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RESUMO  

Objetivo: Apresentar um estudo binacional, com experiências realizadas em Vancouver-Canadá 

e Florianópolis-Brasil, cujos objetivos gerais são promover a inclusão digital e o aprendizado 

tecnológico de idosos por meio do compartilhamento de histórias de vida e legados pessoais. 

Relatar resultados da fase-piloto brasileira, desenvolvida por pesquisadores do Programa Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa  
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Catarina (PPGEGC, UFSC). Sugerir ajustes para as próximas fases do projeto Histórias Digitais 

de Minha Vida no Brasil para aprimorar os procedimentos conforme as necessidades locais. 

Design/Metodologia/Abordagem: O estudo envolveu pesquisa bibliográfica e empírica, com 

abordagem qualitativa. Inicialmente, os conceitos teóricos que embasam a temática investigada 

são apresentados. Em seguida, são descritos os procedimentos metodológicos, utilizados nos 

workshops realizados em Vancouver e Florianópolis. 

Resultados: Em ambos países, as narrativas de vida apresentam aspectos consensuais. No 

entanto, participantes de Florianópolis demonstraram mais dificuldades durante a construção de 

suas histórias em função dos níveis de escolaridade e letramento digital inferiores aos dos 

participantes canadenses. Em virtude disso, recomenda-se ajustes nas próximas etapas 

brasileiras, tais como encontros presenciais adicionais e o preparo de um manual para facilitar 

o aprendizado tecnológico dos alunos.  

Originalidade: A contação de histórias digitais incentivou os idosos a compartilharem suas 

memórias e experiências de vida com parentes e amigos, mas também reforçou positivamente a 

autoestima e as relações sociais ao ter promovido o aprendizado tecnológico e consequente 

inclusão digital. 

 

Palavras-chave: digital storytelling; legados; narrativas de vida; ensino de tecnologia. 

 

STORIES OF MY LIFE: AN EXPERIENCIE WITH DIGITAL 

STORYTELLING, PROMOTING TECHNOLOGICAL 

LEARNING, AND LEGACY SHARING 

 

ABSTRACT 

Goal: To present a binational study with experiences carried out in Vancouver-Canada and 

Florianopolis-Brazil, whose general objectives are to promote the digital inclusion, and the 

technological learning of the elderly through the sharing of life stories and personal legacies. 

Report results in the Brazilian pilot phase, developed by researchers of the Knowledge 

Engineering and Management Graduate Program of the Federal University of Santa Catarina. 
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Recommend adjustments to the next phases of the project Histórias Digitais de Minha Vida in 

Brazil to improve procedures according to local needs. 

Design / Methodology / Approach: The study involved bibliographic and empirical research, with 

a qualitative approach. Initially, we present theoretical concepts related to the research theme. 

Next, we describe the methodological procedures applied in the workshops, carried out in 

Vancouver, and Florianopolis. 

Results: In both countries, life narratives have consensual aspects. However, participants from 

Florianopolis presented more difficulties during the storytelling activities, due to lower levels of 

schooling and digital literacy in comparison to Canadian participants. As a result, we recommend 

adjustments for the next Brazilian stages, such as additional face-to-face meetings and the 

preparation of a manual to facilitate the students' technological learning. 

Originality: The digital storytelling encouraged the elderly to share their memories and life 

experiences with friends and relatives, but also reinforced self-esteem and social relations 

positively by increasing technological learning and digital inclusion. 

 

Keywords: digital storytelling; legacy; life narratives; technology teaching. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Mendonça (2019), a Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que até 2020 a 

população mundial acima dos 60 anos já será maior do que a população global abaixo dos 5 anos. 

Apesar do Brasil ter sido considerado um país predominantemente jovem durante muitas décadas, 

o envelhecimento populacional só tende a crescer nacionalmente. Conforme dados do IBGE 

(Sociais, 2018), 25% da população brasileira terá mais de 65 anos em 2060. Em virtude de tais 

mudanças demográficas, a OMS reforça que todos os países deverão investir em novas redes de 

serviços sociais e de saúde para que possam atender às futuras demandas sociais. A instituição 

enfatiza, ainda, que a população global com 60 anos ou mais corresponderá a 2 bilhões de 

habitantes até 2050, sendo que 80% dos idosos viverão em países de renda baixa a média como, 

por exemplo, o Brasil, a China e a Índia.  Para a OMS, garantir que os anos adicionais de vida 

sejam desfrutados com boa saúde em ambientes que estimulem as capacidades físicas e mentais 

da população idosa será importantíssimo para o desenvolvimento global. Dessa maneira, tal 
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parcela populacional poderá continuar contribuindo positivamente para a sociedade e, sobretudo, 

para as comunidades com as quais convivem (Mendonça, 2019). 

