
OFICINA DE MEMÓRIA – UMA ESTRATÉGIA PARA 

EMPODERAR CONHECIMENTOS PRÁTICOS NO COTIDIANO 

DE PESSOAS ENVELHECENDO  

 

AESL*; CMF*; MAS*; CJCL* 

*Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas-Uncisal 

Resumo 

Introdução: O engajamento em atividades de estimulação cognitiva pode contribuir para 

compensar os danos cerebrais decorrentes do envelhecimento, por meio da pontencialização de 

redes cerebrais já existentes e do recrutamento de redes alternativas, tendo efeito protetor sobre o 

desempenho cognitivo, podendo reduzir o risco de demência. Metodologia: Trata-se de um relato 

de experiência sobre os efeitos de um projeto de estimulação de memória para pessoas com 55 

anos ou mais de idade, participantes de um projeto de extensão “Universidade Aberta à Terceira 

Idade” de uma universidade pública na cidade de Maceió-Alagoas. Esse espaço oferece várias 

oficinas, entre elas, a oficina de memória, que proporciona diversas atividades de estímulos 

cognitivos e sensoriais, com o objetivo de melhorar a performance na área da cognição, 

principalmente a memória. Além de ser um espaço de aulas práticas e monitoria da disciplina de 

gerontologia do curso de graduação em Terapia Ocupacional. Os resultados mostraram que os 

participantes vêm apresentando melhor desempenho na recordação de texto e palavras, maior 

vocabulário, e uso de estratégias de memória em sua rotina diária. Conclusão: As oficinas de 

estimulação cognitiva capacitam os indivíduos a conviver, lidar, reduzir e superar as deficiências 

cognitivas, além de valorizar os desejos pessoais e do grupo, as subjetividades e as histórias de 

vida. Além de contribuir para a formação acadêmica e vivência intergeracional.  

 

Introdução 

O processo de envelhecimento é como um agrupamento de diversas transformações 

morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas que apontam perdas progressivas da 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente. Pode ser compreendido como um 

processo natural em que o indivíduo passa por diversas modificações, sejam elas, fisiológicas, 

com maior fragilidade e vulnerabilidade às doenças ou psicossociais, como fragilização de 

vínculos familiares e ou comunitários (ANDRADE ET al, 2012). 

O envelhecimento demográfico no Brasil, não é em si um problema social, devem-se 

ressaltar também os ganhos. Os indivíduos hoje dispõem de uma vida mais longeva devido às 

melhorias ocasionadas pelas ciências gerando melhores condições de saúde em geral. Entretanto, 



o que constitui o verdadeiro problema social é a ausência, insuficiência e inadequação das 

respostas da organização social para enfrentar as necessidades dos idosos e a falta de articulação 

dessas respostas com a sociedade civil. Assiste-se, que a maioria das políticas de saúde e sociais 

é centrada em medidas curativas e na reparação das perdas das capacidades físicas ou mentais e 

poucas em medidas preventivas e de promoção de saúde (PEREIRA et al, 2012). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005), que propõe uma política de 

desenvolvimento ativo a qual, surge como recomendação, enfatizando que envelhecer bem não é 

apenas responsabilidade do indivíduo e, sim, de um processo que deve ser visto através de 

políticas públicas, sociais e de saúde ao longo do curso da vida. No qual a criação dessa política 

visa o envelhecer de forma saudável, que inclui hábitos que ajudam no bem-estar do idoso. 

Segundo Valer et al (2015) o envelhecimento bem-sucedido só ocorrerá quando houver 

manutenção das relações sociais, participação em atividades produtivas, ausência de doenças e 

manutenção da capacidade funcional. As relações sociais podem ser estudadas por meio de várias 

dimensões como a rede social, o engajamento social e o apoio ou suporte social dado e recebido 

pelo idoso. 

Nesse contexto, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – Uncisal, 

desenvolve o projeto de extensão “Universidade Aberta à Terceira Idade – UNCISATI”, pioneira 

no Estado de Alagoas. Iniciou as primeiras turmas em agosto de 2006, e continua oferecendo 

atividades ao público acima de 55 anos. O projeto tem como objetivo desenvolver ações com 

ênfase na promoção e prevenção da saúde, integradas ao ensino, pesquisa e extensão na área do 

envelhecimento. Anualmente, a UNCISATI disponibiliza uma média de 450 vagas por ano, 

distribuídas entre o curso "Envelhecimento Ativo", para 50 pessoas e diversas Oficinas. As 

oficinas comportam de 20 a 25 pessoas, como: informática, tecnologias móveis, espanhol básico 

e espanhol avançado, pintura em tecido e em vidro, bordados diversos, bijuterias, dança sênior 

iniciante e avançada, equilíbrio e postura, treinamento funcional, danças circulares, saúde e 

movimento, medicina natural, saúde do homem e meditação. Todas as atividades têm duração de 

um ano, finalizando com a formatura dos participantes. Os facilitadores das oficinas são ex-alunos 

dos vários cursos de graduação, discentes monitores e profissionais voluntários. No início do ano 

letivo é feita uma seleção com os discentes dos cursos de graduação da Uncisal para serem 

monitores. A oficina de memória é oferecida para os participantes, que apresentam algumas 

dificuldades cognitivas, como atenção, concentração, memória e função executiva e são indicados 

pelos facilitadores das oficinas diversas.  

