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Resumo: As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) estão presentes na 

maioria das ações que realizamos diariamente. Seu domínio é mais predominante às atuais 

gerações, uma vez que nascem conectadas com o mundo virtual ao qual pertencem. 

Entretanto, as gerações passadas têm buscado atualizar seus conhecimentos e dominar os 

avanços tecnológicos que vêm surgindo. Desta forma, este trabalho apresenta a seguinte 

problemática: como os conceitos sobre o Letramento Digital são compreendidos pelos 

residentes de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)? As práticas 

desenvolvidas baseiam-se nos conceitos de letramento digital (THEISEN, 2015) com vistas a 

proporcionar ações sociais aliadas ao uso das TDIC, no sentido de oportunizar aos idosos uma 

consciência corporal e estimular sua mobilidade e interação, através do uso do vídeo game 

XBOX 360 e do Kinect. Para isso, aliado ao projeto de pesquisa, está em execução um projeto 

de extensão nesta ILPIs, localizada na cidade de Bagé/RS, proposto pelo Grupo de Pesquisa e 

Estudos Integrados à Educação: Linguagens e Letramentos, executado por acadêmicos da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs). O mesmo desenvolve práticas com a 

terceira idade, a partir de recursos tecnológicos aliados à consciência corporal e letramento 

digital. Para melhor conceituarmos este, buscamos uma definição de Theisen que assevera 

que “o letramento digital proporciona a inserção das pessoas em práticas sociais por meio das 

ferramentas tecnológicas, colaborando para desenvolver um posicionamento crítico sobre o 

uso das mesmas e a sua atuação na sociedade” (THEISEN, 2015, p.44). No desenvolvimento 

deste estudo procuramos, ainda, compreender melhor os conceitos sobre o Letramento Digital 

na voz dos residentes da Instituição. Por isso, foram realizadas duas entrevistas 

semiestruturadas, pré e pós-desenvolvimento do projeto. Para fins de análise, selecionamos 

três sujeitos, cujas respostas destacam-se como relevantes sobre os conceitos apresentados 

pelos indivíduos. Os dados apontam que os idosos, apesar de não demonstrarem ter 

conhecimentos sobre o Letramento Digital, apresentam disposição para entender como é 

possível a interação do homem com a máquina, a interação com o novo e, talvez, o mais 

importante, o cuidado com o próximo, em que um busca auxiliar o outro. 
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Introdução 

 

Quando se trata da Terceira Idade, muito se fala dos cuidados que devemos ter com 

aqueles que são mais experientes. Nossos pais ou responsáveis nos mostram, quando somos 
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ainda crianças, o quanto é válido e necessário respeitar e valorizar os ensinamentos que os 

mais velhos podem nos proporcionar, no entanto, pouco se leva em consideração a situação a 

que estes são submetidos, quer por descasos da família, quer pela saúde ou à medida que o 

tempo avança, torna-se cada vez mais frágil. Aliada a essas questões, está o fato de que 

muitos desses idosos acabam numa Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 

Nestes espaços, a atitude de doação, em alguns casos, basta para aquele que está 

presenteando-os com um bem material, vindo parecer o bastante, sendo que, aqueles onde 

vivem ou frequentam uma ILPIs, sabem que eles carecem de um gesto muito mais simples, 

como as questões de atenção à saúde psicológica, social e física. Essas questões vêm ao 

encontro do nosso corpo, o qual possui várias formas de linguagem e expressões. Um olhar 

carrega inúmeros sentimentos como alegria, tristeza, saudade de alguns momentos, podendo 

amenizar as inquietações, os anseios, depressões e imposições destes idosos. 

O processo de envelhecimento é natural, no entanto, para muitos esse momento é de 

difícil adaptação e aceitação e o movimento é imprescindível, pois nos torna mais confiantes e 

independentes no decorrer da vida. Com o passar do tempo, descuidamos de hábitos e práticas 

saudáveis, intervindo na tríade composta por corpo, mente e alma. Quando há um 

desequilíbrio entre as partes, este irá refletir em algumas limitações físicas, não só nas 

questões musculares e articulares, mas também em nossa percepção e compreensão do 

mundo. 

