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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(X )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CONVIVENDO ENTENDO MEU DIREITO 

 

Luttiane Fátima da Silva  1 

Márcio Soares de Agustinho 2 

Simone Cristina Campos3 

Maria Iolanda de Oliveira4 

 
Resumo: O mundo está em plena transição demográfica que irá resultar em populações mais velhas em todos os 

lugares (ONU). Segundo o IBGE (2018) o Brasil está envelhecendo! e conforme as projeções no ano de 2025 

será o sexto país mais idoso do mundo. Isto aponta para mudanças significativas na estrutura etária da população 

brasileira requisitando estratégias de implementação de ações relacionadas à promoção dos direitos humanos das 

pessoas idosas. A partir da Constituição Federal de 1988, imprimiu-se uma nova institucionalidade de proteção 

às pessoas idosas, destacando-se a Lei nº 10.741/03 – Estatuto do Idoso. Contudo, decorridos 16 anos da 

promulgação do Estatuo do Idoso, observa-se que com o aumento acelerado da população idosa, há necessidade 

de permanentemente se levar ao conhecimento da sociedade o Estatuto do Idoso como um direito de cidadania 

garantido por lei, informar e orientar a população idosa sobre os seus direitos. Desta forma, o NASJEPI, 

utilizando-se da metodologia ensino-aprendizagem, desenvolve a atividade “Convivendo entendo meu Direito” 

junto aos Grupos de Convivência “Idosos em Ação” – SOS/PG e “Viva a Vida” – SESC/PG com o objetivo de 

divulgar do Estatuto do Idoso promovendo ação educativa quanto aos direitos fundamentais.  

Palavras-chave: Estatuto do Idoso. Direito. Pessoa Idosa. Grupo de Convivência 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Núcleo de assistência social, jurídica e de estudos sobre a pessoa idosa - NASJEPI 

PÚBLICO-ALVO 

Pessoas Idosas, com 60 anos ou mais, residentes no município de Ponta Grossa que 

frequentam os Grupos de Convivência para pessoas idosas.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - PR 

                                                 
1 Estagiária de Serviço Social; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Serviço Social; 

luttianesilva@gmail.com 
2 Extensionista; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso - Serviço Social; 

marcio.soaresdeagustinho@gmail.com 
3 Estagiária de Serviço Social; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso – Serviço Social; 

simonecfontoura@hotmail.com 
4 Coordenadora - NASJEPI; Departamento de Serviço Social; maria2672@uol.com.br 
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

Serviço de Obras Sociais – SOS/PG – Grupo de Convivência Idosos em Ação 

Serviço Social do Comércio – SESC/PG – Grupo de Convivência Viva a Vida 

JUSTIFICATIVA 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo está em plena transição 

demográfica que irá resultar em populações mais velhas em todos os lugares. Segundo o que 

afirma o último censo realizado pelo IBGE (2018) o Brasil está envelhecendo! e conforme as 

projeções no ano de 2025 será o sexto país mais idoso do mundo, continuará galgar anos na 

vida média de sua população sendo que, o percentual da população de pessoas idosas hoje de 

12%,  em 2050 será 22%. 

Isto aponta para mudanças significativas na estrutura etária da população brasileira, 

onde para cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172,7 idosos (IBGE) e é extremamente 

importante, pois a mudança na distribuição etária de um país altera as necessidades e 

demandas, requisitando estratégias de implementação de ações relacionadas à promoção dos 

direitos humanos das pessoas idosas e a reformulação das políticas públicas. 

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, imprimiu-se uma nova 

institucionalidade de proteção às pessoas idosas, cujo aparato legal é composto por vasta 

legislação contemplando os princípios da garantia de direitos.  

Deste aparato destaca-se a Lei nº 10.741/03 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, o 

qual é considerado um dos avanços mais significativos para garantir melhor qualidade de vida 

às pessoas idosas. 

Vários esforços foram empreendidos no sentido de desenvolver ações de proteção, 

promoção e defesa dos direitos, bem como de atenção às necessidades e demandas da 

população idosa, tendo hoje os Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa instituídos na maioria 

dos Estados e Municípios, a realização das Conferências para o debate e a avaliação das ações 

desenvolvidas pelas políticas públicas no atendimento às pessoas idosas.   

Contudo, mesmo com o desenvolvimento destas ações, decorridos 16 anos da 

promulgação do Estatuo do Idoso, observa-se que com o aumento acelerado da população 

idosa, há necessidade de permanentemente se levar ao conhecimento da sociedade o Estatuto 

do Idoso como um direito de cidadania garantido por lei, o qual deve ser assegurado pela 

proteção integral (Art. 2º Estatuto do Idoso), promoção e defesa dos direitos de todas as 

pessoas idosas em condições de liberdade e dignidade (Art. 2º - Estatuto do Idoso) 
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E ainda, é necessário informar e orientar a população idosa sobre os seus direitos que 

devem ser assegurados com absoluta prioridade (Art 3º - Estatuto do Idoso) pela execução de 

ações e políticas públicas específicas e efetivas de atendimento às suas necessidades. 

