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Introdução: o idoso enfrenta diversos tipos de preconceitos tornando-se marginalizado tanto 
no meio profissional como social. Com o passar dos anos, a produção desse indivíduo tende a 
ficar cada vez mais comprometida e é visível a possibilidade do seu isolamento, ocasionado 
pela perda do cônjugue ou de entes queridos. Considerando a condição atual do idoso em 
nossa sociedade, a aprendizagem de outro idioma pode assumir um caráter 
predominantemente socializador.  Objetivos: o presente projeto objetiva proporcionar 
condições para a integração social do idoso mediante o convívio no meio universitário, 
oferecendo o conhecimento de nível básico da língua espanhola, e divulgando aspectos 
culturais dos países hispânicos.  Métodos: a metodologia bastante diversificada nas aulas 
inclui correspondências, organizações de festas temáticas, confecção de pratos típicos, 
músicas, jogos, vídeos, entre outros.  Resultados: os resultados apresentados foram 
extremamente positivos, uma vez que o envolvimento do idoso com o meio escolar, a fim de 
aprender um novo idioma, lhe permite encontrar uma nova chance de desenvolver novas 
habilidades e competências. Foi observado que alguns problemas presentes na vivência em 
sala de aula estão relacionados ao fato de que a memória afetiva pode auxiliar ou prejudicar as 
aulas e, por isso, é importante evitar temas que possam emocioná-los negativamente. No 
tocante à pesquisa, esse projeto oferece a oportunidade de trocar experiências e investigar as 
preferências do público da terceira idade e aprimorar o conhecimento em língua e cultura 
espanhola. Cabe ressaltar ainda que a utilização de ferramentas tecnológicas como método de 
ensino auxilia na dinâmica e na compreensão das aulas, além de ser um grande fator de 
motivação para manter a frequência dos alunos no curso.