Em contraponto, temos uma geração que está em desenvolvimento, nesse período que 

ocorrem os primeiros contatos com as tecnologias e este deve propagar-se para outras faixas 

etárias, pois as crianças já dominam tais avanços das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC). Entretanto, as gerações passadas vêm buscando acompanhar tais 

avanços ocorridos desde a geração Z4 até a ALPHA5, onde buscam aprender com o novo, se 

desafiar com o desconhecido, atualizar seus conhecimentos e dominar tais TDIC, as quais 

estão presentes na maioria das ações que realizamos diariamente. 

 Seu domínio é mais predominante às atuais gerações, uma vez que nascem conectadas 

com o mundo virtual ao qual pertencem. Contudo, na educação infantil a realidade é outra. 

                                                           
4 Geração Z (também conhecida por Gen Z, iGeneration, Plurais ou Centennial) é a definição dada a geração de 

pessoas que nasceu entre o começo dos anos 90 e o fim da primeira década do século XXI(2010). A Geração 

Z é constituída pelas pessoas que nasceram durante o advento da internet e do crescimento das novas tecnologias 

digitais, como smartphones, videogames e computadores mais velozes. 
5 O termo Alpha é usado para se referir a crianças que nasceram depois do ano 2010, sendo elas consideradas 

mais independentes e abertas a mudanças. O mundo virtual está mais presente em seu cotidiano, fazendo com 

que a busca por experiências novas e interativas seja maior. 

Essas crianças terão um modelo de educação apresentado de forma mais personalizada e flexível, com foco 

voltado para o perfil de cada um.  Outro fator característico da Geração Alpha é o exibicionismo no mundo 

virtual, o que as faz gerar cada vez mais conteúdos e ter a privacidade reduzida. 



 

MOTA (2015) afirma que as tecnologias na Educação Física, é um recurso para a educação 

infantil, que funciona como ferramentas educativas capazes de proporcionar aos alunos novas 

descobertas e aprendizagens, incentivando a motivação, a curiosidade, a cooperação, a 

socialização e, mais precisamente, o movimento. 

Ao analisarmos o processamento de informações, observamos que este se torna mais 

lento e ocasiona dificuldade na compreensão. Diante dessa realidade, o presente trabalho tem 

como objetivo verificar como os conceitos sobre o Letramento Digital são compreendidos 

pelos residentes de uma ILPIs. 

 

Movimento e consciência corporal 

 

O uso do movimento sempre foi fundamental e primordial, desempenhado de forma 

(in) consciente. O corpo em movimento vem sendo caracterizado de várias formas e Brikman 

o define de maneira primorosa: 

 

O corpo em movimento significa ação, um intercâmbio de vivências. A prática 

educativa pelo movimento favorece a inclusão, ajuda diferentes aprendizagens. 

Nessa perspectiva, o processo expressivo outorga à “criatividade” um lugar 

preponderante, facilitador de aprendizagens para a aquisição de habilidades; em 

síntese, ajuda “para a vida”. (BRIKMAN, 2014, p. 12) 

 

Podemos, ainda, observar que a criatividade e a imaginação no movimento são 

possíveis a todos, permitindo uma comunicação, específica ou em grupo, que contribui para 

autoestima e troca de experiências entre essas pessoas. 

Repensar a Educação Física como uma ação de mediação dos processos de cultura, 

arte e corpo, torna-se um viés de socialização e estruturação do ser, enquanto sujeito 

pertencente de uma sociedade, buscando a "atitude de reflexão da realidade modificando a 

percepção que o indivíduo tem de suas experiências e do mundo que o cerca" (FERREIRA, 

1984). 

Pensar na inserção de profissionais da área da saúde, como médicos, fisioterapeutas, 

enfermeiros, nutricionistas e educadores físicos, que atuem em diversos espaços, formando 

uma rede de conhecimentos, onde cada ação está ligada a uma reação, torna-se possível, 

através do desenvolvimento de um trabalho multiprofissional em diversos espaços.  

