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Resumo: Mundialmente se tem observado a realidade de uma população majoritariamente 

envelhecida. Face ao evidente envelhecimento mundial e da população brasileira, apresenta-se 

uma sociedade que requisita a promoção e integração social das pessoas idosas, apresentando 

ao Estado novos desafios na formulação de políticas públicas, na adequação da rede de serviços 

em consonância com os direitos legalmente instituídos e a redefinição das práticas sociais no 

atendimento as necessidades e demandas da população idosa. O presente trabalho, de caráter 

qualitativo, utilizando-se da pesquisa bibliográfica e documental, tem por objetivo abordar sobre 

a convivência como direito da pessoa idosa e os grupos de convivência como forma de 

atendimento na promoção de um envelhecimento digno e saudável a ser assegurado pelas 

políticas sociais. Observa-se que o grupo de convivência para pessoas idosas constitui-se como 

espaço de integração e inclusão tendo como foco o desenvolvimento da autonomia, de 

potencialidades e sociabilidades contribuindo assim para o envelhecimento saudável. 
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1 INTRODUÇÃO 

Mundialmente se tem observado que a predominância da população jovem tem 

sido superada majoritariamente por uma população envelhecida que, nas últimas 

décadas, cresceu consideravelmente e em ritmo acelerado. Tal fato expressa o aumento 

da longevidade e evidencia a questão do envelhecimento humano como uma realidade 

inexorável.  

Nesse contexto, no Brasil, conforme pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE (2018) o número de pessoas idosas que em 2010 

estava em 7,3% aumentou e, já em 2034 a parcela de pessoas com mais de 65 anos 

alcançará 15% da população. A pesquisa também demonstra que em 2039 o número 

de pessoas idosas deve ultrapassar o de crianças de até 14 anos, que atualmente 

representa 21,3% dos brasileiros. Ainda segundo IBGE (2018), a população brasileira 
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está em trajetória de envelhecimento e até 2060, o percentual de pessoas com mais de 

65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será 

idoso. 

Portanto, o evidente envelhecimento mundial e da população brasileira, põe em 

questão a necessária compreensão sobre o envelhecimento como um processo 

multidimensional, o qual ainda, em que pese os estudos realizados e as várias 

produções teóricas, é visto com certo receio e tido como algo ruim dada a conotação 

pejorativa de que velhice é decadência, improdutividade e dependência. 

Face a nova realidade brasileira, de crescimento da população com 60 anos ou 

mais, descortina-se uma sociedade cada vez mais envelhecida que dentre as inúmeras 

implicações de seu aumento, requisita a promoção e integração social das pessoas 

idosas, apresenta ao Estado novos desafios na formulação de políticas públicas e na 

adequação da rede de serviços em consonância com os direitos legalmente instituídos, 

bem como a redefinição das práticas sociais no atendimento as necessidades e 

demandas da população idosa. 

A partir do exposto, o presente trabalho, de caráter qualitativo, utilizando-se da 

pesquisa bibliográfica e documental, tem por objetivo abordar sobre a convivência 

enquanto direito da pessoa idosa e os grupos de convivência como forma de 

atendimento na efetivação deste direito e promoção de um envelhecimento digno e 

saudável a ser assegurado pelas políticas sociais e que se constituem em espaços de 

interação e socialização.     

Segundo Braga (2011, p. XII),   

O processo de envelhecimento é muito amplo e altera não só a vida 

dos indivíduos, mas também a estrutura familiar e a da própria 

sociedade. Modifica, ainda, a demanda por políticas públicas e a 

pressão pela distribuição de recursos na sociedade. 

 

 Desta forma, considerando que o processo de envelhecimento envolve fatores 

biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, históricos, culturais e ambientais, 

ressalta-se que o ambiente, seja a família, a comunidade, ou outro espaço de 

socialização, deve assegurar a pessoa idosa dignidade, respeito e proteção conforme o 

preconizado pela Constituição Federal de 1988. 

 Nesse sentido, os Grupos de Convivência se constituem numa forma de 

atendimento a pessoa idosa que lhe asseguram o acesso ao direito a convivência 

comunitária e a socialização, bem como num espaço em que se promove o exercício da 

cidadania, o despertar do sentimento de pertencimento social e a dignidade.  