Desta forma, o NASJEPI tendo por intuito tratar dos direitos da pessoa idosa em seus 

diversos aspectos e contribuir e nas ações desenvolvidas para a proteção, a promoção e a 

defesa dos direitos garantidos, bem como no enfrentamento a violação de direitos e a 

violência praticada contra as pessoas idosas, realiza um trabalho junto aos Grupos de 

Convivência “Idosos em Ação” – SOS/PG e “Viva a Vida” – SESC/PG desenvolvendo a 

atividade “Convivendo entendo meu Direito” visando a divulgação do Estatuto do Idoso às 

pessoas que frequentam os grupos promovendo ação educativa quanto aos direitos 

fundamentais na perspectiva da redução da violação de direitos e enfrentamento da violência 

contra a pessoa idosa.  

OBJETIVOS 

Desenvolver trabalho de divulgação do Estatuto do Idoso nos Grupos de Convivência 

para pessoas idosas, esclarecendo e realizando atividades multidisciplinares com vistas a 

promoção do conhecimento e compreensão dos direitos fundamentais da pessoa idosa.  

METODOLOGIA 

 Utilizando-se da metodologia ensino-aprendizagem compreendida como um processo 

que segundo Kubo e Botomé (2005) é um complexo sistema de interações comportamentais, 

englobando a interrelação dos processos “ensinar” e “aprender”, busca-se oportunizar a 

ampliação do conhecimento relacionado às experiências da vida cotidiana e de convivência. 

Nesse sentido, para que haja uma ação educativa entrelaçada com o contexto social, ou 

seja, uma ação socioeducativa voltada “para o desenvolvimento de habilidades, competências 

cognitivas e valores éticos, estéticos e políticos a fim de promover a capacidade de acessar e 

processar informações, a convivência em grupo e a participação na vida pública.” 

(PARÂMETROS SOCIOEDUCATIVOS: Caderno 2, 2007, p. 43) as atividades 

desenvolvidas se dão por meio de dinâmicas de grupo, exposição oral, projeção de vídeos e 

atividades lúdicas, tais como jogos, brincadeiras, competições, representações, recreação, que 

auxiliam no registro das informações, na memorização do conteúdo e ajudam no 

desenvolvimento mental, intelectual, motor e social.  

Portanto, a realização dos encontros se inicia com uma atividade recreativa por ex: 

música cantarolada ou não, acompanhada de gestos com as mãos, cabeça, pés, etc...) tendo 

por objetivo estabelecer um clima alegre e descontraído e exercitar a coordenação motora, 
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seguida da abordagem do tema relacionado ao Estatuto do Idoso por meio de dinâmica de 

grupo, de atividade lúdica visando o registro da informação e a assimilação do conteúdo 

repassado acerca do tema/assunto tratado como por ex: Estatuto do Idoso – quais são os 

Direitos Fundamentais da Pessoa Idosa?, o qual foi explanado através do Jogo Direito Secreto 

envolvendo todos os participantes do grupo, e se encerra quando há tempo com uma atividade 

recreativa e/ou de reflexão, objetivando a memorização e/ou a interação entre os participantes 

como por ex: a brincadeira “Descubra quem é” realizada com o objetivo de testar a memória, 

conhecimento e capacidade de compreensão das informações sobre os personagens 

apresentados.  

RESULTADOS 

Os encontros realizados nos Grupos de Convivência Idosos em Ação – SOS/PG e 

Viva a Vida – SESC/PG, que tem uma média de participação de 25 a 35 pessoas idosas cada 

um, sendo a maioria mulheres, tem como foco o Estatuto do Idoso e abordagem central dos 

direitos fundamentais da pessoa idosa, da violação de direitos e da violência contra a pessoa 

idosa, com o intuito de prestar a informação e a orientação as pessoas idosas sobre seus 

direitos, reduzir a violação desses direitos e promover o enfrentamento da violência conta as 

pessoas idosas. 

Sendo assim, a partir do trabalho desenvolvido, pautado pelo respeito ao direito e o 

efetivo exercício da cidadania se evidencia que a 

  convivência é a base do ser social: pertencer a grupos, reconhecer-se num contexto, construir referências de 

comportamento e valores, perceber e respeitar a diversidade são caminhos que só podem ser percorridos nas 

relações sociais. (PARÂMETROS SOCIOEDUCATIVOS: Caderno 2, 2007, p. 44).  