No entanto, buscar profissionais de educação física, para atuar com a população de 

idosos, que vem crescendo, assim como, sua estimativa de vida, torna-se possível e viável, 

preparando nossa população para a chegada de uma nova etapa, amenizando os aspectos 

morfológicos, as doenças não transmissíveis e o desenvolvimento de uma conscientização 



 

referente aos hábitos de saúde, independência e plena atividade, consideradas ações pensadas 

para o futuro. 

 
As ILPIs não contam com programas e iniciativas do poder público, voltados 

exclusivamente para a manutenção das mesmas. No ano de 2006, o Pacto pela Saúde 

apresentou diretrizes sobre a saúde da pessoa idosa. A Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa direcionou medidas coletivas e individuais para a manutenção e a 

autonomia dos indivíduos idosos, prevendo superar o pequeno número de equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares que tenham experiências no âmbito do 

envelhecimento e na saúde do idoso. (BRASIL, 2006, p.142) 

 

É necessário pensar em políticas públicas que afirmem e levem em consideração a 

atuação de profissionais de educação física em ILPIs, podendo atuar junto a esta rede, 

pensando no individuo como um corpo todo, agindo diretamente na prevenção de patologias, 

hábitos saudáveis e mobilidade, auxiliando os profissionais já estipulados por lei, nestes 

ambientes, com o objetivo de desmistificar as questões de trabalhar o corpo de acordo com 

suas especificidades, de forma separada. 

Quando nos referimos à inserção desses profissionais, concordamos em parte, com a 

descrição da óptica de Perrenoud (1999) em que o conceito de competência pode ser descrito 

como: capacidade para aplicar habilidades, conhecimentos e atitudes, capacidade de utilizar 

os conhecimentos adquiridos para o exercício profissional, é um saber-fazer, saber-agir, 

saber-ser.  

Contrapondo o autor, em nossa habilitação profissional, construímos e adquirimos o 

conhecimento para atuar em uma determinada área, mas isso não limita o desenvolvimento e 

parceria com as outras áreas, para melhor desencadear o trabalho enquanto grupo, não 

interferindo em suas peculiaridades, mas contribuindo para uma ação em conjunto. 

Sendo assim, temos espaços, residências e instituições de longa permanência que 

acolhem indivíduos (idosos), os quais não possuem condições físicas e/ou mentais, pois 

muitos são submetidos a esses ambientes, sem ver seus familiares ou parentes mais próximos. 

Vão se deprimindo com o passar do tempo, restando apenas um vulto sombreado daquilo que 

um dia foi lembrança. Grande parte deles, um dia entrou com seus próprios movimentos, 

entretanto, hoje por passarem por todos estes percalços, acabam ficando dependentes de uma 

cadeira de rodas. 

 

Letramento digital e suas tecnologias: inserções e possibilidades de espaços 

 

Quando nos referimos aos letramentos, vários indivíduos insistem em relacionar estes 

à alfabetização, porém sabe-se que são independentes. É interessante perceber que o 



 

letramento não é algo da atualidade, mas muito do que é produzido nesta vertente, acaba não 

sendo dimensionado, tornando-se um conhecimento restrito.  Entendemos como conceito de 

letramento, “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, em quanto sistema simbólico 

e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos.” (SCRIBNER; 

COLE, 1981, apud KLEIMAN, 1995, p.19) 

Na concepção de Street (1984) existem dois modelos de letramento: o autônomo e o 

ideológico. O primeiro modelo é o mais presente nas escolas na medida em que os professores 

ditam conteúdos como verdades absolutas, 

 

O assim chamado modelo “autônomo” do letramento, isto é, aquele segundo o qual 

o letramento é uma variável autônoma determinante de impactos cognitivos e 

socioculturais nos indivíduos e grupos em que é introduzido, está diretamente ligado 

a uma concepção de linguagem fundada num objetivismo abstrato que separa a 

língua da fala, ou o sistema de seus usos. Associada a essa concepção de linguagem, 

ou mais precisamente derivando dela, aparece nesse modelo uma caracterização da 

escrita como tecnologia de representação da fala e do pensamento, por conta de sua 

natureza objetiva, de separar o sentido do enunciado (text meaning) do sentido da 

enunciação (speaker meaning). (BUZATO, 2007, p. 112) 

 

Já o letramento ideológico, demonstra que não há como definir tais práticas de forma 

única, pois a possibilidade de sermos singulares é inexistente, quando tratamos de 

conhecimentos pluralizados, em suas múltiplas áreas. 