 

2  

3 1. A NOVA INSTITUCIONALIDADE DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS IDOSAS   

 Segundo Rodrigues (2005 p.2), “normas e regras de há muito existem com o 

escopo de proteger e assegurar os direitos às pessoas idosas...” destaca-se, no entanto, 

a Declaração Universal dos Direitos do Homem, editada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1948, a qual estabelece em seu art. XXV, item1 que 

 

Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si 

e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle, [expressando esta] portanto, 

direta proteção ao envelhecimento. (RODRIGUES, 2005, p.2) 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no Art. 230 dispõe que “A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes 

o direito à vida.”, expressa como fundamentos  a cidadania e a dignidade humana (Art. 

1º incisos II e III) constituindo-se como um dos objetivos fundamentais  da República 

Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (Art. 3º inciso 4º) – grifo 

nosso.  

Dispõe ainda no Art. 5º como direito e garantia fundamental que,  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade. 

 

Considerando tais dispositivos 

infere-se que o direito ao envelhecimento, jurídica e legislativamente, 

está garantido a todo e qualquer ser humano; todavia, acrescente-se 

que é insuficiente a garantia do mero envelhecer, porquanto, 

consoante determina a regra constitucional, toda e qualquer pessoa, 

tem o direito de preservação à sua dignidade, cujo direito mor é o direito 

à vida, pois sem ele inexiste razão para garantia de qualquer outro. 

Para satisfazer os ideários estatuídos na Constituição republicana 

vigente, é mister que se garanta a todo ser humano, inclusive ao idoso, 

o direito à vida, mas, o direito a uma vida digna. (RODRIGUES, 2005, 

p. 3) 

 

  Verifica-se que no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, ocorreu a 

composição de uma nova institucionalidade de proteção as pessoas idosas, cujo 



 
aparato legal se constitui por ruma vasta legislação que contempla o princípio da 

garantia de direitos, do qual destaca-se a Política Nacional do Idoso – PNI (Lei nº 8.842, 

de 4 de janeiro de 1994) regulamentada pelo Decreto nº 1.948, de 3 de junho de 1996, 

que tem por objetivo “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para 

promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (Art. 1º), e o 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de primeiro de outubro de 2003), em vigor desde 

primeiro de janeiro de 2004. 

O Estatuto do Idoso é considerado um dos avanços mais significativos que 

ocorreu para garantir melhor qualidade de vida às pessoas idosas, “pois retrata regras 

e diretrizes materiais e processuais, em seara civil, penal e administrativa, no que 

concerne aos direitos, garantias e proteções à pessoa idosa.” (Rodrigues, 2005, p. 3) 

Destinado a regular os direitos garantidos às pessoas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos (Art. 1º), o Estatuto do Idoso preconiza no Art. 2º que  

 

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 

condições de liberdade e dignidade.   

 

E no Art. 3º que   

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 

 

Ressalta-se, portanto, a consonância da PNI e do Estatuto do Idoso com a 

Constituição Federal, no que se refere a garantia do direito a convivência e participação 

da pessoa idosa na família e na sociedade, compreendendo-se que 

  

O convívio e relacionamento entre as pessoas, além de ser intrínseco 

à sua formação, ao seu desenvolvimento, e, portanto, ao próprio 

envelhecimento, são fatores imprescindíveis à maturação física e 

psíquica do ser humano; ao falar-se em convívio e relacionamento, há 

que se realçar que eles se apresentam em diversos setores da vida, 

tais como, na família, na comunidade, no trabalho, enfim, na sociedade 

em geral. (RODRIGUES, 2005, p.4) 

 

Como forma de assegurar o direito à convivência 



 
 

Os grupos de convivência têm sido uma alternativa estimulada em todo 

o Brasil. (...) são uma forma de interação, inclusão social e uma 

maneira de resgatar a autonomia, de viver com dignidade e dentro do 

âmbito de ser e estar saudável. (WICHMANN et al, 2013, p. 823) 

  

Verifica-se, portanto, que a PNI com a finalidade de assegurar os direitos sociais 

do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade (art. 1º)  

