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RESUMO

O Projeto de Extensão “Cultura Digital na Melhor Idade” iniciado no ano de 2015 e realizado na Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Leopoldina, tem como

principal objetivo promover o letramento digital de adultos mais velhos interessados nas tecnologias contemporâneas. Para isto, diferentes atividades são desenvolvidas. Neste

seminário, foi escolhida para apresentação, “Memórias e Meninices” que tem a finalidade de registrar e valorizar a história de vida dos participantes do projeto. A atividade

consiste na criação de vídeos com relatos de aproximadamente dois minutos, onde os participantes são convidados a contarem um acontecimento que ficou marcado ao longo de

sua vida, uma história que ouviu de seus pais ou avós, uma brincadeira de infância, ou outro tema que julgar relevante. Tudo isso com o objetivo de apresentá-los a uma nova

realidade tecnológica, onde eles podem compartilhar suas histórias servindo de exemplo para quem busca enfrentar novos desafios e romper barreiras, conhecendo novas

culturas, aprendendo que as práticas do letramento digital podem contribuir para mudanças significativas em seu cotidiano. 

O projeto está embasado em autores como Goldman (2007) e Zimermann (2011), que contribuem com trabalhos que são referências na área de novas tecnologias para inclusão,

interação e aprendizagem na terceira idade, relevantes para estimular os adultos mais velhos a se apoderarem de novas perspectivas de conhecimento. Segundo Zimermann

(2011) “a tecnologia computacional promove conhecimento e desenvolvimento de informações, interação entre as pessoas e está presente no nosso dia a dia independente de

sua faixa etária”. (ZIMERMANN, 2011).

Os trabalhos realizados por meio do projeto de extensão “Cultura Digital na Melhor Idade” continuam em andamento e o “ Memórias e Meninices” tornou-se fundamental no

estímulo a novas práticas de aprendizagem e registro da memória oral.  
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