Há inúmeras possibilidades de espaços e inserções quando nos referimos aos 

letramentos, existindo uma diversificação destes, como: letramento corporal, matemático, 

linguístico, acadêmico, entre outros. Entretanto, para o presente estudo, ancoramo-nos no 

letramento digital que visa ao uso das tecnologias como inserção social em vários contextos, 

sejam eles formais ou não-formais, proporcionando uma interação dos indivíduos com as 

mídias digitais existentes. 

Para melhor compreendermos e conceituarmos o letramento digital, buscamos uma 

definição de Theisen (2015, p.44), em que a mesma assevera que “o letramento digital 

proporciona a inserção das pessoas em práticas sociais por meio das ferramentas tecnológicas, 

colaborando para desenvolver um posicionamento crítico sobre o uso das mesmas e a sua 

atuação na sociedade”. 

Desta maneira, percebemos que as práticas de letramento digital não estão ligadas 

apenas ao uso das questões tecnológicas, mas sim, às capacidades de uso social, que 

promovam assimilação de maneira significativa, por parte daqueles que a manuseiam, 

descobrem e reinventam, servindo como um processo de intermediação, sujeito-tecnologia, na 

sua compreensão. 



 

A presente proposta baseia-se no conceito de letramento digital (THEISEN, 2015) 

com vistas a proporcionar ações sociais aliadas ao uso das TDIC, no sentido de oportunizar 

aos idosos uma vivência e consciência corporal através do uso da tecnologia. Portanto, o uso 

das TDIC com idosos, busca inserir e migrar esses indivíduos para uma era, onde aqueles que 

nascem são considerados nativos digitais e, quando esta migração acontece, há viabilidade e 

clareza na comunicação. 

Inserindo as TDIC nestes espaços, em que há desafios e dificuldades em relação à 

aprendizagem, Alicia Fernández (2001) refere-se à capacidade que esses idosos têm, enquanto 

autores desse conhecimento, construindo-o através das novas tecnologias, as quais despertam 

e aliam-se a este conjunto de indivíduos, buscando superar suas barreiras e vencer suas 

dificuldades em busca de mais autonomia. 

Ainda tratando do aprendizado, Vygotsky afirma que: 

 

O aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar, é a aquisição de 

muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas. O aprendizado 

não altera nossa capacidade global de focalizar a atenção, em vez disso, desenvolve 

várias capacidades de focalizar a atenção sobre várias coisas (Vygotsky, 1984, p.93) 

 

Para desenvolver o conhecimento, o uso das TDIC nos possibilita a imaginação, 

essencial para o desenvolvimento e a utilização desses aparatos tecnológicos, ampliando as 

habilidades e competências desses indivíduos. Sendo assim, é fundamental levar outras 

realidades, mais contemporâneas, as quais ultrapassam essas concepções e fronteiras, pois 

permite a socialização, o movimento e o raciocínio. 

 

O idoso e o processo de envelhecimento 

 

O envelhecimento é um fenômeno que atinge todos os seres humanos e, 

independentemente de onde venha, é caracterizado como um processo dinâmico, progressivo 

e irreversível, ligados intimamente a fatores biológicos, psíquicos e sociais (BRITO E 

LITVOC, 2004). O envelhecimento pode ser caracterizado como processos primários, 

secundários e terciários. Para Netto (2002) o envelhecimento primário é geneticamente 

determinado ou pré-programado, sendo presente em todas as pessoas (universal), com a idade 

numa determinada espécie ou populações, independente de influências ambientais e doença.  

Na visão de Birren e Schroots (1996), o envelhecimento secundário ou patológico, 

refere-se a doenças que não se confundem com o processo normal de envelhecimento. Estas 

enfermidades variam desde lesões cardiovasculares, cerebrais, até alguns tipos de cancro. Este 

último pode ser oriundo do estilo de vida do sujeito, dos fatores ambientais que o rodeiam, 



 

como também de mecanismos genéticos. O envelhecimento secundário é o envelhecimento 

resultante das interações das influências externas e é variável entre indivíduos em meios 

diferentes. 

