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RESUMO

LEOPOLDINA VISTA PELA MELHOR IDADE POR UMA TECNOLOGIA DE BOLSO busca por meio da fotografia registrar a cidade mineira e suas características históricas por

meio do olhar de adultos mais velhos. A iniciativa reforça o Projeto de Extensão “Cultura Digital na Melhor Idade” onde o conhecimento sobre o uso das tecnologias digitais é

construído no laboratório da Universidade do Estado de minas Gerais – Unidade Leopoldina. O objetivo principal é promover a produção de registros fotográficos da história de

Leopoldina sob o olhar destes moradores, que representam hoje parcela significativa e ativa da sociedade.

A oficina de fotografia acontece de maneira presencial e online. As aulas presenciais são realizadas quinzenalmente e nestes encontros os alunos conhecem a história da

fotografia e se familiarizam com a produção de imagens digitais. O conteúdo está relacionado a temas como criatividade, inovação, história, arquitetura e sociologia. A

metodologia utilizada possui aulas expositivas, teóricas e práticas. Além das atividades presenciais, propõem-se uma interação virtual, via redes sociais, como complemento para

as inúmeras possibilidades de desenvolvimento social no universo digital.

O projeto está fundamentado nos estudos de GOLDMAN (2007), ALMEIDA&MENEZES (2011) e ZIMERMANN et al. (2011), todos autores de estudos significativos no que se

refere à discussão sobre a inserção do idoso em um mundo cada vez mais digital.

Os resultados, mesmos que ainda parciais, já mostraram maior familiaridade dos idosos com celulares e câmeras, uma vez que as imagens capturadas apresentam-se de

maneira nítida e natural, e grande expectativa por registrar e conhecer melhor a cidade. Diante disto, espera-se ao final do trabalho realizar uma exposição com as fotografias

produzidas, que retrate não só as habilidades técnicas construídas, mas sua autonomia intelectual, autoria e a capacidade de registrar sua história.
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