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Resumo

A  ampliação  da  perspectiva  de  vida  propiciado  pelo  aperfeiçoamento  da  tecnologia,
possibilita que a sociedade passe a ter um número crescente da população de idosos. Com
isso, este trabalho trata-se de um relato de experiência sobre o Projeto Tecnologia na Melhor
Idade desenvolvido pelo Time Enactus Faculdade Vale do Salgado. Ainda, visa contribuir para
uma reflexão sobre projetos voltados à terceira idade. Tendo como objetivo proporcionar aos
idosos  a  inclusão  digital,  a  promoção  à  qualidade  de  vida,  o  aspecto  do  envelhecimento
biopsicossocial  e garantia  dos direitos do Estatuto do Idoso. Dessa forma, foi visto que o
projeto restaura a autoconfiança e a autoestima, além de posicionar uma convivência direta
com outras pessoas, desenvolvendo seu convívio social.
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Abstract

The expansion of the perspective of life propitiated by the improvement of technology, allows
society to have an increasing number of the population of the elderly. With this, this work is
an  experience  report  on  the  Technology Project  in  the  Best  Age  developed  by the  Time
Enactus Faculty Vale do Salgado. It also aims to contribute to a reflection on projects aimed at
the elderly. With the objective of providing the elderly with digital inclusion, promotion of
quality of life, the aspect of biopsychosocial aging and guarantee of the rights of the Elderly
Statute. Thus, it was seen that the project restores self-confidence and self-esteem, in addition
to positioning a direct coexistence with other people, developing their social life.
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INTRODUÇÃO

A ampliação da perspectiva de vida, propiciado pelo aperfeiçoamento da tecnologia,

possibilita com que a sociedade passe a ter um número crescente da população de idosos. De

acordo com o estudo Síntese de Indicadores Sociais (SIS) entre 2005 e 2015, a proporção de

idosos acima de 60 anos no país passou de 9,8% para 14,3%, dessa forma, o Brasil passará a

ter a sexta maior população de idosos no mundo até 2025 (SOCIAIS, 2015). No decorrer dos

próximos 20 anos, especula-se que a população de idosos no Brasil chegará a 30 milhões de

indivíduos conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018). Dessa forma, no Brasil

o idoso viverá mais e melhor, porém grande parte da velhice dessa população será vivida sem

condições elevadas de bem-estar.

Os  dilemas  que  surgem devido  ao  envelhecimento  populacional  podem variar  em

proporções e impedimentos,  mas é imprescindível  que o idoso seja incluído na sociedade

como alguém que adquiriu experiências e pode contribuir no ambiente que está inserido. Com

isso, ações adequadas e eficazes devem ser colocadas em prática para que os idosos possuam

uma melhor  qualidade  de  vida,  fazendo com que a  população perca  a  conotação  de  que

envelhecer é sinônimo de viver longe da sociedade e ser um problema dentro do convívio

familiar.

O bem-estar do idoso necessita bastante das circunstâncias sociais em que o mesmo

está inserido. O que garante uma boa qualidade no envelhecer são as disposições do aparato

psicológico, por exemplo, a propriedade e o seguimento de sua predisposição de investir em si

(GARCIA, 2001).

Os direitos do povo brasileiro são garantidos pela Constituição Federal de 1988. Os

idosos, além da Constituição,  são resguardados pelo Estatuto do Idoso, adotado em 2003.

Com isso, é concedido direitos distintos, certificando que o idoso dispõe de particularidades e

necessidades  diferenciadas  do restante  da  população.  Um dos  temas  mais  importantes  do

Estatuto do Idoso é o cuidado com a relação do idoso com a modernidade atual, com destaque

na necessidade  de  contato  com os  dispositivos  tecnológicos,  para  que  tal  público  possua

independência ao realizar atividades rotineiras. (FEDERAL, 2003).

Conforme Czaja e Lee (2007), não ter acesso e ser incapaz de utilizar a tecnologia

progressivamente  colocará  os  idosos  em  desigualdade  incapaz  de  viver  de  forma

independente.  As  novas  tecnologias  podem  ser  vistas  como  uma  das  causas  que  mais

segregam os  idosos  atualmente.  É  normal  que  uma parcela  da  população idosa  tenha  no
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transcorrer da sua vida empecilhos em fatores cognitivos, motores, e talvez financeiros, que

podem ser condições restritivas à aproximação com a tecnologia.