Sabe-se que as questões relacionadas aos ambientes podem causar Stress as pessaos 

que vivem em ILPIs, ocasionando doenças que possibilitam a aceleração dos processos 

básicos de envelhecimento e aumentam a vulnerabilidade destes indivíduos. São muitas 

memórias e acontecimentos que tornam este ambiente multicultural, carregado de histórias, 

conhecimentos e vivências, que acabam sendo esquecidas. Este multiculturalismo caracteriza-

se pela convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente.  

Já o envelhecimento terciário ou terminal, de acordo com Birren e Schroots (1996), é o 

período caracterizado por profundas perdas físicas e cognitivas, ocasionadas pelo acúmulo 

dos efeitos do envelhecimento, como também por patologias dependentes da idade. A idade 

psicológica é evidenciada por aspectos como desempenho, maturação mental e soma de 

experiências. Já a idade social (sociológica) é indicada pelas estruturas organizadas de cada 

sociedade, em que cada indivíduo pode variar de jovem a velho, em diferentes agrupamentos.  

Tendo em vista esses processos de perda tanto cognitiva quanto músculo esquelético, 

o indivíduo deve ter consciência e manter-se o mais ativo possível, pois esse processo de 

aceitação de seu corpo em suas restrições só aumentará, sendo importante manter seus grupos 

sociais, sair para conhecer pessoas, trocar vivências e interagir com o mundo e suas 

transformações. 

Nessa perspectiva, Netto (2002) assinala que entre o indivíduo adulto e o idoso, o 

limite de idade é de 60 anos para países em desenvolvimento e 65 anos para nações 

desenvolvidas. Tais parâmetros de medição são critérios utilizados pela maioria das 

instituições que visam dar aos idosos, atenção à saúde psicológica, social e física. De acordo 

com este autor, a idade psicológica é a relação entre a idade cronológica e as capacidades de 

memória, aprendizagem e percepção.  

 

Trabalho voluntário 

 

Apresentar uma definição exata que descreve totalmente o trabalho voluntário não é 

uma tarefa fácil, pois do mesmo modo que o trabalho remunerado, o voluntariado abrange 

uma complexa esfera de atividades. Apesar dessa dificuldade, pode-se definir o trabalho 

voluntário como sendo qualquer atividade em que a pessoa oferta, livremente, o seu tempo 

para beneficiar outras pessoas, grupos ou organizações, sem retribuição monetária. O ponto 



 

em comum é a doação do tempo livre, o que supõe a sua gratuidade, pois sua realização não 

envolve a remuneração financeira.  

O voluntário é aquele indivíduo (SOUZA & LAUTERT, 2007) que se oferece para 

prestar um serviço, por vontade própria, a partir de suas inquietações pelos problemas sociais, 

sem receber remuneração econômica para isso. No Brasil, pouco se sabe a respeito da 

influência do voluntariado na saúde dos idosos, pois ainda há carência de pesquisas a respeito 

dessa relação. 

O trabalho voluntário é legislado pelo art. 1º da Lei Nº 9.608, de 18 de fevereiro de 

1998, a qual considera como a: 

 

atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 

natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 

mutualidade. (BRASIL, 1998) 

 

Os benefícios que o trabalho voluntário nos proporciona são muitos, então, quando 

algum agente de transformação é questionado quanto a esse critério, as respostas tornam-se 

infinitas, apenas pelo prazer de fazer aquilo que gosta (LUIZ, 2013).  

Apesar da grandiosidade oferecida pelo trabalho voluntário, à busca pelo mesmo 

continua pouca, por isso a importância do trabalho voluntário na inclusão digital deve ser 

salientada cada vez mais, para que mais jovens e adultos sintam-se despertados para essa nova 

realidade. 

 

Metodologia 

 

Para execução do presente estudo buscou-se, através do projeto de extensão proposto 

pelo Grupo de Pesquisa e Estudos Integrados à Educação: Linguagens e Letramentos, em 

parceria com a Fundação Geriátrica José & Auta Gomes, localizada no município de Bagé, 

verificar a compreensão que os idosos têm em relação ao letramento digital. 

