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RESUMO 

Este trabalho tem por finalidade desenvolver um estudo sobre a inclusão digital das alunas de 

Smartphone e Tecnologias do programa UCS Sênior, com o intuito de qualificar o aprendizado a fim 

de obter resultados positivos para a vida social dos participantes. Foram realizadas discussões ao 

termino de cada um dos dezenove encontros, afim de obter as reais necessidades do uso das 

tecnologias perante o meio em que vivem e sobre as práticas aplicadas em sala de aula, afim de 

melhorar e interagir observando a melhor forma possível de apreender dos alunos com idade superior 

a cinquenta anos. Por fim, concluem-se que as escutas e troca de informações obtiveram resultado 

favorável ao grupo e permitiram aumentar a autoestima, socialização e motivação a apreender uma 

ferramenta atual, mas que não fazia parte da vida das mesmas. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento faz parte da vida de todo ser humano é uma consequência e apresenta-se 

caracterizado como um processo dinâmico, progressivo e irreversível, ligados intimamente a fatores 

biológicos, psíquicos e sociais (BRITO ELITVOC, 2004). 

O presente trabalho resulta da busca pela compreensão das necessidades que as alunas da atividade de 

smartphone e tecnologias do Programa UCS Sênior apresentam no uso dos recursos tecnológicos 

comuns para as gerações mais novas e nem tanto para os que passaram dos cinquenta anos. Em aulas 

práticas com seus smartphones, computadores e tablets, o estudo visa apresentar as aprendizagens que 

o grupo de mulheres desenvolveu durante o primeiro semestre de 2019.  Esse grupo de mulheres da 

terceira idade tem o desejo de continuar aprender, gostam de interagir e se dispõem a participar das 

atividades e dinâmicas propostas de forma espontânea e confiante. 

Como objetivo fica evidenciado proporcionar as alunas sênior aprendizagens sobre o uso de 

smartphone, tablet e computador, estimular e promover o conhecimento dos principais aplicativos e 

desenvolver atividades que promovam a interação do grupo. 

 

METODOLOGIA 

O programa UCS Sênior foi criado a 27 anos pela Universidade de Caxias do Sul, o público do 

programa é formado de alunos com idade igual ou superior a cinquenta anos, retratando uma amostra 

heterogenia dentro desse escopo. 

Para desenvolver uma breve compreensão de como o aprendizado de algumas tecnologias impactam 

na vida do idoso, foram selecionadas 23 alunas da turma de smartphone e tecnologias do Programa 

UCS Sênior, atividades que ocorreram em 19 encontros nas quintas-feiras das 13:30h as 15:50h. Nos 

encontros foram trabalhados recursos e aplicativos fundamentais do computador e smartphone/tablet 
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para o uso cotidiano, como: PlayStore/Apple Store, WhatsApp, Google Chrome/Safari, Câmera e 

Transferências de Fotos e vídeos para o computador. No decorrer da aula e no término da mesma, 

professor e alunos analisaram o objetivo, a validade do conteúdo trabalhado, a dinâmica do processo 

vivenciado, as aprendizagens efetivadas e destacaram as dificuldade que foram percebidas, as 

necessidades de aprendizagens paralelas ao já dominado e as possíveis melhorias para uma nova 

propostas de atividade visando uma continuação do grupo no semestre seguinte. 

O estudo baseou-se em bibliografias que trouxessem a realidade e necessidade do público com idade 

superior a cinquenta anos, a educação não formal é base para as atividades do programa UCS Sênior e 

prioriza a prática de atividades que fortalecem as aprendizagens de forma clara e objetiva, 

normalmente organizadas e estruturadas de maneira flexível, onde os aprendizados não são avaliados 

formalmente, possibilitando a inclusão do indivíduo na sociedade em que vive.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os encontros despertaram ao grupo a iniciação da autonomia sobre as tecnologias, motivando-as a 

buscar novos conhecimentos, permitindo a socialização com os familiares e amigos através dos 

aplicativos, além da interação que aulas proporcionaram a turma. 

No decorrer do semestre foi possível diagnosticar melhorias na forma de transmitir/trocar informações 

com o grupo, como: abrir espaço para socialização das dificuldades pessoais no uso das tecnologias e 

perceber como as dificuldades são parecidas com as dos colegas; separar em pequenos grupos por 

sistemas operacionais/marcas, o que auxiliou na troca de conhecimentos sobre os recursos específicos; 

abriu-se momentos de práticas no campi, que é amplo e repleto de variedade de ambientes.   

Para algumas alunas o curso foi o primeiro contato com as tecnologias e para outras uma ampliação do 

uso de recursos de seus smartphones/tables e computadores. Segue o relato de duas alunas no grupo de 

discussão da turma: 

“Eu vim no programa UCS Sênior com o objetivo de aprender a lidar com o celular (smartphone) para 

estar por dentro dos assuntos dos filhos e netos e também se comunicar com a neta que está morando 

fora do Brasil.” (Angela, 85 anos) 

“Eu resolvi fazer o curso de smartphone para entender essa linguagem, aprender a conversar com 

minhas amigas e familiares através de aplicativos e rede sociais”. (Wanda, 78 anos) 

 

CONCLUSÃO 

Precisa-se aprender a enfrentar as dificuldades que o envelhecimento traz, buscar alternativas que 

fujam da senilidade, apesar de muitas vezes não ser possível, mas ter a consciência que um 

envelhecimento saudável está diretamente relacionado a prática regular de atividades físicas e 

cognitivas. 

O curso de smartphone e tecnologias do programa UCS Sênior obteve resultados positivos, as alunas 

egressas afirmaram ter conquistado independência para manusear algumas tecnologias, melhoraram a 

comunicação à distância, sua autoestima e estão se mantendo atualizadas, dentro do pensamento atual 

do que é atualização para a sociedade moderna. O uso das tecnologias permite a esse grupo um 

aumento das conexões cognitivas, estimula novas amizades e proporciona arriscar-se em novas 

experiências, muitas vezes motivadas pelas colegas e por vivências que o grupo proporcionou, além de 

se projetarem para o mundo das tecnologias, perdendo o medo de mexer em aparelhos eletrônicos, 

como: SmartTV, Bluetooth dos veículos, GPS, entre outros. 
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De acordo com o resultado da análise nas conversas de final de aula, foi possível melhorar algumas 

práticas pedagógicas o que permitiu uma maior interação e motivação do grupo com as aulas que elas 

de certa forma ajudaram a aprimorar. 

Apreender é sempre bom e quanto mais se atualiza menos se sente excluído, educação é vida, e viver é 

desenvolver-se, e crescer. “O processo educativo, portanto, não tendo nenhum fim além de si mesmo, 

é o processo de contínua reorganização, reconstrução e transformação da vida.” Dewey (1971, p. 31).  
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