Essa geração tem um sentimento de analfabetismo na presença das novas tecnologias,

expondo dificuldades em compreender e em enfrentar as evoluções tecnológicas, inclusive em

atividades  básicas  com  eletrodomésticos,  celulares  e  caixas  eletrônicos  de  bancos.

(KACHAR, 2003). Isto posto, o pensamento e o cuidado com a inclusão do idoso no meio

tecnológico, torna-se expressivo. Profissionais e instituições têm se empenhando em benefício

de tal tarefa, seja por motivações de cidadania, éticas ou por confiarem em uma sociedade

mais igualitária, justa e humana.

De  acordo  com  Gonçalves  e  Oliveira  (2009),  a  inclusão  digital  é  possível  por

intermédio da noção crítica e da educação, visto que é considerado que da perspectiva do

progresso do conhecimento, sua adaptação social é que vai definir a prosperidade em toda sua

dimensão.

Seguindo  essa  concepção,  este  trabalho  tem  por  objetivo,  relatar  a  experiência

vivenciada ao longo da aplicação do projeto EnvelheSer - Tecnologia na Melhor Idade, que é

desenvolvido pelo Time Enactus Vale do Salgado.

PROJETO TECNOLOGIA NA MELHOR IDADE

O Projeto Tecnologia na Melhor Idade atende um público específico compreendido na

faixa etária acima de 50 anos, residentes na Região Centro-Sul do Estado do Ceará, na zona

urbana do município de Icó. Esse projeto iniciou-se no ano de 2017, proporcionando ao time a

conscientização da importância de um projeto voltado a esse público.

Após a aplicação de um questionário socioeconômico, foi visto que estas pessoas têm

o rendimento mensal médio de um salário mínimo, vivendo em ruas onde a cobertura do

saneamento básico é precário, refletindo no IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano do

Município,  que  é  de  0,606,  classificado  como  médio/baixo,  desta  forma,  muitos  destes

cidadãos são vulneráveis socialmente.

Também, notou-se que 90% da comunidade a qual o projeto é aplicado, encontra-se na

faixa etária acima dos 60 anos, a qual se considera na fase de repouso ou do não trabalho,

buscando uma recolocação, com o sentimento que a sua vida foi desapropriada e que é só

mais uma estatística de vulnerabilidade dentro de casa.
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Com isso, o projeto visa proporcionar às pessoas da terceira idade à inclusão digital, a

promoção à qualidade de vida, o aspecto do envelhecimento biopsicossocial e garantia dos

direitos do Estatuto do Idoso. Esta inclusão divide-se em três ciclos: o primeiro relacionado à

apresentação das principais tecnologias; o segundo é o reaproveitamento dos periféricos dos

computadores,  sendo  transformados  em  produtos  artesanais  e  vendáveis,  desta  forma  e

paralelamente  finalizando  com  o  terceiro,  visa  às  práticas  empreendedoras  que  serão

utilizadas para que se possa ter um maior alcance destes produtos.

Todos estes ciclos em consonância buscam além de empoderar o público atendido,

amenizar os efeitos causados pelo envelhecimento biológico e psicossocial, pois o lazer e as

atividades físicas que também são desenvolvidas a cada encontro, atuam de forma benéfica

nessa fase da vida contribuindo para liberação de tensões e estados de insegurança.

O conteúdo ministrado nas aulas de tecnologia, ainda que disposto em quatro módulos,

conforme a sequência a seguir, foi trabalhado no formato espiral, isto é, à proporção que os

conteúdos estariam progredindo, sempre era retomado ao que já tinha sido ensinado para que

fosse possível inserir o novo contexto.

Conforme  tal  linha  metodológica,  o  curso  iniciou  com  preceitos  básicos  sobre  o

hardware e o sistema operacional Windows, com o objetivo de habilitá-los para os módulos

seguintes, principalmente em quesitos de organização dos arquivos, das buscas e no manuseio

de programas. Em seguida, o processador de texto Word foi apresentado para ajudá-los na

digitação  de  documentos.  No  entanto,  os  arquivos  produzidos  no  Word  necessitam  ser

organizados e, com isso, é retornado para o que foi ministrado no módulo anterior, e assim

consecutivamente.

