
APRENDIZAGEM POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA COM OS IDOSOS DA UNCISATI. 

 
 

Cynara Maria da Silva Santos
1
; André Luiz Alves

2
; Carloney Alves de Oliveira.

3
 

 

RESUMO:  

A inserção da pessoa idosa no bojo das tecnologias digitais móveis, como um dispositivo de inclusão 

digital, para impulsionar uma nova geração de idosos ativos com habilidades que favoreçam a 

comunicação, é uma necessidade desse universo em ascensão e que se sente totalmente excluído do 

mundo digital. Deste modo, o intuito deste texto é apresentar, por meio de um relato, as experiências 

vivenciadas durante as oficinas de tecnologias digitais móveis, implantada enquanto projeto de 

extensão da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNCISATI/Alagoas). A partir das aulas 

ministradas, dos seus estudos e das interações realizadas pelos idosos em sites e aplicativos de redes 

sociais digitais – com destaque para o grupo da oficina no WhatsApp, em que todos estão inseridos. 

Para isso, defende-se o argumento de que por intermédio da interação, o idoso possa resgatar seus 

valores humanos e ser útil em tempos de Cibercultura. De tal modo, evidencia-se por meio de uma 

pesquisa descritiva a necessidade da realização de estudos que reflitam sobre as contribuições dos 

artefatos tecnológicos para a inclusão digital da terceira idade, seus efeitos para a socialização e 

interação e os usos e apropriações de sites e aplicativos de redes sociais digitais para a melhoria de 

qualidade de vida do idoso. 
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DISPAROS INICIAIS: 

 

É fato que a internet representa uma das maiores transformações na cultura e na história da 

humanidade. E apesar de ainda estar longe de ser acessível a todos, são nítidas as profundas alterações 

que esta rede tem provocado na contemporaneidade. Dito isto, abordaremos no texto em tela, algumas 

destas mudanças referentes ao modo como os idosos se comunicam, interagem e estabelecem relações 

online por meio dos dispositivos móveis, em especial, os smartphones. Deste modo, o intuito deste 

texto é apresentar, por meio de um relato, as experiências vivenciadas durante as oficinas de 

tecnologias digitais móveis, implantada enquanto projeto de extensão da Universidade Aberta à 

Terceira Idade (UNCISATI/ Alagoas). A partir das aulas ministradas, dos seus estudos e das 

interações realizadas pelos idosos em sites e aplicativos de redes sociais digitais – com destaque para o 

grupo da oficina no WhatsApp, em que todos estão inseridos. 

Esta geração é considerada por autores como Palfrey e Gasser (2011) de Imigrantes Digitais, 

por classificar de "Geração Analógica" todos aqueles que nasceram antes do surgimento da internet. 

Em relação aos Nativos Digitais podemos ponderar que:  
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Nativo Digital é uma pessoa nascida na era digital (depois de 1980), que tem 

acesso às tecnologias digitais da rede e a grandes habilidades e 

conhecimentos de computação. Os Nativos Digitais compartilham uma 

cultura global comum que não é rigidamente definida pela idade, mas por 

alguns atributos e experiência relacionadas e como eles interagem com as 

tecnologias da informação, com a própria informação, um com o outro e 

com outras pessoas e instituições. (PALFREY E GASSER, 2011, p. 324).    

 

Outra questão importante é perceber a lacuna digital existente entre as gerações de 

Imigrantes e Nativos Digitais. Reconhecer essa diferença de geração é fundamental para que haja uma 

aproximação com a finalidade de quebrar as barreiras da linguagem digital e da cultura. Tornando 

possível conhecer o comportamento dos Nativos Digitais e equilibrar na tomada de medidas efetivas 

para incluir digitalmente a população de idosos que cresce de forma considerável na proporção que 

acontecem os avanços da medicina e das tecnologias. Para Santaella (2010, p. 76): 

 

Não se pode negar que, como intelectuais e educadores, temos diante de nós 

um espaço a ser ocupado. De nada adianta o conforto da crítica meramente 

discursiva. Se a ocupação do espaço era impossível nos meios de massa, o 

ciberespaço, diferentemente, está prenhe de vãos, brechas para a 

comunicação, conhecimento educação e para formação de comunidades 

virtuais estratégicas que devem urgentemente ser explorados com um fato 

que seja político e culturalmente criativo. 