Este trabalho tem como objetivo identificar os pontos relevantes que ocorrem na vivência 

entre os participantes e os discentes na oficina de memória.  

METODOLOGIA 



Trata-se de um relato de experiência de característica descritiva, relacionada a vivência 

em uma “oficina de memória” do projeto de extensão “Universidade Aberta à Terceira Idade” em 

uma universidade pública no estado de Alagoas. A oficina é composta por duas turmas, cada com 

quinze pessoas na faixa etária de 55 anos ou mais, ocorre uma vez na semana, tem duração de 

duas horas, é coordenada por uma terapeuta ocupacional, um monitor e cinco discentes da 

disciplina “Intervenção em terapia ocupacional no adulto e no idoso” do curso de graduação em 

Terapia Ocupacional. Os monitores são selecionados pela coordenação do projeto de extensão, é 

aberto aos vários cursos de graduação oferecidos pela IES. A dinâmica das oficinas se dá da 

seguinte forma: os discentes são divididos em duplas, que coordenam o grupo e aplicam as 

atividades. Nas primeiras secções são aplicados uma bateria de testes de rastreio da área cognitiva, 

da capacidade funcional e humor, de acordo com os resultados dos testes é feito um planejamento 

das atividades e seleção dos recursos, que serão utilizados como recursos para estimular e orientar 

as estratégias das funções cognitivas.  

RESULTADOS 

Durante as oficinas notou-se o quão é importante para participantes aprender estratégias 

que melhore a performe cognitiva, a convivência em grupo, e usar as estratégias aprendidas em 

suas atividades diárias. A oficina de memória também beneficia os discentes, ao aplicarem os 

testes de rastreio cognitivo, discutir resultados, verificar as dificuldades e habilidades dos 

participantes, e a heterogeneidade do grupo. Aprendem a lidar com pessoas mais velhas, a 

trocarem conhecimentos na convivência intergeracional, respeitar os limites cognitivos dos 

participantes, coordenar grupos, criar/selecionar e aplicar os recursos para as diversas atividades 

aplicadas. Além do que, a vivência intergeracional é importante e proporciona o crescimento 

pessoal, contribuindo para a formação acadêmica, no processo de ensino-aprendizagem, e faz uma 

ponte entre o embasamento teórico e a prática-reflexiva.  

Observamos que os participantes foram receptivos aos discentes e as diversas atividades 

que foram aplicadas. Isso certamente facilitou bastante o desenvolvimento das oficinas, tornando 

perceptível o envolvimento de todos os integrantes na execução das atividades propostas. Desse 

modo, ao observar o desenvolvimento das atividades é perceptível que alguns idosos necessitam 

de uma maior atenção, da repetição das instruções/regras, palavras ou frases, a depender do 

objetivo da atividade proposta, demostrando que os participantes demandam um maior cuidado e 

orientação para entenderem e aderirem às atividades. 

Por fim, a oficina de memória é uma atividade do projeto de extensão da Uncisati, e 

proporcionar uma vivência intergeracional entre pessoas em processo de envelhecimento e 

discentes melhorando suas capacidades/habilidades em estratégias para lidar melhor com as 



atividades rotineiras, tanto as pessoas mais velhas em seu cotidiano, como os discentes 

favorecendo o processo ensino-aprendizagem.   

DISCUSSÃO 

Considerando o crescimento da população de idosos no Brasil, cresce a demanda por 

estudos que visem à implantação de programas assistenciais e educacionais que incluam e 

socializem esta parcela da população em atividades que viabilizem seu bem-estar e integridade 

física, psíquica e social.  

A oficina de memória através das atividades oferecidas cognitivas aplicadas em grupo 

semanalmente aos participantes, observamos uma melhora substancial dos parâmetros cognitivos 

que repercutem nas tarefas funcionais diárias. A convivência grupal aumenta a socialização 

afetiva e de conhecimentos, facilitando o intercâmbio intergeracional, com diálogos de respeito, 

dignidade e trocas de conhecimentos. 

A experiência vivenciada através da oficina de memória possibilita desafios e reflexões 

atinentes às reais necessidades de pessoas em seu processo de envelhecimento. Esse espaço 

também oportuniza a concretização do processo ensino-aprendizagem significativa aos discentes 

e avaliamos que essa vivência tem possibilitado crescimento e amadurecimento profissional e 

pessoal.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A oficina de memória possibilitou a prática de acadêmicos de Terapia Ocupacional a 

vivenciarem um desafio de intervir com pessoas em processo de envelhecimento, facilitar o 

desenvolvimento de recursos terapêuticos, de pensar na elaboração de atividades que 

envolvessem e facilitassem estratégias na área da cognição visando melhora no cotidiano dessas 

pessoas, e assim, contribuíssem positivamente na promoção e prevenção de agravos cognitivos.   

Destaca-se, a importância dessa prática do referido módulo no curso de Terapia 

Ocupacional em universidades abertas à comunidade, na contribuição da formação acadêmica, 

relacionado às trocas de conhecimentos e ao convívio intergeracional impulsionando o 

crescimento pessoal e profissional dos acadêmicos.  
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