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Abordamos o uso da tecnologia no desenvolvimento cognitivo em proje-

tos educativos voltados à idosos. A tecnologia pode potencializar o envelhe-

cimento saudável, sobretudo com o avanço da expectativa de vida em nosso 

país. Conforme é possível considerar, velhice e tecnologia, em geral, não são 

fatores que se articulam, já que os nossos idosos hoje não cresceram em um 

contexto social tão marcado pelos diferentes usos da tecnologia, como as ge-

rações mais novas. O envelhecimento vem sendo considerado como uma li-

mitação já que ele traz consigo diferentes efeitos, sobretudo, déficits cogniti-

vos. Questionamos: quais as contribuições possíveis da tecnologia para o de-

senvolvimento saudável de idosos no âmbito educacional? Como as tecnolo-

gias podem auxiliar o desenvolvimento cognitivo de idosos, sobretudo face 

aos déficits promovidos pelo envelhecimento? Nossa pesquisa se baseia em 

uma abordagem qualitativa com a instrumentalização a partir de revisão bi-

bliográfica na busca por investigações que trataram do tema nos últimos cinco 

anos. A busca por estratégias que levem ao desenvolvimento saudável é es-

sencial, face às mudanças em nossa pirâmide etária que repercutem no au-

mento do número de idosos não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. É 

preciso que estratégias pedagógicas sejam desenvolvidas, sobretudo em con-

textos de institucionalização de idosos para que as ferramentas potencializem 

o envelhecimento saudável. A partir da utilização da tecnologia a partir de 

cursos online e gamificação é possível alcançar resultados positivos não ape-

nas em relação à cognição, mas também no desenvolvimento da linguagem. 

Por isso, produzimos um material informativo que pode auxiliar nessa utili-

zação. 
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