ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:

Vivendo, revivendo e aprendendo: uma experiência intergeracional
2-Centro:

3- Departamento:

Centro de Ciências da Saúde

Terapia Ocupacional

4- Nome (Professor Coordenador):

5- Fone:

6-Fax:

Kátia Magdala Lima Barreto
7- E-mail: katmag@nlink.com.br

2126-8931

2126-8495

B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):

Valéria Moura Moreira Leite
9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome,
curso, e-mail e função no projeto):

11-N° de alunos de Pós-Graduação (especificar
nome, e-mail e função no projeto):

Rejane Souza da Silva/Terapia Ocupacional/
rejane_souza_2@hotmail.com/Bolsista
12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

[ X ] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

13- Local:

14- Período de Execução:

Lar batista para Anciãos

01 de setembro de 2009 a 31 de dezembro de 2010

15-Público Alvo:

21 Idosos residentes no Lar Batista para Anciãos e outros que desejem ingressar no Projeto
16- Objetivos:

Objetivo geral:
Trabalhar temas geradores através do Processo de Reminiscência e da realização de atividades em
grupo.
Objetivos específicos:
Estimular a memória remota e recente dos idosos participantes, através da evocação de suas
lembranças a partir de um tema gerador usando fotografias, livros, revistas, jornais (atuais e
antigos), estórias contadas e escritas, cantigas e músicas, vídeos, vivências, história de vida;
Enriquecer a formação acadêmica e profissional através da realização desse trabalho;
Aprofundar o conhecimento acerca do processo de institucionalização e a vida dentro de uma ILPI através
dos relatos e reflexões dos participantes.
17- Parcerias:

Lar Batista para Anciãos

18- Resumo do projeto (até 200 palavras):

A partir dos resultados exitosos obtidos no Projeto realizado em 2007/08 pretendemos continuar com o
trabalho, agregando a ele, aspectos observados no projeto anterior. Assim, propomos sua renovação. O
trabalho será realizado no Lar Batista para Anciãos, no bairro da Várzea, com idosos que apresentem
condições cognitivas preservadas, já avaliadas no projeto anterior. O foco será na Reminiscência, por ser
um trabalho de simples aplicação, não necessitando de ambiente nem tecnologia especial, cujos
elementos necessários são a disponibilidade de participação, as lembranças, os elementos e objetos que
cada participante possua em relação à sua história, bem como temas, elementos e objetos trazidos pelos
facilitadores do grupo resultado de pesquisa bibliográfica e documental. O trabalho com Reminiscência
permite compartilhar histórias de vida, preservar valores culturais, minimizar preconceitos em relação à
velhice, estimular a convivência social, prevenir o isolamento, despertar o sentimento de bem estar, além
de se constituir em uma importante estratégia de integração entre os participantes, facilitadores e
responsáveis pela ILPI (SOUZA, 2003). O nosso grupo de trabalho está composto por duas acadêmicas e
uma docente de Terapia Ocupacional. A supervisão e o grupo de estudos acontecerão semanalmente.
19- Palavras-chave (5):

Terapia Ocupacional, idoso, ILPI.
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