 

A cada encontro as pessoas idosas, frequentadoras dos grupos, expressam verbalmente 

à equipe o quão têm aprendido coisas novas, que o aprendizado tem proporcionado a 

interação com o outro na convivência pessoal e do grupo, têm melhorado sua auto-estima, 

bem como que as recreações, os jogos, as brincadeiras têm possibilitado aprender de forma 

prazerosa e “guardar” o que é falado acerca dos temas/assuntos abordados.     

Desta forma, ressalta-se que a atividade lúdica se constitui no elo  

integrador e facilitador da aprendizagem, como um reforço positivo, que desenvolve processos sociais de 

comunicação, expressão e construção de conhecimento; melhora a conduta e a auto-estima; explora a 

criatividade e, ainda, permite extravasar angústias e paixões, alegrias e tristezas, agressividade e passividade, 

capaz de aumentar a freqüência de algo bom. (ROLOFF, 2010, p. 1-2) 
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 Observa-se como resultado que no trabalho desenvolvido com estes grupos as 

atividades lúdicas vem “acrescentando leveza [nos conteúdos abordados] e fazendo com que 

[os participantes assimilem] melhor os ensinamentos que lhes chegam, de forma mais 

significativa.” (ROLOFF, 2010, p. 2) 

 Quanto a convivência o resultado se expressa na interação com o outro e na elevação 

da auto-estima de cada participante, reforçando a importância dos temas tratados no sentido 

de promover um processo de socialização a partir de 

  

Valores que fortaleçam e despertem o prazer de viver em comunidade, a importância da vida, a aposta em si 

mesmo dentro de padrões sociais solidários e construtivos (que não prejudiquem nem a si mesmo e nem ao 

outro) e que possibilitem essa busca conjunta.(PARÂMETROS SOCIOEDUCATIVOS: Caderno 2, 2007  p. 44)   

 

A partir destes resultados vislumbra-se que no trabalho desenvolvido pelo NASJEPI a 

ação educativa entrelaçada com o contexto social, seja também um trabalho  socioeducativo 

com ações que “associam conhecimento acadêmico, reconhecimento das tradições e inclusão 

social, com ênfase indiscutível na convivência. (PARÂMETROS SOCIOEDUCATIVOS: 

Caderno 2, 2007, p. 43) a proteção e a promoção dos direitos fundamentais das pessoas 

idosas, o respeito às diferenças, a construção do projeto coletivo de uma sociedade livre de 

preconceitos geracionais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A execução da atividade “Convivendo entendo meu Direito” acima exposta,  

desenvolvida por meio da divulgação do Estatuto do Idoso, da informação e orientação às 

pessoas idosas sobre seus direitos garantidos tendo a perspectiva da redução da violação dos 

direitos requer estudo contínuo e pesquisa acerca do envelhecimento e da pessoa idosa no 

município de Ponta Grossa, no sentido de sistematizar o conhecimento e as informações para 

contribuir com a implementação de ações específicas voltadas para a efetivação dos direitos 

da pessoa idosa, neste caso os Grupos de Convivência em consonância com a Política 

Nacional do Idoso  - PNI Lei n° 8.842/94 regulamentada pelo Decreto nº 1.948/96. 

Outrossim, considerando que a Universidade, como instituição governamental pública, 

tem o compromisso social de atender as necessidades da população no território no qual está 

inserida e que a prática extensionista propicia a troca de saberes, a democratização do 

conhecimento e a participação efetiva e integradora da comunidade com a universidade 

observa-se que o projeto de extensão NASJEPI tem: 
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. contribuído com os profissionais atuantes nesses espaços no sentido da  qualificação das 

suas ações em termos teórico-práticos oportunizando a ação planejada e multiprofissional;  

. viabilizado aos acadêmicos(as) envolvidos(as), a reflexão, a vivencia e a intervenção na 

realidade social se utilizando dos pressupostos teóricos e dos instrumentais pertinentes;  

. sistematizado o conhecimento produzido no que diz respeito ao envelhecimento como direito 

de cidadania garantido por lei; 

. assegurado ao público-alvo o repasse de informações, a orientação e o esclarecimento acerca 

de seus direitos com vistas ao efetivo exercício da cidadania. 

 Por fim, destaca-se a importância de se atuar junto aos grupos de convivência, 

assegurando o direito à convivência comunitária, estabelecido no Estatuto do Idoso e 

contribuindo para o fortalecimento de vínculos sociais, bem como para o desenvolvimento de 

ações que valorizem vivências e experiências que fomentem e incentivem a disposição da 

pessoa idosa para escolher e decidir no sentido da sua autonomia e protagonismo social.     
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