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Resumo 

Em virtude do reconhecimento das transformações sociais, do aumento da expectativa de vida 

e, consequentemente do número de pessoas idosas no Brasil, o Núcleo de Pesquisa em 

Demandas e Políticas Sociais (NEDEPS) da Faculdade de Serviço Social da PUCRS, 

identificou como necessário fomentar a inclusão social com cidadania, lazer e qualidade de 

vida a este segmento populacional. Vinculada ao programa Geron da PUCRS, realiza projetos 

de extensão gratuitos à terceira idade, através de dois grupos de convivência. Este trabalho é 

resultado da pesquisa, intitulada: Cidadania e Lazer à Terceira Idade – Grupo de Convivência: 

Trocando Ideias e Matinê das duas: Cine Comentado. Sua finalidade consiste em verificar de 

que forma estes grupos estão alcançando efetividade no que diz respeito aos objetivos dos 

grupos de convivência, a fim de avaliar o impacto destes no cotidiano dos sujeitos 

participantes. Os dados foram coletados através de vinte questionários semi-estruturados 

respondidos pelos idosos dos grupos. O estudo é de caráter qualitativo, tendo como base o 

método dialético crítico. Verificou-se que, para os idosos, a principal função do grupo é de 

proporcionar o convívio social, pois estes demonstram necessidade de um espaço coletivo de 

convivência, onde possam partilhar desejos e angústias. Os participantes encaram os 

encontros como uma momento de auto-cuidado que lhes proporciona lazer e ocupação, além 

de uma velhice ativa e participativa. Os encontros são destinados exclusivamente a população 

idosa, o que confere ao grupo um efeito terapêutico, pois neste espaço sentem-se identificados 

e aceitos. Pretende-se, com a pesquisa, continuar oferecendo aos idosos espaços de 
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valorização e convivência, pois esta é uma medida necessária, visto que para a sociedade 

capitalista os idosos perdem o valor de uso para o capital, ao serem excluídos das condições 

de reprodução social e das relações sociais. Assim, não se pode perder de vista os interesses e 

as demandas desta faixa etária e deve-se considerar que a vivência em grupo, em atividades 

culturais e de lazer constituem formas de expressão, interação e proteção social e contribuem 

para o desenvolvimento da autonomia e o protagonismo destes sujeitos.  O desenvolvimento 

da pesquisa encontra-se em fase de conclusão e de formulação do relatório final.  

 
 


