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Resumo 

 

Com a perspectiva de oportunizar o necessário lazer e cidadania à terceira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

idade, de acordo com os preceitos das políticas sociais, e pelos embasamentos do 

Estatuto do Idoso, é que o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Demandas e Políticas 

Sociais da Faculdade de Serviço Social da PUCRS, juntamente com o projeto Geron da 

instituição, desenvolve atividades de pesquisa e extensão voltadas para pessoas idosas 

por meio de Grupos de Convivência. Entre esses grupos, está o Matinê das Duas- Cine 

Comentado. Seguindo esses pressupostos, e com a contribuição de alunos de Pós-

Graduação e Graduação da Universidade, o grupo proporciona um espaço de lazer às 

pessoas idosas por meio da exibição e debate de filmes possibilitando o diálogo crítico 

de temas que versam sobre o processo de vida, envelhecimento e formação da 

cidadania. Valoriza assim, a subjetividade e o protagonismo das pessoas dessa faixa 

etária, proporcionando um ambiente propício à interação, de modo a prepará-los para o 

envelhecimento saudável, do ponto de vista físico, psicológico, cultural e social. A 

partir desses objetivos, as temáticas selecionadas e discutidas promovem o processo de 

revisão e ressignificação da noção de cidadania na velhice por meio da compreensão de 

diferentes olhares e opiniões sobre os filmes e as temáticas abordadas. Dessa forma, 

oportuniza a revisão de costumes, atitudes e valores, o que possibilita realizar mudanças 

significativas na vida dos idosos. O estudo é de caráter qualitativo, tendo como base o 

método dialético-crítico. Além da exibição de filmes, são utilizados outros 

procedimentos metodológicos como a acolhida do grupo no início dos encontros, por 

meio da apresentação do título a ser exibido, que é procedido pela proposta de discussão 

e a disponibilização de folders informativos com os filmes que serão assistidos e suas 

sinopses. Para melhor atender os objetivos deste projeto, e visando disponibilizar um 

ambiente de convivência qualificado para os idosos, é realizada uma pesquisa em que os 

dados são coletados a partir de entrevistas semiestruturadas com os participantes do 

grupo, pela qual é possível analisar os impactos das atividades desenvolvidas nos 

grupos, através de relatos dos integrantes do grupo: “Tornei-me uma pessoa que pude 

superar certas crises. Eu me sentia muito solitária, agora me sinto melhor.” (Sujeito 6). 

Com isso, a partir dos aspectos problematizados, referentes ao processo de 

envelhecimento, expressão de sentimentos e a participação nos grupos, é possível 

perceber a importância desse grupo no cotidiano dos idosos.  
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