 

O reconhecimento dos direitos dos idosos pode ser um dos fatores que contribuiu de forma 

positiva para o aumento da expectativa de vida e crescimento dessa população. Nesse sentindo, a 

terceira idade, além da Constituição Federal de 1988, é amparada pelo Estatuto do Idoso, sancionado 

no ano de 2003. Este lhes confere direitos diferenciados, reconhecendo que o idoso possui 

características e necessidades diferentes do restante da população. Um dos pontos de destaque para o 

nosso estudo, é que o Estatuto do Idoso ressalta a preocupação com a interação do idoso com a vida 

moderna, com ênfase na necessidade do convívio com os aparatos tecnológicos, para que este público 

tenha mais autonomia ao executar tarefas cotidianas, como por exemplo: utilizar um caixa eletrônico 

sem a necessidade de ser assessorado por um atendente, por exemplo.  

Nessa direção, o Estatuto do Idoso, no Art. 3 prevê a viabilização de formas alternativas de 

participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Assim como, o Art. 21, § 1° 

garante que os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, 

computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna (BRASIL, 2003). 

Portanto, no projeto UNCISATI são desenvolvidas várias oficinas para a terceira idade. Dentre estas, 

criou-se a oficina nas aulas de Informática denominada "Redes Sociais e Tecnologias Móveis para 

Terceira Idade-Smartphones/Tablets", considerada pioneira na inclusão digital, no que tange as 

tecnologias digitais móveis com ênfase na reintegração social e digital. Levando em consideração o 

fenômeno do envelhecimento de forma positiva, garantindo a todos uma velhice digna, ativa e 

saudável; como está garantido no Estudo do Idoso de 2003. 

O referido projeto tem como objetivos favorecer e atualizar os conhecimentos na área de 

Educação e Saúde; estimular a integração social, o exercício da cidadania, a prevenção de doenças e a 

promoção da saúde; inserir elementos que favoreçam a ampliação de expectativas de qualidade de 

vida; contribuir na formação prática e teórica dos estudantes de graduação e promover a produção e 

divulgação de conhecimentos. Além disso, busca-se oferecer ao idoso a oportunidade para aprender e 

enfrentar as dificuldades em entender a linguagem tecnológica e viabilizar diretrizes e perspectivas de 

uma atualização cultural digital e uma maior aproximação social. Percebe-se o princípio de um 

movimento acadêmico que pretende incluir o tema envelhecimento ativo em suas atividades 

pedagógicas, de pesquisas, ensino e extensão.  Dentre estas práticas podemos verificar o surgimento 

das Universidades Abertas à Terceira Idade (UATI) em todo o país. Em consonância com este 

movimento, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), possui um projeto 

de extensão denominado Universidade Aberta a Terceira Idade (UNCISATI).  

 



PERCURSO METODOLÓGICO:  

 

A metodologia adotada, além de oferecer a essa população uma vida ativa e saudável, propõe 

a inter-relação entre estudantes da área de saúde e idosos, sugerindo uma formação capacitada com um 

olhar mais amplo e humanizada para esses participantes. A oficina aconteceu nas salas de aula da 

UNCISAL e contou com monitores dos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional. Participaram da oficina de tecnologias digitais móveis, 30 idosos, com idade a 

partir de 60 anos, tendo a condicionante de possuir o ensino fundamental completo e o seu próprio 

smartphone. 

 As aulas foram compostas por dois momentos. No primeiro, aconteceu a exposição da 

temática – de forma prática e clara – apresentada pela professora orientadora da oficina, que pesquisa 

com os próprios alunos as suas necessidades e curiosidades de aprendizagens com os diversos sites e 

aplicativos de redes sociais digitais. Após a explanação, os dez monitores formam grupos de idosos 

buscando um atendimento personalizado dependendo da dificuldade de cada aluno ou em conjunto da 

execução dos exercícios práticos e no suporte das dúvidas. No segundo momento, os idosos praticaram 

o que foi exposto, com o auxílio e intervenção dos monitores. Todos os dispositivos operados pelos 

alunos são de uso pessoal, facilitando a prática diária do que foi aprendido.  

