
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

( X )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

DIREITOS: CONHECER PARA SE PROTEGER 

 

Amanda Gabriely Ferreira Ribas1 

Thais Caroline Ribeiro 2 

Maria Iolanda de Oliveira3 

Keila Cristina Carneiro 4 
 

Resumo: O Brasil hoje é um dos países latinos que mais envelhece, nas últimas décadas o perfil da pirâmide etária 

foi se alterando e hoje temos uma crescente população idosa, a perspectiva para as próximas gerações e quais os 

impactos econômicos e sociais que esta nova composição irá causar é uma preocupação que deve ser pensada por 

todos. Uma população composta por um grande número de idosos é o desafio que a sociedade precisa enfrentar 

para produzir políticas públicas que avalizem o processo de envelhecimento com dignidade e garantia de direitos. 

As mudanças significativas na composição da sociedade trazem a necessidade de uma abordagem do pensar no 

envelhecimento como um processo ativo, 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 desenvolvendo a atividades que visam a divulgação do 

Estatuto do Idoso às pessoas que frequentam os grupos promovendo ação educativa quanto aos direitos 

fundamentai. 
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Pessoas idosas com 60 anos ou mais frequentadoras do Grupo de Convivência Viva a Vida 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa - PR 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

SESC – Serviço Social do Comércio 

JUSTIFICATIVA 

O Brasil hoje é um dos países latinos que mais envelhece. Nas últimas décadas o perfil 

da pirâmide etária foi se alterando e o que vemos atualmente é o crescimento significativo da 

população idosa, levando-nos a pensar em como será a perspectiva de longevidade para as 

próximas gerações e quais os impactos econômicos e sociais que esta realidade trará. 

 Pensar numa população composta por um grande número de pessoas idosas é o desafio 

que a sociedade precisa enfrentar para produzir políticas públicas concretas e assim assegurar 

a todos o envelhecimento com dignidade e garantia de direitos.   

As mudanças significativas na composição da sociedade trazem a necessidade da 

abordagem e do pensar no envelhecimento como um processo ativo, como vemos em Keinert 

e Rosa (2009), o qual deve se dar com base no reconhecimento dos direitos humanos das 

pessoas mais velhas e nos princípios de independência, participação, dignidade, assistência e 

auto-realização que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas - ONU.  

Assim se caminha para o cuidado não somente biológico, mas sim para um complexo 

pensar de áreas interdisciplinares, englobando a visão que permite o reconhecimento não só da 

saúde e bem-estar, mas também da seara dos direitos, sendo estes de suma importância para o 

alicerce dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

 Ainda em Keinert e Rosa (2009) essa visão do envelhecimento reconhece os direitos 

dos mais velhos à igualdade e oportunidades de tratamento em todos os aspectos da vida, pois 

a medida que as pessoas envelhecem é que o exercício de sua participação nos processos 

políticos e nos outros aspectos da vida em comunidade acontecem e precisam ser preservados. 

Nessa perspectiva se observa a Lei nº 10.741/03 o Estatuto do Idoso, que em nosso 

país é um ganho expressivo para garantir a qualidade de vida das pessoas idosas, que abrange 

não só os aspectos de proteção, mas também todas as esferas sociais, como se pode observar 

nas disposições preliminares Art. 2º.  
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O Estatuo do Idoso, embora esteja totalmente implantado no ordenamento jurídico, 

ainda é desconhecido por uma grande parcela da população, inclusive pelos que por ele devem 

ser amparados.  Ou seja, é necessário informar e orientar a população idosa sobre os seus 

direitos, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, e também quem trabalha com as 

ações e políticas públicas específicas para o efetivo atendimento das necessidades e demandas 

das pessoas idosas.  

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

diversos aspectos e contribuir com as 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 ao Grupo de Convivência “Viva a 

Vida” – SESC/PG visando a divulgar do Estatuto do Idoso às pessoas que o frequentam, 

promovendo ação educativa quanto aos direitos fundamentais na perspectiva da redução da 

violação de direitos e enfrentamento da violência contra a pessoa idosa em conformidade com 

o disposto no Art. 4º § 1º quanto ao “dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos 

do idoso.” 

