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Introdução: As transformações tecnológicas 
mundiais inseridas na sociedade envolveram 
toda a população, inclusive os idosos. Neste 
contexto, os desafios postos implicam na 
aquisição de novos conhecimentos que 
garantam a participação e integração da 
população na sociedade. A aprendizagem  
dessas tecnologias contribuí para que o idoso 
tenha mais autonomia para realizar suas 
atividades da vida diária e para ampliar seus 
grupos de amizades, mantendo contato com a 
geração mais jovem.

Resultados:  
a) A participação dos 
idosos    nos    cursos 
oportuniza  acesso  à 
linguagem      digital 
cujos benefícios os integram ao meio 
social;
b) Relatam que passaram a ter segurança 
para resolver atividades de vida diária de
forma independente. Podem ir ao banco 
sem ajuda e fazer compras pela Internet;
c) Ressaltaram que mesmo com 
dificuldades na aprendizagem, eles se 
surpreenderam ao descobrir que são 
capazes de acessar as tecnologias;
d) Têm consciência da revolução no 
mundo digital e por isso tem o desejo de se 
manterem atualizados;
e) Reconhecem o aprendizado em sala de 
aula e transmitem para amigos e 
familiares, motivando-os a também 
procurarem esses cursos a fim de se 
atualizarem e se inserirem nesses espaços;
f) O professor é a fonte de esclarecimento 
de dúvidas dos alunos e intermediador da 
aprendizagem.

Metodologia: O estudo qualitativo, de 
natureza exploratória, usa o método 
descritivo. A amostra foi constituída por 24 
idosos e a técnica de pesquisa foi a 
entrevista, realizada a partir de questionários 
semiestruturados.

Objetivo: Analisar as narrativas de idosos 
que frequentam cursos relacionados à 
tecnologia digital, oferecidos pelo Programa 
UCS Sênior com o objetivo de contribuir na 
inserção social de idosos, por meio de novas 
tecnologias.

Conclusão: A aprendizagem de novas 
tecnologias é uma forma de inserção do 
idoso na sociedade moderna, e asseguram 
sua inserção de forma integrada e ativa.
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