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RESUMO

O projeto de extensão Acompanhando Idosos em um Grupo de Apoio coordenado pela profª. Ilca Maciel Capeluppi, possui como  alvo idosos de 60 a 80 anos frequentadores do

CRAS Brasil em Ituiutaba-MG. Seu desenvolvimento se justifica pelo aprendizado da extensionista  no atendimento psicossocial e pela oportunidade dos participantes do grupo

exercerem seu papel de cidadãos, reconhecerem seu potencial e serem ouvidos,  contribuindo para o restabelecimento da autoimagem positiva dos idosos, pois estes têm sido

alvo de estereótipos e restrições. De acordo com Faleiros (2009), a velhice não cessa o processo de relações e autodesenvolvimento, nem encerra o ciclo da vida, mas compõe

uma etapa de ganhos e perdas num equilíbrio instável entre ambos. Há fatores que limitam o cotidiano afetando sua autoestima, gerando crises diante das mudanças e para

enfrentá-las é preciso de recursos disponíveis. Com esses objetivos são realizados encontros semanais com o grupo de 4 a 10 participantes, com aproximadamente 90 minutos

de duração. Temas geradores identificados no contato com o grupo direcionam os encontros; técnicas cognitivas e comportamentais são utilizadas para exploração e reflexão do

desempenho dos participantes naquele momento e suas consequências na vida diária. A busca pela qualidade de vida e cuidados necessários consigo mesmo são

acompanhados através da observação dos participantes. A elaboração de novos projetos possíveis nesta etapa são verbalizados e discutidos; são momentos de troca e

possibilidades de mudanças reais .As supervisões são realizadas semanalmente pela coordenadora do projeto na sede da UEMG/ Ituiutaba, objetivando discutir as percepções e

observações, acompanhando o desenvolvimento da “escuta terapêutica” realizada. A cada encontro é elaborado um relatório objetivo com percepções dos estudos. .
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