O projeto auxiliou os alunos a perderem o receio que tinham com o computador e seus

periféricos.  Tendo em vista que o principal  objetivo foi criar  oportunidade para a terceira

idade  incluir-se  na  sociedade  informatizada,  o  Projeto  Tecnologia  na  Melhor  Idade

proporcionou  a  alfabetização  digital  do  público  atendido  e  promoveu  ainda  o

desenvolvimento social, cognitivo e afetivo.

Foram observados ainda algumas vantagens da tecnologia para tal grupo etário, como:

evolução dos momentos de interação social e incentivo à atividade mental.  O computador

gerou  transformações  relevantes  para  essas  pessoas,  visto  que  a  aprendizagem  propiciou

maior confiança e manuseio com a informatização de forma geral.
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Durante  as  aulas  do  projeto,  coletamos  relatos  de  alguns  idosos  que  são  mais

significativos do que o próprio progresso que foi mensurado. Tivemos alunos que perderam o

receio que tinham de manusear o computador após as aulas, circunstância que proporcionou a

reaproximação deles com outros familiares, devido ao uso de redes sociais; outros que devido

aos conhecimentos adquiridos, já iniciaram cursos mais avançados na área para adquirir uma

maior prática.

“A partir do curso visto neste projeto, estou revendo muitos dos meus motivos e
práticas do que vinha fazendo na minha velhice. Estou sentindo que aprendi demais
e espero que daqui para frente eu possa me socializar melhor com minha família e
amigos e também ter uma rotina diferente da que tinha antes” (Francisca Zuleide
Oliveira, aluna do Projeto Tecnologia na Melhor Idade).

Com isso, o Time Enactus Faculdade Vale do Salgado, por sua determinação e esforço

em desempenhar tal projeto, foi reconhecido como o Time Enactus Revelação 2017. O projeto

se destacou no ciclo Enactus 2017, obtendo êxito na missão de melhorar a qualidade e o

padrão de vida do público beneficiado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O público da terceira  idade mostra-se interessado em executar  distintas tarefas e a

informática  se  destaca  devido ao  fato  de  se  fazer  presente  no cotidiano  de  cada  um dos

indivíduos. A habilidade de manusear os novos meios tecnológicos não é tão trivial e nem tão

simples  para  os  idosos  como  é  para  os  jovens.  Entretanto,  existe  entre  os  idosos  uma

disposição  para  a  aprendizagem  que  faz  com que  possam ultrapassar  os  obstáculos  que

surgem no processo de aquisição do conhecimento tecnológico.

É  essencial  a  análise  de  que  um  projeto  dessa  natureza  restaura  e  provoca  a

autoconfiança  e  a  autoestima,  além de  proporcionar  aos  idosos  a  convivência  direta  com

outras  pessoas  desenvolvendo  seu  convívio  social.  A  elevada  autoestima  é  uma  das

transformações mais  significativas  no aluno monitor  ao término dos módulos  do curso.  A

relação  dos  idosos  com  os  membros  do  time  faz  com  que  seja  consolidado  nele  o

comprometimento de prosseguir o projeto com a proposta de atingir as metas.

Ainda, o aprendizado da paciência, o convívio com distintos ritmos de aprendizado e

compreensão do conhecimento e a proximidade com novas possibilidades de metodologias

didáticas, são experiências relevantes para os membros do time, independentemente de sua

função no projeto.

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



É possível afirmar que a consequência deste projeto fica refletida nas diversas reações

que foram observadas: a extensa propensão para a aprendizagem; a superação dos obstáculos

de manipular novas tecnologias; o perceptível aumento na autoestima, na autoconfiança e na

interação social; o semblante de alegria por cada obstáculo ultrapassado e de agradecimento

pela oportunidade que tiveram.  Esse projeto, por si só, já é um indicador de que os idosos

necessitam de mais oportunidades e que projetos como este necessitam ser progressivamente

mais presentes.
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