 

deve ser interpretada como uma estratégia jurídico-legal que deveria 

subsidiar a União, os estados, o Distrito Federal (DF) e os municípios 

brasileiros na oferta e implantação de diretrizes que assegurem a 

proteção e a defesa dos direitos da população idosa. (BERZINS, 

GIACOMIN, CAMARANO, 2016, p. 109) 

  

e o  Estatuto do Idoso como instrumento legal, é um marco no que diz respeito ao 

envelhecimento como direito de cidadania garantido por lei, o qual deve ser assegurado 

pela proteção, promoção e defesa dos direitos, bem como pela execução de políticas 

públicas e por uma rede de serviços capaz de efetivar formas de atendimento e de 

encaminhamento das questões relacionadas as necessidades e demandas da pessoa 

idosa.  

 

2. GRUPOS DE CONVIVÊNCIA – ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO  

Os seres humanos são moldados com a premissa básica de depender do outro 

durante toda sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte. Os inter-

relacionamentos formados durante sua trajetória de vida são inevitáveis e cada pessoa 

vai contribuindo de certa forma para o crescimento de cada um, onde ocorre uma troca 

de ambos os lados.  

Entende-se a partir dessa lógica a importância dos grupos, que também são 

peças fundamentais na vida de cada indivíduo, entre eles estão os grupos de colegas 

na escola, o grupo familiar, grupo de amigos do bairro, grupo de colegas de trabalho, 

enfim, cada um deles contribuirá de forma distinta para a formação de personalidade 

desse indivíduo, com valores, condutas e necessidades compartilhadas.  

De acordo com Trapp, Figueredo e Georgette (2012) recursos de integração e 

inclusão trazem muitas vantagens como: o estabelecimento de vínculos, a partilha de 

experiências e a compreensão entre os membros do grupo.  

Diante de diferentes formatos de grupos encontram-se os grupos de convivência, 

que são espaços de inclusão social da pessoa idosa, promovendo sua participação, por 

meio de diversas atividades, bem como a reflexão sobre o processo de envelhecimento, 



 
a qualidade de vida e a valorização da própria vida Kurz, & Morgan, 2012 apud Trapp, 

Figueredo e Georgette (2012).  

Estes grupos diferentemente de outros, não se caracterizam apenas como um 

conjunto de pessoas. Segundo Almeida et al 2010 apud Wichmann et al, (2013, p. 823), 

 

os grupos de convivência estimulam o indivíduo a adquirir maior 

autonomia, melhorar sua autoestima, qualidade de vida, senso de 

humor e promover sua inclusão social. Este fator influencia bastante a 

continuidade dos idosos nos programas e nas mudanças positivas que 

ocorrem em suas vidas. (WICHMANN et al, 2013, p. 823) 

 

Grupos assim, facilitam os relacionamentos interpessoais das pessoas idosas, 

mantendo-as ativas, praticando dentro destes grupos atividades de lazer, artesanato, 

diversão, dinâmicas e utilizando as mais variadas formas de expressão artística e 

intelectual.  

 

De maneira geral, inicialmente os idosos buscam, nesses grupos, 

melhoria física e mental, por meio de exercícios físicos. 

Posteriormente, as necessidades aumentam, e as atividades de lazer, 

como viagens, também ganham espaço, além do desenvolvimento de 

outras atividades, sempre promovendo atividades ocupacionais e 

lúdicas. (WICHMANN et al, 2013, p. 823) 

 

É comum que estes grupos também estimulem o desenvolvimento da 

criatividade, da aprendizagem de novas habilidades, ou retomadas destas, colaborando 

assim para o desenvolvimento saudável e satisfatório do processo de envelhecimento. 

 Para Silva, et al., (2009) apud Trapp, Figueredo e Georgette (2012), a 

participação nesses grupos permite elaborar e compartilhar o processo de envelhecer e 

as representações sociais impostas externa ou internamente, permitindo a construção 

de novos conceitos sobre o envelhecimento e uma nova visão da velhice. 

