
VIII Mostra da Produção Universitária – 2009

XII SEMINÁRIO DE EXTENSÃO e IV SEMINÁRIO DE ENSINO

NUTI/CASSINO: ESPAÇO INTERGERACIONAL E INTERSOCIAL QUE POSSIBILITA
APRIMORAR, EXPERIENCIAR E COMPARTILHAR INÚMERAS VIVÊNCIAS
CORPORAIS, CRIANDO REDES DE SOCIABILIDADE ENTRE OS IDOSOS.

Educação

Daniela Llopart Castro¹

Scheila Morais da Rosa²
Ana Cláudia Flores Lanau³

Cecília Bueno

Palavras – chave: Idosos, Vivências Corporais, Sociabilidade, Lazer.

O projeto de extensão “NUTI/Cassino – Programa de Lazer, Educação e Cultura”,
vinculado a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), foi criado em 12 de julho de
2006 com objetivo geral de desenvolver atividades corporais, de lazer, cultura e
educação junto à comunidade idosa proveniente do Bairro Cassino.
O grupo é formado por aproximadamente 30 integrantes cuja idade varia entre 50 a 85
anos, e conta com uma equipe formada por duas docentes, uma bolsista remunerada e
duas voluntárias, que em conjunto atuam no planejamento, organização e execução das
atividades.
Os encontros são realizados três vezes por semana desenvolvendo as seguintes
atividades: alongamento, ginásticas, aulas de dança, dança livre, atividades manuais e
de relaxamento, caminhadas, jogos e atividades recreativas.
As ações desenvolvidas pelo projeto permitem aos participantes e à comunidade
acadêmica da FURG contribuir para a difusão de conhecimentos produzidos no
ambiente universitário, efetivando assim o objetivo da extensão como uma troca de
experiências na comunidade.
Devido ao processo de envelhecimento, muitos idosos acabam fazendo com que o
sedentarismo se transforme em uma prática justificada e conseqüência do fator
envelhecimento, ou seja, a idade como aspecto determinante para o comportamento
em questão. Desta maneira eles deixam de fazer, ou procurar à prática  de alguma
atividade física regular. Além disso , o  preconceito, a falta de conhecimento e até
mesmo a ausência do hábito faz com que homens e mulheres idosas, envelheçam não



só fisica, mas psicologicamente e,  em conseqüência perdem um pouco  da auto-
estima, da motivação, da segurança e do convívio social. Desta forma, as atividades
propostas buscam focar os objetivos do projeto, que visam incentivar estes idosos a
ter uma vida mais ativa e independente praticando e participando de atividades físicas,
culturais e sociais  voltadas para o desenvolvimento do corpo e da mente, o que  vem a
contribuir para o aumento do grau da independência, social, física, psicológica destas
pessoas, proporcionando e possibilitando  que elas sejam inseridas integralmente de
forma digna e autônoma na  sociedade em que vivemos.
No que se refere à produção acadêmica, o trabalho Núcleo Universitário da Terceira
Idade NUTI – Cassino, foi apresentado no XI Seminário de extensão, dentro da VII
Mostra de produção universitária promovida pela FURG, realizada de 22 a 24 de
outubro de 2008, também foi apresentado como pôster o trabalho Núcleo Universitário
da Terceira Idade do Cassino NUTI- Cassino, no XXVII Simpósio Nacional de
Educação Física, promovido pela Escola Superior de Educação Física da Universidade
Federal de Pelotas.
Convém mencionar que os integrantes do grupo também participaram na “Semana do
Idoso” de um Circuito de atividades promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura da cidade de Rio Grande, no ano de 2008.
Os resultados do programa foram bastante satisfatórios, uma vez que  conseguimos
uma participação efetiva e crescente da comunidade ao longo dos anos. Consideramos
positivo o andamento deste grupo de idosos, devido à participação  e envolvimento dos
integrantes, acadêmicos  e demais voluntários  em todas as reuniões,  desta maneira os
objetivos do projeto foram alcançados .
Em suma, consideramos  que a promoção de diversas formas de atividades físicas e
cognitivas para essas pessoas da comunidade acima de 50 anos foi uma forma “ímpar”
da universidade atuar diretamente na (re)integração  destas pessoas  na sociedade,
além  de possibilitar a atuação específica  de estudantes do curso de  Educação Física,
e dos demais cursos neste projeto, oferecendo-nos  oportunidades e qualificando-nos.


