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As transformações tecnológicas foram inseridas na sociedade de forma acelerada e sem retorno. Essas
transformações envolveram toda a população, inclusive os idosos. Neste contexto, desafios são postos no
sentido desta população adquirir e atualizar conhecimentos e também garantir maior participação na
sociedade. De acordo com o Estatuto do Idoso, é direito do idoso ter acesso a cursos que abordam
conteúdos relativos às técnicas de computação e demais avanços tecnológicos, com o objetivo de
integrá-los a vida moderna. Este tipo de aprendizagem contribui para que o idoso tenha mais autonomia
para realizar suas atividades da vida diária, para ampliar seus grupos de amizades e também para
manter contato com a geração mais jovem. Nesta direção, o objetivo da pesquisa é analisar as narrativas
de idosos que frequentam cursos relacionados a tecnologia digital,oferecidos pelo Programa UCS Sênior.
A amostra foi constituída por 24 idosos e a técnica de pesquisa utilizada foram entrevistas realizadas a
partir de questionários semiestruturados, que foram gravadas e após transcritas. O estudo usa o método
descritivo e é de natureza exploratória. Este estudo tem como objetivo contribuir na inserção social
de idosos, por meio de novas tecnologias. Os resultados apontam que a participação dos idosos nessas
oficinas, oportuniza acesso a linguagem digital cujos benefícios os integram ao meio social. Muitos idosos
ressaltaram que mesmo com dificuldades na aprendizagem, eles se surpreenderam ao descobrir que são
capazes de acessar as tecnologias e eles têm consciência desta revolução no mundo digital e por isso
têm o desejo de se manterem atualizados. Além disso, alguns idosos transmitem o que apreendem em
sala de aula para amigos e familiares, motivando-os a também a procurarem se atualizar e se inserir
nesses espaços. A aprendizagem é mais uma forma de inserção do idoso na sociedade moderna, e por
isso políticas públicas devem ser criadas para assegurar ao idoso uma vida saudável e ativa.
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