OBJETIVOS 

Geral 

. Tratar dos direitos da pessoa idosa em seus diversos aspectos contribuindo no debate e nas 

ações desenvolvidas para a proteção, a promoção e a defesa dos direitos. 

Específicos 

. Divulgar o Estatuto do Idoso esclarecendo sobre os direitos da pessoa idosa e deveres para 

com as mesmas, com vistas à redução da violação dos direitos; 

. Desenvolver trabalho junto ao Grupo de Convivência, realizando atividades com vistas a 

promoção do conhecimento dos direitos fundamentais da pessoa idosa preconizados no Estatuto 

do Idoso; 

METODOLOGIA 

A partir da metodologia ensino-aprendizagem voltada para a promoção do 

conhecimento acerca dos direitos fundamentais previstos no estatuto do idoso, considerando a 

realidade dos sujeitos envolvidos, o trabalho desenvolvido no Grupo de Convivência Viva a 

Vida do SESC/PG, no ano de 2018, se deu por meio da realização de 06 encontros entre os 

meses de abril a setembro, para os quais se fez um Planejamento prévio estabelecendo-se o 
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objetivo, a programação/atividades, as quais foram realizadas a partir da definição do tema e 

forma de abordagem, atividade recreativa e encerramento. 

RESULTADOS 

A partir da metodologia adotada, a execução do Planejamento se deu através de 

exposição oral, brincadeiras, dinâmicas e jogos, tanto na abordagem dos temas quanto nas 

atividades recreativas e de encerramento, conforme se pode observar no quadro a seguir:      

Quadro 1 – Encontros realizados nos Grupos de Convivência Viva a Vida/Idosos em Ação – 2018 

Mês Objetivos Programação/Atividades Objetivos 

 

 

abril 

. apresentar do projeto de extensão 

NASJEPI; 

. levantar as expectativas do grupo 

acerca de temas a serem trabalhados 

pela equipe do projeto.  

 

Atividade recreativa: Não 

deixe o balão cair; João amassa 

pão;  

 

estabelecer um clima alegre e 

descontraído e exercitar a 

coordenação motora. 

 

Dinâmica: Estourando o 

Balão  

 

responder as questões:  Uma 

coisa que quero saber;  

Algo novo que espero 

aprender;  

Eu quero conversar sobre; 

Como será minha contribuição 

 

Encerramento:  atividade 

recreativa  “Descubra quem é” 

testar a memória, 

conhecimento e capacidade de 

compreensão das informações  

 

 

maio 

 

. apresentar os temas levantados pelo 

grupo no encontro anterior; 

. iniciar a apresentação sobre o 

Estatuto do Idoso e Direitos da 

pessoa idosa, conforme os temas 

levantados 

Atividade recreativa: 
dinâmica do cumprimento  

 

estabelecer no grupo um clima 

alegre e descontraído 

 

apresentação do resultado das 

respostas sistematizadas sobre 

os temas  

 

Tema abordado – O que é o 

Estatuto do Idoso: dinâmica 

Terremoto 

 

 

 

 

 

refletir sobre a exclusão das 

pessoas idosas na 

família/sociedade e o que 

é/importância do Estatuto do 

Idoso    

Encerramento – entrega do 

pensamento   

"Ser feliz é tudo o que se 

quer..."  

 

 

 

junho 

. Apresentar os Direitos fundamentais 

da Pessoa Idosa; 

 

. Promover a interação dos 

participantes do grupo 

Atividade recreativa: 

Dupla dinâmica  

. provocar a diversão e 

produzir resultados positivos 

buscando a 

integração/reintegração e 

novas amizades. 

