
IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 
XXII Semana de Iniciação Científica  

21 a 25 de outubro de 2019 
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos, 

sociais e culturais” 
 

 

 

 

POLÍTICA DE INCLUSÃO NA TERCEIRA IDADE: PROPOSTA PARA 
ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 
Fabiana Pamila Pereira de Pinho1, Edcleutson de Souza Silva2, Dario 

Wellington Gomes3, Jaqueline Kelândia Ferreira Alencar4, Jessica Ricarte 
Amaro5, José Mário da Silva Almeida6, Valéria Feitosa Pinheiro7 

 
Resumo: O Problema de falta de assistência tecnológica para pessoas da 
terceira idade é um tema bastante comum que vivenciamos na atual sociedade. 
Com o avanço da tecnologia de forma rápida, muitas pessoas não conseguem 
acompanhar esse desenvolvimento, principalmente os idosos que nasceram 
em uma época que o uso de tecnologias digitais não era tão presente, podendo 
ser uma ferramenta importante de inclusão social. A partir do reconhecimento 
de que há esse problema na sociedade atual, o trabalho foi elaborado com o 
objetivo promover a socialização dos idosos do Crato, através da criação e 
implantação de cursos de informática básica para o referido público. Para esse 
estudo, utilizou-se metodologia exploratória descritiva, através do estudo 
bibliográfico, utilizando sites especializados, artigos científicos, no intuito de 
compreender a as questões que envolvem a população na terceira idade, bem 
como identificar e analisar propostas implantadas em outras localidades. A 
proposta é que esses cursos sejam realizados pela Prefeitura Municipal do 
Crato, através das suas secretarias, tendo como colaboradores, as Escolas 
Municipais do Crato, empresas privadas e a sociedade. Após o estudo, pode-
se concluir que a proposta é viável técnica e financeiramente, configurando-se 
em investimento de baixo custo, por aproveitar a estrutura já existente das 
escolas do município, através dos seus laboratórios de informática e 
professores, ensejando um trabalho social de relevância representativa.  
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