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Introdução: Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 19 milhões de 
brasileiros são pessoas idosas e cerca de 30% desse total trabalha. A terceira idade é uma 
etapa natural da vida e onde as pessoas estão dispostas a realizar mudanças e realizações 
pessoais. Pensando nisso, o núcleo local da Unati de Sorocaba iniciou suas atividades em 
março de 2008 através de palestras e oficinas voltadas para a terceira idade, eventos musicais 
e cursos de línguas e informática, todos organizados e ministrados por alunos voluntários e 
bolsistas.  Objetivos: A Unati é um projeto que tem como objetivo possibilitar as pessoas que 
estão envelhecendo acesso à Universidade Pública, o que caracteriza a sua função social, e 
oferecer a elas a oportunidade de usufruir do espaço educacional e cultural para a ampliação 
de seus conhecimentos. Permite, também, uma educação continuada, convivência social, troca 
de experiências de vida e a integração entre gerações. Assim, o objetivo é o de possibilitar aos 
alunos da Unati a chance de participar de atividades na Unesp através de oficinas, cursos e 
eventos voltados para as pessoas da terceira idade da cidade de Sorocaba e região.  
Métodos: Os alunos voluntários e bolsistas ofereceram oficinas, eventos e cursos que foram 
ministrados de forma expositiva e através de dinâmica de grupo. Os cursos de línguas com 
aulas de espanhol, alemão e inglês tiveram como objetivo ensinar aos alunos um novo idioma, 
pois, o domínio da linguagem causa efeitos transformadores sobre a mente humana. Já nas 
oficinas de artesanato eles aprenderam de forma prazerosa e o conteúdo serviu para promover 
transformações pessoais como maior liberdade, autonomia e confiança. Os cursos de 
informática, especificamente, Informática Básica e Word, Word Avançado e Internet Básica 
serviram para realizar a inclusão digital de alunos que nunca tiveram acesso a um computador 
e também atender outros que já possuíam conhecimentos básicos de informática. Finalmente, 
nas oficinas de xadrez eles manipularam o jogo de xadrez como ferramenta no aprendizado, 
motivação, desenvolvendo o raciocínio e a criatividade.  Resultados: A Unati de Sorocaba 
trouxe as salas de aula pessoas idosas e uma expectativa de vida mais ativa uma vez que 
algumas se encontravam ociosas. Através das oficinas, cursos e eventos promoveu-se o 
resgate da auto-estima, da vontade de viver, da capacidade de produzir e mostrar a sociedade 
que o idoso pode interagir com as inovações tecnológicas e culturais. Assim, a universidade 
desempenhou o seu papel, não só enquanto produtora de saber, mas também abriu espaço 
para um trabalho de co-educação e extensão, além de proporcionar a integração entre 
diferentes gerações permitindo, desta forma, a troca de experiências.