Para aplicação da pesquisa, foi apresentado à ILPIs um termo de uso de imagem, 

explanando como se daria a proposta. Na sequência, aplicaram-se duas entrevistas 

semiestruturadas, de cunho exploratório: pré/pós inserção, gravadas e transcritas.  

Este projeto foi elaborado por dois pesquisadores do grupo mencionado anteriormente, 

sendo um profissional da educação física e o outro da pedagogia. O projeto foi orientado por 

uma profissional da área de letras e executado por 12 voluntários da Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (UERGS). Os dados foram coletados no segundo semestre de 2017 e no 



 

primeiro semestre de 2018 e conta com intervenções, mediadas por recursos tecnológicos, 

oferecidos pelo vídeo game XBOX 360 e o Kinect. 

Na primeira entrevista, que aconteceu antes de iniciar o projeto, os dados foram 

coletados com idosos que nunca tiveram contato com esse tipo de tecnologia. No semestre 

seguinte, estes dados foram comparados com uma segunda aplicação, a qual teve como 

objetivo verificar se a compreensão sobre o letramento digital foi transformada e/ou 

construída, assim como, constatar até que ponto o uso dessas ferramentas tecnológicas 

promoveram mudança de hábito, socialização e movimento. 

Para fins de análise, foram selecionados três idosos: duas mulheres e um homem, que 

trataremos no decorrer dessa investigação com nomes fictícios: Maria, Lúcia e João. Estes 

foram escolhidos, dentre os cinquenta residentes da ILPIs, por participarem ativamente dos 

jogos oferecidos pelo projeto.  

 

Análise dos resultados 

 

Ao analisarmos os dados, é possível observar que tanto na primeira, quanto na 

segunda aplicação da entrevista, no momento em que foram indagados sobre o contato com a 

tecnologia em suas vidas, Lúcia e Maria responderam que já haviam tido contato com 

aparelhos celulares e usavam para realizar ligações, já o João descreveu que havia um 

computador em casa, mas nunca havia mexido. 

Como observado, estes idosos conheciam alguns aparelhos tecnológicos e tinham 

contato básico, no entanto, não possuíam as respectivas habilidades e funções que essa 

tecnologia exige para que possam manuseá-la na sua integridade.  

Na segunda entrevista, foram perguntados se consideravam importantes os usos de 

tecnologias. Lúcia e Maria disseram que sim, mas João acredita que a tecnologia tem a 

facilidade de aproximar as pessoas que estão longe e, para isso, é muito útil. Por outro, lado 

argumenta que as pessoas devem conversar mais cara a cara, estar perto, trocar sentimentos, 

pois muitas vezes estão juntas, mas não interagem porque estão no celular. 

Quando João se refere ao uso do celular, faz uma análise do ambiente em que está 

inserido. Conta que ao receber visitas de seus familiares, as mesmas tornam-se rápidas e, na 

maioria das vezes, quem está fazendo a visita, usa o celular o tempo todo para se comunicar 

com outras pessoas, deixando-o de lado. Este relato reflete a individualidade e o descontrole 

da sociedade em não saber utilizar essas tecnologias de forma coerente e adequada. 

Na primeira entrevista havia a seguinte pergunta: o que achou da tecnologia 

apresentada como XBOX 360, Kinect e dos jogos que teve acesso? Quais as vantagens? Tanto 



 

Maria e Lúcia quanto João consideram a proposta interessante e curiosa ao mesmo tempo. 

João confessou que gostou do jogo das garrafas ‘‘boliche’’. Constatou-nos que houve a 

interação entre os participantes, foi prazeroso e o envolvimento foi mútuo, um torcendo pelo 

outro, sem rivalidade, apenas torcendo. Lembra que a alegria e as risadas eram envolventes.  

Contudo, na segundo entrevista, quando interrogados sobre a não participação no jogo, 

por parte de alguns residentes, João e Maria acreditam que muitos não jogam por receio, 

outros porque têm medo de não conseguir jogar e, alguns, não querem jogar porque não vão 

ganhar nada. Também acreditam que muitos não participam porque têm vergonha. Lucia 

afirmou que acabava brigando quando eles não queriam participar. Realmente constatou-se 

que ficava furiosa, nomeando-os de “folhas mortas”.  