Os conteúdos trabalhados ao longo das oficinas foram delimitados aos conhecimentos básicos 

em se tratando do uso do smartphone, na maioria das vezes desconhecidos pelos idosos participantes, 

tais como: noções básicas sobre o manuseio do dispositivo (configurações) e apropriações das 

funcionalidades dos sites e aplicativos de redes sociais digitais (WhatsApp, Facebook e Instagram). 

Destacamos o aplicativo WhatsApp como um dos mais solicitados e utilizados pelos participantes da 

oficina para uso diário de contatos online e de treinamento aos conteúdos aprendidos, como fotos, 

mensagens, músicas, textos, receitas, orações, avisos, vídeos, informações, convites e outros.  

O avanço crescente do uso dos dispositivos móveis pela população brasileira tem contribuído 

para a difusão do conhecimento por diversos meios, utilizando para isso aparatos tecnológicos digitais. 

Estes permitem não só o uso para pesquisa, mas também oferecem condições para que os saberes 

produzidos pelo digital em rede sejam partilhados e socializados. Assim, estes dispositivos podem 

ajudar as pessoas idosas a diminuir o isolamento e a solidão, aumentando as possibilidades de manter 

contato com familiares e amigos, ou seja, "eles nunca se sentem sozinhos", incluindo suas relações 

sociais por intermédio da utilização das redes sociais digitais como uma ferramenta facilitadora para a 

concretização do envelhecimento ativo” (JANTSCH et al., 2012, p.173).  

Nessa direção, no início das aulas, pôde-se observar uma variação no nível de conhecimento 

da turma e dos sistemas operacionais dos smartphones utilizados (Android e iOS), o que dificultou o 

andamento das explicações das aulas, já que cada dispositivo apresenta uma interface diferente de 

acordo com a marca do seu fabricante, diante do manuseio. Além disso, foi possível perceber o 

frequente receio sobre o que realmente estava do outro lado da tela. Com a prática, estes foram 

amenizados e eliminados quanto aos usos e apropriações de sites e aplicativos de redes sociais digitais. 

A partir desse contexto, destacaremos nas entrelinhas que seguem algumas proposições realizadas por 

meio do Grupo do WhatsApp da turma. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

Nas Figuras 1 e 2, visualizamos as capturas de telas dos ambientes que acontecem as 

interações acerca do planejamento e das aulas da oficina de Tecnologias Digitais Móveis para a 

Terceira Idade. É no WhatsApp que acontecem os fluxos interacionais dos alunos, dos monitores e da 

professora sobre dúvidas e compartilhamentos de saberes e de informações. 

 

          

 

 

 

 

 

 



Figuras 1: Grupo dos Monitores                  Figura 2: Grupo dos Alunos                   
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De certo modo, podemos considerar que o grupo da turma criado no WhatsApp serviu como 

a extensão da sala de aula, onde aconteceram as interações, os "treinos", as descobertas, a construção 

de novas aprendizagens, os envios das mensagens entre os participantes, os avisos, as notícias 

encontradas nos sites de informações, as piadas, receitas, mensagens de aniversários, as fotos das aulas 

e de passeios, das viagens, as dúvidas, orientações e outros. A utilização do dispositivo móvel pelos 

idosos aprimora a sua independência virtual, a sua comunicação à distância com familiares e amigos, 

um fator positivo para a diminuição da solidão e, consequentemente, de casos de depressão. 

Favorecendo, também, a autoestima; já que permite sua interação e participação com postagem de 

mensagens, fotos e vídeos – além de possibilitar uma atualização instantânea das notícias e dos 

acontecimentos do Brasil e do mundo. 

Por outro lado, a criação da sua própria identidade virtual com o Facebook, Instagram e 

WhatsApp beneficia a autonomia desse idoso, que na maioria das vezes é renegado a ajuda de netos e 

filhos que nem sempre atendem as suas necessidades – nas solicitações de orientação para postagens 

em suas redes sociais digitais. Destarte, é nítida a satisfação desses idosos em cada vivência e 

descoberta tecnológica, em cada postagem realizada com seu próprio smartphone, em cada mensagem 

disparada e recebida, em cada aplicativo "baixado"; ficando evidente o vislumbre de cada idoso em se 

sentir vivo e atuante e pertencente ao mesmo mundo dos mais jovens. 

