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O Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas Sociais (NEDEPS), da Faculdade de 

Serviço Social da PUCRS, vinculado ao programa GERON da mesma instituição, 

realiza projetos de extensão voltados à terceira idade. Dentre esses projetos, existe o 

“Grupo Trocando Ideias”, que participa de encontros ministrados por profissionais de 

diversas áreas do saber, os quais abordam temáticas pertinentes aos idosos. O objetivo 

desse grupo é proporcionar um espaço de inclusão social, lazer, aprendizado e reflexão 

para as pessoas idosas, considerando-se que a inserção de idosos em atividades para a 

terceira idade traz para eles importantes benefícios psicológicos, sociais e de saúde. 

Tendo em vista a importância da participação dos idosos em grupos de convivência, 

elaborou-se um projeto de pesquisa para um estudo mais aprofundado sobre tais grupos. 

O estudo é de caráter qualitativo, tendo como base o método dialético-crítico, que 

permite compreender a realidade através das categorias totalidade, historicidade e 

contradição. Este estudo objetiva a avaliação do trabalho desenvolvido com o grupo 

supracitado, buscando verificar mudanças positivas ocorridas na vida deles a partir da 

participação nos grupos, a fim de qualificar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Os 

dados são coletados a partir de entrevistas com os idosos e através de um formulário 

semi-estruturado. Constatou-se que a predominância no grupo é do gênero feminino, 

que a média de idade está por volta dos 66 anos de idade e que em sua maioria possuem 

nível superior ou ensino médio completo. A experiência do convívio social em grupo 

pode ser reconhecida como troca de conhecimento, aprendizagem, comunicação, e 

lazer. Algumas das mudanças ocorridas no cotidiano desses idosos, após sua inserção 

no grupo, pode ser verificado em algumas falas: “Inicialmente eu era introvertida, 

inibida; o primeiro impacto foi essa desinibição (...) (Sujeito 8); “A maneira como 

deitar e levantar, aprendidas nas palestras; retirar os tapetes; [realizar] exercícios para 

a saúde são coisas que não esqueço” (Sujeito 2). Outro ponto importante a ser 

mencionado é o processo de participação e inserção de bolsistas de Iniciação Científica 

em grupos de convivência. Esse é de suma importância, pois possibilita experiências 

teórico-práticas e proporciona maior aproximação dos alunos com a realidade 

vivenciada pelos idosos, ampliando seus conhecimentos sobre essa faixa etária e a 

prática profissional. Dessa forma os pressupostos ensino, pesquisa e extensão da 

universidade estão sendo materializados.  
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