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GRUPO TROCANDO IDÉIAS : AS TRANSFORMAÇÕES NA INDIVIDUALIDADE E NA
REDE DE RELAÇÕES SOCIAIS DOS IDOSOS. Rosemara Rodrigues Martins, Geraldine Alves dos
Santos, Geneviève Lopes Pedebos, Taís Hahn Souza, Leonia Capaverde Bulla (orient.) (Núcleo de
Pesquisas em Demandas e Políticas Sociai, Faculdade de Serviço Social / Pós-Graduação, PUCRS).
O Núcleo de Pesquisas em Demandas e Políticas Sociais - NEDEPS, da Faculdade de Serviço Social da PUCRS,
desde 2001, integra as atividades da Universidade da Totalidade que são voltadas à população idosa, coordenadas
pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. O NEDEPS participa dessas atividades através da coordenação do
grupo Trocando Idéias, onde são discutidas situações vivenciadas no cotidiano dos idosos como: os conflitos
familiares e o preconceito que sofrem, sendo os mesmos considerados incapazes de acessar o conhecimento que a
Universidade dispõe. A presente pesquisa teve como objetivo geral investigar as transformações pessoais e sociais
que ocorreram na vida dos idosos, após a inserção no grupo Trocando Idéias. Busca-se identificar como a interação
propiciada no espaço grupal repercute na individualidade e nas relações sociais dos idosos. Foram sujeitos da
pesquisa cinco idosos, com idade entre sessenta e setenta e sete anos, de ambos os sexos, residentes em Porto Alegre.
Para a coleta dos dados utilizou-se entrevista semi-estruturada e um formulário de pesquisa. Como resultados
percebeu-se que as transformações pessoais estão relacionadas à diminuição da timidez, a aceitação do modo de ser e
de pensar das pessoas, uma maior reflexão sobre as situações que acontecem no contexto familiar suscitados a partir
dos relatos de vivência dos demais participantes e o contentamento em participar das atividades. Quanto as
transformações na vida social foram salientadas as seguintes: compreensão sobre a importância de respeitar e serem
respeitados, maior esclarecimento sobre os direitos sociais, maior segurança para conversar com pessoas de
diferentes níveis culturais e também ampliação das relações de amizade. (FAPERGS/IC).
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