Segundo Silva (2017), o termo “interação” está consolidado e diz respeito às ações mútuas 

entre pessoas, entre pessoas e coisas ou somente entre coisas. Nesse sentido, percebe-se uma mudança 

em se tratando de interação com o uso dos aplicativos por intermédio dos smartphones. A 

comunicação anteriormente acontecia face a face ou via ligações por discagem paga, atualmente 

acontecem por meio de sites e aplicativos de redes sociais digitais gratuitos no formato de mensagens 

de texto, de imagens, de áudios e de vídeos. As tecnologias digitais móveis transformam a rotina do 

idoso com uma comunicação intensificada, resultando em um processo de aprendizagem autônomo e 

colaborativo, ao permitir se comunicar e interagir com diferentes pessoas em grupo. Reativando seus 

conhecimentos e suas histórias de vida, lapidadas com outra visão, pois, há um aumento da sua 

autoestima e auto-realização.  

Entende-se que, por meio da inclusão digital, estas atividades vêm sendo desenvolvidas 

desde 2006, com turmas da universidade em pauta e no transcorrer da oficina – com foco no seu papel 

social – a extensão assume o compromisso com a função transformadora da sociedade. Além da troca 

de saberes, concebemos a inclusão digital enquanto uma prática em permanente construção, baseada 

na interdisciplinaridade. As experiências com as tecnologias móveis como dispositivo de inclusão 

digital assumem essa nova postura, considerando-se que ela é indissociável da inclusão da pessoa 

idosa no mundo hiperconectado. 

 

 

 



BREVES CONSIDERAÇÕES:  

 

O fenômeno da Cibercultura (SANTOS, 2014), trouxe mudanças significativas no 

contexto atual, o acesso à informação de forma quase instantânea e, nesse mundo tão virtual e 

tecnológico, não há limite de idade. Traz, para a terceira idade, benefícios incomensuráveis, pois se 

apresenta como uma grande oportunidade de exercitar a mente, a memória e aumentar a autoestima. 

Os idosos estão ávidos por conhecimento. Sabem e podem utilizar o Smartphone como meio de 

comunicação e de interação. A oficina Redes Sociais e Tecnologias Móveis para Terceira Idade – 

Smartphone/Tablet vem cumprindo seus objetivos, superando em expectativas e em alcance de 

número de participantes de alunos e de monitores. Por meio das práticas, os idosos já conseguem 

utilizar sozinhos os sites e aplicativos como o Instagram, Facebook, WhatsApp, de Bancos, de 

Compras Online e de alguns jogos educativos ou de entretenimento. 

Eles afirmam ter conquistado independência para manusear o smartphone, melhor capacidade 

de comunicação à distância, melhoraram sua autoestima e conseguem ficar atualizados. Em síntese, o 

projeto UNCISATI vem sendo de extrema importância para o envelhecimento ativo desses idosos. As 

oficinas proporcionaram uma maior interação do mundo virtual para o real, fazendo com que seu 

sistema neuropsicomotor trabalhe de forma mais saudável. Também foi possível observar que a idade 

não é justificava para excluí-los do mundo digital, já que eles sempre estão dispostos a adquirir 

conhecimentos e sempre produzir algo novo. 

Diante destas constatações, percebe-se a necessidade de realização de estudos que reflitam 

sobre as contribuições dos artefatos tecnológicos para a inclusão digital da terceira idade, seus efeitos 

para a socialização e interação e os usos e apropriações de sites e aplicativos de redes sociais digitais 

para a melhoria de qualidade de vida do idoso. Concluí-se diante das experiências vivenciadas, in loco, 

que o cenário é bastante favorável para a troca de aprendizagens múltiplas e percebe-se que o uso do 

smartphones por esses idosos é parte integrante do seu processo de socialização, sendo ele um 

dispositivo favorável para o aumento da sua autonomia, diminuição da ociosidade e inclusão geral 

desse idoso na sociedade.  
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