. verificar se os participantes 

são espontâneos, estão atentos 

e como ocorre o trabalho em 

equipe. 
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Tema – Estatuto do 

Idoso/Direitos fundamentais 

por meio do Jogo Direito 

Secreto       

 

descobrir quais são os direitos 

fundamentais da pessoa idosa    

julho . Tratar sobre Direitos, violação de 

direitos/violência 

. Refletir sobre a relação entre os 

participantes e a configuração do 

grupo; 

Atividade recreativa: 

Dinâmica – Círculo Fechado   

provocar a reflexão sobre o 

relacionamento dos 

participantes e discutir como 

muitas vezes formamos 

verdadeiras "panelas" e não 

deixamos outras pessoas entrar 

e se sentir bem no nosso meio 

Tema – Estatuto do 

Idoso/Violação de Direitos 

Jogo do Tapete  

“Sim ou Não – qual a sua 

opinião?   

apresentar  questões referentes 

aos direitos previstos e a 

violação/ violência contra a 

pessoa idosa 

agosto . tratar Direitos da Pessoa Idosa – 

partilha de bens assunto que o grupo 

explicitou interesse em saber a partir 

do direito a alimentos;  

 

Atividade recreativa: 

Dinâmica - Conhecendo e 

aprendendo 

promover a integração dos 

participantes; 

apontar a importância de saber 

ouvir, destacando as muitas 

vezes em que as pessoas estão 

muito preocupadas com o que 

vão dizer, que esquecem de 

prestar atenção no que lhes é 

dito. 

  Tema - Partilha de bens.   Esclarecer o que é e como 

fazer para garantir o direito da 

pessoa idosa evitando a 

violência financeira 

setembro . Tratar sobre direito da pessoa idosa 

a educação, cultura, esporte e lazer;  

. Abordar sobre a importância do 

convívio social e das relações 

intergeracionais;   

Atividade recreativa: 
Brincadeiras – João corta pão; 

Pão na casa do João 

 

trabalhar a coordenação e a 

memorização 

  Tema – Estatuto do Idoso: 

direito a educação, cultura, 

esporte e lazer 

Dinâmica enigma de palavras 

– Descobrindo o Direito  

Preparar os participantes para 

o passeio/piquenique a ser 

realizado no Parque Histórico 

de Carambeí com a 

participação de 

acadêmicos(as) do Curso de 

Serviço Social e Jornalismo.    

Fonte: Planejamentos e Relatório do NASJEPI - 2018 

Como se observa no quadro acima, com a realização dos encontros foi possível levar 

diversas atividades para o grupo envolvido e com base nisso introduzir a temática dos direitos 

das pessoas idosas. A cada tema trabalhado emergiam discussões pertinentes e focadas na 

constatação do Estatuto como instrumento de defesa para as pessoas idosas. A cada feedback 

se verificou que a forma de abordagem por meio de atividades recreativas, dinâmicas, jogos e 

brincadeiras despertava o interesse e propiciava a interação do grupo, bem como possibilitou 
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traçar novos planos e objetivos para o alcance do propósito do NASJEPI, contribuindo para a 

promoção e a defesa dos direitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se falar do trabalho com o grupo não como finalização de uma etapa, mas sim a 

construção permanente de vínculo e troca de conhecimento. O papel educacional a respeito do 

direito e de sua importância vai transpassando os encontros e sendo valorado pelas pessoas 

idosas que participam do grupo, constatando-se que o empoderamento dessas pessoas é o maior 

motivador do projeto. 

Verifica-se a construção de um grupo mais coeso e correspondente das informações 

trocadas, embora a cada ano uma nova formação seja arranjada se tem a certeza de que a 

semente plantada em cada atividade irá a seu tempo produzir os devidos frutos, sejam eles no 

momento em que a pessoa idosa irá se relacionar com seus familiares ou quando precisar 

acessar seus direitos em um determinado serviço público. Assim, se tem a cada nova etapa do 

projeto novos alcances e novas configurações para garantir de forma ampla e efetiva a 

aplicabilidade dos direitos dos idosos. 
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