De acordo com essas afirmativas, podemos destacar o comprometimento do projeto, 

que vai além da questão do jogo em si ou de uma promoção de imagem, mas a preocupação 

com os demais indivíduos, enquanto pertencentes a essa sociedade, com uma olhar coletivo, 

diversificando as possibilidades de desenvolver um trabalho voltado ao letramento digital 

nesse espaço, compartilhando conhecimentos para além de suas segmentações. 

Ainda quando indagados sobre os sentimentos ao jogar, os três relataram que é gostoso 

jogar, inclusive, quando não acertam, pois proporciona um ambiente alegre e descontraído, há 

interação com os colegas e o ambiente fica divertido. Maria argumenta que quando não tem 

esse tipo de atividade, a tristeza permeia o ambiente e que se sente muito sozinha. João 

também acrescentou que o jogo permite não pensar bobagens porque fica ocupado e 

envolvido na atividade. 

Com essas contribuições podemos verificar o quanto são relevantes projetos que visem 

à minimização da ociosidade, tornando-os indispensáveis diante da monotonia que esses 

idosos enfrentam diariamente, por não disporem de atividades ou espaços que os possibilitem 

outras maneiras de passar o tempo, ocupar a mente e, inclusive, exercitá-la. 

 Na segunda entrevista foi acrescentada uma pergunta que se refere à tecnologia e o 

movimento, pois a intenção foi saber se os mesmos acreditavam estarem mais ativos com o 

projeto. Lúcia e Maria responderam que sim. A segunda justificou que o jogo lhes 

proporcionou coisas boas, que a fez interagir, movimentando seu corpo. Mesmo receoso com 

as limitações, João acabou esquecendo, até perceber que estava movimentando o braço e as 

pernas, mesmo com restrições. Destaca-se que para João poder jogar, foi preciso adaptar-se ao 

espaço do sensor.  

À vista disso, para que a aprendizagem aconteça de maneira significativa, torna-se 

necessário ter sentido, fazer-se entender o porquê dos elementos, pois aprender sem motivo é 

como viver sem entender sua relevância. Conseguimos certificar que em espaços não-formais 



 

também há aprendizagem, ocorrendo a linguagem no meio social, não se limitando apenas aos 

espaços formais. Afinal, o sujeito, a língua e a vida são inseparáveis, um depende do outro, 

para subsistir e manter-se em sociedade, pois na falta de um destes elementos, há uma falência 

social. 

 

Considerações finais 

 

Com este trabalho foi possível identificar como os conceitos sobre o Letramento 

Digital são compreendidos pelos residentes de uma ILPIs. Os dados apontam que os idosos, 

apesar de não demonstrarem ter conhecimentos efetivos sobre o Letramento Digital, 

apresentaram disposição para entender como é possível a interação do homem com a 

máquina, a interação com o novo e, o mais importante, o cuidado com o próximo, em que um 

busca auxiliar e interagir com o outro. 

Constatamos que o letramento digital se torna um instrumento de utilidade para 

desempenhar uma função além da designada, (in)conscientemente e este conhecimento não 

pode e não deve ficar apenas ao alcance de uma pessoa, universidade, cidade, mas deve ir 

para além dessas realidades, sendo divulgadas, repassadas, transmitidas, através de 

(in)formações que compartilhem essas práticas sociais, tidas como utópicas para muitos. 

Através do uso do vídeo game XBOX 360 e do Kinect, conseguiu-se oportunizar aos 

idosos, a execução de movimentos por meio da imaginação, lavando-os à conscientização 

corporal. A partir das vozes desses três sujeitos, é possível inferir que o projeto permitiu que 

os mesmos fossem estimulados à mobilidade e à interação, além de serem instigados à 

compreensão sobre os conceitos de Letramento Digital.  

Destacamos, por fim, que possuindo contato ou não fora do ambiente desta ILPIs e por 

estarem hoje submetidos a este espaço, os idosos passaram a ter contato com a TDIC, que lhes 

proporcionou mais que uma interação e socialização com os colegas, mas uma percepção 

tecnológica e corporal, que poderia nunca ser descoberta ou ter contato. 
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