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Introdução: O presente trabalho apresenta uma experiencia de prática de estágio, que
optou por trabalhar com grupos de idosos em uma instituição de longa permanência,
visto que o público ficava ocioso. É interessante ressaltar, que por meio do processo de
envelhecimento o indivíduo se depara com perdas habilidades biológicas, psicológicas
e sociais que são importantes na promoção da qualidade de vida. Consequentemente,
os idosos começam a ter sentimentos de tristezas e apatia, associando a sentimentos
degradantes de inutilidade e perda, situação que agrava, a condição existencial do
idoso. Objetivo: Buscou proporcionar qualidade de vida e dignidade a idosos inseridos
em uma instituição de longa permanência, a partir de oficinas interativas. Desta forma,
os objetivos específicos foram, situá-los no tempo e espaço revivendo memórias,
trabalhando relação interpessoal entre o público. Metodologia: A prática de estágio
teve por método a intervenção psicossocial de oficinas de dinâmica de grupo,
utilizando dança sênior e atividades lúdicas. A população alvo foi um grupo
heterogêneo e aberto, formado por 15 idosos participantes, residindo em uma
instituição de Longa Permanência no Vale do Aço. Resultados: Durante as
observações, muitos idosos se mostraram apáticos e frágeis, porém como resultado das
intervenções, ao serem estimulados, apresentaram potencialidades e desejo de sair do
sedentarismo e do rótulo de incapazes a eles atribuídos. Conclusão: É possível
considerar que os idosos daquela instituição, apesar de serem bem acompanhados por
uma equipe multiprofissional, ainda necessitam de uma atenção mais individualizada,
considerando sua subjetividade e particularidade nos desafios que encontram no
dia-a-dia.
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