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A emergência da inclusão digital para idosos: um desafio interdisciplinar
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Introdução: Segundo o IBGE, o crescimento de idosos no Brasil tem sido progressivo. Nesse contexto,
é preciso pensar na qualidade de vida desses idosos. Com o rápido avanço das tecnologias, a atual
geração de idosos tem demonstrado dificuldade em entender e acompanhar a linguagem tecnológica e
em lidar com esses avanços. Portanto, a tecnologia e a educação devem agir juntas para evitar que
esse contingente de pessoas fique à margem da sociedade. Objetivos: Compreender a realidade dos
idosos atualmente, mostrando como a evolução tecnológica os afeta, além de evidenciar meios de
inclusão do sujeito idoso nos meios tecnológicos e socialmente. Metodologia: Realizou-se pesquisas
bibliográficas e observações durante as atividades do projeto de extensão “Inclusão. Betim.br – A
Inclusão Digital na Cidade de Betim”, que atende os idosos da comunidade no primeiro semestre de
2016. Resultados: Diante da pesquisa bibliográfica e das atividades do projeto de extensão foi
possível compreender que a inclusão digital para idosos ainda é um campo relativamente novo de
pesquisa e trabalho. Tornaram-se compreensíveis a relevância e importância de serem desenvolvidas
pesquisas e intervenções interdisciplinares na área, visando a inclusão dos idosos no meio digital.
Segundo as fontes pesquisadas e a literatura de um modo geral, o idoso procura nesta etapa de sua
vida uma reinserção social, o que muitas vezes é favorecido pela tecnologia. Discussão: A tecnologia
e seus avanços surgiram para facilitar a vida de grande parte dos indivíduos. Porém, essa facilidade, a
princípio, não se enquadra aos idosos, que encontram dificuldades de utilizar os recursos oferecidos
por esses avanços. Além disso, os idosos também encontram dificuldades de se inserir socialmente, já
que a tecnologia está diretamente ligada à interação social com o surgimento das redes sociais.
Conclusão: Projetos que visam a inclusão digital de idosos, junto a uma equipe interdisciplinar, são de
extrema importância como forma de intervenção para que os idosos tenham acesso e sejam instruídos
para utilização dos recursos oferecidos pela tecnologia. Juntamente com novas pesquisas estudos
poderão contribuir para trazer melhorias à qualidade de vida desses idosos.
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