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EXPERIÊNCIA COM O PROJETO “COLCHA DE RETALHOS”: ARTICULAÇÕES ENTRE GRUPO DE ESTUDOS E A PROMOÇÃO DE ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA, 

LAZER E SAÚDE PARA IDOSOS

Este trabalho relata uma experiência do projeto “Colcha de Retalhos” que articula um

grupo de estudos com estudantes de psicologia e intervenções online com idosos em

situação de isolamento social ocasionadas pelo contexto da Pandemia COVID-19.
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Conseguimos beneficiar de forma direta 17 mulheres, durante o primeiro ano do

projeto, uma média de 7 participantes assíduas semanalmente e estimamos que,

indiretamente, uma média de 75 pessoas. As oficinas possibilitaram acolher uma gama

de necessidades, expectativas e sentimentos das idosas. O grupo de estudos tem

contribuído para desenvolver habilidades e competências e também, nas estudantes de

psicologia e contribuído nos processos de significação e ressignificação emocional de

um grupo de idosas no contexto da pandemia.
O Projeto “Colcha de Retalhos” objetiva “Promover um espaço de troca de

experiências, atuando no âmbito da promoção da convivência e do lazer junto às

idosas.

O grupo de estudos ocorreu inicialmente por meio de encontros semanais (durante 3 meses) com

duração de 1:30, e posteriormente encontros mensais nos quais trabalhou-se noções introdutórias de

como trabalhar com grupos. As intervenções com as idosas têm ocorrido no formato de oficinas online,

via Google Meet, com duração de 1:30. Elas são fundamentadas na teoria e técnica dos grupos

operativos e nas oficinas em dinâmicas de grupo. O público alvo são mulheres acima de 60 anos. As

principais questões e temas abordados durante as oficinas foram: Percurso e história de vida, práticas de

autocuidado, memórias e afetividade, autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades interpessoais

e socioemocionais; exercícios de psicomotricidade. Nas oficinas são utilizadas diferentes estratégias:

Músicas, poemas, contação de causos, troca de receitas.

Por meio do que observamos e dos relatos das participantes é possível afirmar que as

oficinas online ofereceram espaço de convivência e de fortalecimento de vínculos,

contribuindo também no cuidado e promoção da saúde mental das participantes que se

dispuseram estar conosco com suas reflexões.
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