrantes se mostraram mais conscientes de pensamentos e atitudes negativas,
demonstravam maior capacidade de reflexão frente aos eventos e particularidades de cada
fase da vida. Muitos disseram se sentir mais integrados à sociedade, com mais coragem de
dizer o que pensam e de se posicionarem diante do mundo.
Já nas últimas semanas, pode-se perceber uma grande integração entre os
participantes, que se ajudavam com conselhos e troca de experiências. Aqueles que se
queixavam muito passaram a demonstrar maior força de vontade e esperança, tendo um maior
conhecimento sobre as adversidades e as possibilidades inerentes ao envelhecimento.
Algumas pessoas iniciaram os encontros se queixando de que "não conseguiam fazer mais
nada", "não se lembravam de nada" e, ao final, mudaram o discurso, dizendo que estão
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praticando atividades que desenvolvem a memória no dia-a-dia e agora estão mais pacientes,
desenvolvendo as atividades dentro dos limites individuais.
De forma geral, pode-se dizer que o trabalho contou com boa aceitação do público
alvo. Percebemos que os idosos estão engajados em sua luta pelo empoderamento e
pertencimento social, usando como ferramenta a vida ativa, tanto física quanto psiquicamente.
A saúde mental é peça chave nessa luta e os idosos atendidos pelo PROCERE tem plena
consciência disso, bem como o desejo de promover e participar de ações que garantam o bem
estar e a produtividade nesta etapa da vida, antes até mesmo menosprezada e agora, cada vez
mais, repleta de significado.
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