  Os grupos de convivência também colaboram para a informação e orientação 

sobre os direitos das pessoas idosas, haja vista que muitas encontram dificuldades para 

acessá-los, e muitas vezes até mesmo desconhecem as leis e os direitos que podem 

lhes amparar. E no contexto atual, segundo Martins (2014) é fundamental que as 

pessoas idosas se reconheçam como cidadãs, se interessem e se informem quanto às 

políticas públicas e os atendimentos/serviços disponibilizados por estas, para que que 

possam exercer seus direitos de cidadania.  

Constata-se, portanto, que os grupos de convivência se constituem numa forma 

de acesso ao direito garantido de convivência e de atendimento a pessoa idosa de modo 



 
a satisfazer suas necessidades de convivência social visando a promoção e a 

integração da pessoa idosa na família e na sociedade conforme o disposto no Art. 3º 

inciso VI do Decreto nº 1.948 que regulamenta a PNI. 

Contudo, a formação de grupos de convivência não é o suficiente bastante para 

dar conta de toda a demanda da população idosa ressaltando-se a importância de se 

implantar modalidades de atendimento não asilares (PNI/94) como centros de cuidados 

diurnos, centros de convivência, centros-dia, casas-lares, oficinas abrigadas de 

trabalho, atendimentos domiciliares e outras formas efetivando-se concretamente uma 

política de atendimento a pessoa idosa que atenda às necessidades específicas do 

conjunto da população idosa, no que diz respeito a saúde, assistência social, educação, 

trabalho, renda, esporte, cultura e lazer, habitação, previdência e justiça em 

conformidade com as competências dos órgãos e entidades públicas estabelecidas na 

PNI e no Decreto de sua regulamentação.     

 

Considerações Finais  

 

No convívio entre pessoas, criam-se vínculos que possibilitam a 

inclusão social. (...) percebe-se a importância que os grupos exercem 

na vida dessas pessoas, pois ali o idoso tem a possibilidade de 

encontrar estímulo para uma vida social sadia, desenvolver sua cultura 

e ter momentos de lazer. Melhoram-se, assim, sua autoestima e sua 

aceitação na sociedade, pois é nesses locais que recebem lições de 

cidadania, de participação e de como colaborar com o bem comum, 

aprendendo que para exercê-las não há limite de idade. (WICHMANN 

et al, 2013, p. 829 - 831)    

 

Verifica-se também que preservam as capacidades e o potencial de 

desenvolvimento da pessoa idosa, contribuem com a elevação da auto-estima 

promovem o envelhecimento ativo e a melhoria da qualidade de vida. 

Diante do exposto no texto, observa-se que o índice de envelhecimento aponta 

para mudanças na estrutura etária da população brasileira. Isto é extremamente 

importante, pois a mudança na distribuição etária de um país altera o perfil das políticas 

sociais, requisitando estratégias de implementação de ações relacionadas à promoção 

dos direitos humanos das pessoas idosas. 

Verifica-se que a partir dos dispositivos legais vigentes e da nova 

institucionalidade de proteção à pessoa idosa, empreenderam-se vários esforços no 

sentido de desencadear um processo de defesa dos direitos desse segmento 

populacional, bem como de desenvolver ações de promoção e atenção às suas 

demandas e necessidades. 



 
Para tanto faz-se mister, tratar dos direitos da pessoa idosa em seus diversos 

aspectos, informar e orientar a população idosa e a sociedade sobre os direitos desse 

segmento, bem como realizar estudos sobre o envelhecimento contribuindo no debate 

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

garantidos.  

O grupo de convivência para pessoas idosas deve ter como foco o 

desenvolvimento da autonomia, de potencialidades e sociabilidades contribuindo assim 

para o envelhecimento saudável, o convívio comunitário, o fortalecimento de vínculos 

sociais, bem como o desenvolvimento de ações que valorizem vivências e experiências 

que fomentem e incentivem a disposição para escolher e decidir.  

Vale lembrar que os grupos de convivência embora se constituam em espaços 

semanais e/ou mensais de interação e socialização, com a realização de atividades 

diversas e dinâmicas de promoção da saúde, inclusão digital, de lazer, não são a política 

de atendimento, havendo necessidade conforme Berzins, Giacomin e Camarano (2016) 

dos gestores públicos considerando as demandas e necessidades de toda a população 

idosa  planejarem, formularem  uma política de atendimento executando ações que 

superem a alienação e a tutela. 
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