
 

 

 

 
Resumo

Identificar efeitos da atividade social com sentido territorial em um grupo de pessoas da maior idade residentes na comuna de

Valdivia (Chile); secundariamente, propiciar um espaço de interação social para as mesmas, mediante estratégias participativas e

de problematização. Método: Este artigo mostra os resultados de uma investigação-ação participativa com trinta e quatro pessoas

da maior idade durante quatorze semanas de trabalho (realizado entre julho e dezembro do ano 2012), na comuna de Valdivia,

Região de Los Ríos, Chile. Sintetiza-se o resultado de diagnósticos integrais realizados mediante entrevistas individuais; uma

oficina de dez sessões de estimulação cognitiva (assentada na memória biográfica); intervenção individual e reconstrução

histórica-coletiva do território do qual são parte, mediante quatro entrevistas em profundidade. Resultados: A intervenção mostra

uma caracterização dos participantes, referidos aos seus laços de apoio social e o seu efeito no sentido de bem estar; além disso,

a história da unidade territorial é reconstruída como produto do trabalho de reminiscência e memória biográfica. Conclusões: A

sistematização da investigação-ação mostra como a atividade social nas pessoas da maior idade adquire potencial para o bem

estar das mesmas, na medida em que ela tem um sentido territorial que aprofunda a pertinência e a vida na comunidade.

 
Palavras-chave 

Palavras Chave, Envelhecimento, pessoa da maior idade, saúde do idoso, memória de longo prazo, participação social.
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