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Introdução: O envelhecimento é marcado pelo declínio cognitivo, e consequentemente,
devido à deteriorização da capacidade de processamento de informações, há também o
declínio no desempenho motor. Em decorrência desta redução da capacidade
funcional, a procura de Instituições de Longa Permanência para Idosos(ILPI) tem
aumentado, contudo, em boa parte destas o cuidado se resume em oferecer abrigo e
alimentação. Sendo assim, o estilo de vida institucionalizada pode favorecer o
agravamento do declínio cognitivo, devido à falta de estimulação proporcionada aos
idosos, o que torna a qualidade de vida do idoso limitada. Objetivo: O objetivo da
intervenção foi a promoção de qualidade de vida e lazer aos idosos, por meio de
atividades dinâmicas e diversificadas que possibilitassem o exercício da memória,
atenção e percepção, proporcionando-lhes melhor desempenho cognitivo. Além disto,
visava-se propiciar a autoestima e a troca de vivências entre os internos. Metodologia:
A metodologia adotada baseou-se no método de intervenção psicossocial com grupos,
com base no livro de Oficinas em Dinâmica de Grupo, de Maria Lúcia M. Afonso
(2003). Foram realizados sete encontros, nos quais, além do uso de técnicas de
dinâmica de grupo, foram utilizadas oficinas criativas e discussão grupal a partir de
temas propostos.  O grupo foi composto em média por 10 idosos mais lúcidos, com
faixa etária de 60 a 85 anos. Resultados: Como resultado, no decorrer do processo,
contatou-se que a melhor forma de estimular o cognitivo dos idosos, foi por meio da
valorização de suas subjetividades, instigando a memória das lembranças de suas
vivências, priorizando assim, a promoção da qualidade de vida no momento presente
da intervenção. O enaltecimento de suas vivências provocou o sentimento de afeto e
valorização que necessitam para melhor qualidade de vida. Conclusão: Devido à
dificuldade que os idosos possuem de lembrar do assunto discutido, percebeu-se que o
que fica marcado é o que lhes confere mais significado, como os momentos de afeto.
Sendo assim, considera-se de suma importância, espaços de escuta e compartilhamento
que lhes proporcionem sentimentos de valorização e afeto.
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