Nesse contexto, a atividade de contar histórias, especialmente a construção de narrativas 

autobiográficas, pode reforçar a autoestima, as habilidades comunicacionais, o compartilhamento 

de experiências de vida e, consequentemente, ampliar a convivência social (Bohlmeijer, Roemer, 

Cuijpers, & Smit, 2007). Conhecida internacionalmente como storytelling, a contação de histórias 

já tem sido utilizada em diferentes áreas para auxiliar o registro de memórias de vida, como 

também o entendimento da passagem do tempo ou eventos temporais. Dentre elas, destacam-se a 

educação (Robin, 2008), os estudos culturais (Burgess, 2006) e experiências na área de saúde. Já 

existem, por exemplo, estudos que aplicam storytelling como técnica auxiliar no tratamento de 

pacientes com demência (Stenhousermn, Tait, Hardyt, & Sumner, 2012).  

Durante a contação de histórias, os eventos vividos são revisitados e reexaminados em 

busca da compreensão de novos sentidos, os quais são posteriormente compartilhados ao se 

recontar tais eventos. Segundo Polkinghorne (1991), a criação de estruturas narrativas para esses 

eventos agrega novos sentidos aos eventos passados e ainda gera oportunidades para a construção 

de episódios futuros.  

Este artigo relata o desenvolvimento de um projeto binacional, enfocando especialmente a 

primeira etapa encampada no Brasil. A versão brasileira do projeto recebeu o nome de “Histórias 

Digitais de Minha Vida”. A metodologia aplicada em Florianópolis foi desenvolvida pela equipe 

do professor Dr. David Kaufman, na Simon Fraser University em Vancouver. E a coordenadora 

do projeto no Brasil, professora Luciane Fadel, recebeu treinamento no Canadá sob supervisão de 

Kaufman. Em seguida, Fadel montou uma equipe com alunos do Programa de Pós-graduação em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGC-

UFSC). Depois disso, a equipe brasileira adaptou os procedimentos metodológicos às necessidades 

dos frequentadores do Núcleo de Estudos da Terceira Idade da Universidade Federal de Santa 

Catarina (NETI-UFSC), como também à disponibilidade de recursos humanos e infraestrutura de 

pesquisa disponíveis na UFSC. 

Em ambos países, as equipes de pesquisadores partiram do pressuposto que a atividade de 

contação de histórias digitais vai além do aprendizado tecnológico porque oferece oportunidades 

para os idosos compartilharem suas experiências, criando novas conexões e fortalecendo as 

relações com seus colegas e famílias de maneiras positivas.  
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Assim, esta pesquisa utilizou tecnologias digitais para registrar, produzir e distribuir os 

conteúdos desenvolvidos pelos participantes idosos nas atividades de storytelling. A construção 

de cada história combinou textos, fotografias, vídeos, efeitos sonoros e outros recursos midiáticos.  

Ao final, cada composição originou uma história digital.  Dessa maneira, a contação de histórias 

de vida – aliada às tecnologias digitais – foi utilizada como uma mídia do conhecimento, capaz de 

promover a captura, armazenamento, seleção, sistematização, produção, disseminação e reflexão 

sobre memórias e experiências vividas. E as histórias criadas podem ser compreendidas como 

novos conhecimentos, posto que organizam informações percebidas e reconhecidas como 

valorosas e relevantes para seus criadores e receptores, mas também para futuros processos de 

comunicação que delas poderão se originar (Perassi & Meneghel, 2011). 

 Os objetivos gerais do projeto binacional são promover a inclusão digital e o aprendizado 

tecnológico de idosos por meio do compartilhamento de histórias de vida e legados pessoais. 

Entretanto, os objetivos específicos deste artigo são descrever os procedimentos e apresentar os 

resultados preliminares da fase-piloto brasileira; como também propor ajustes para aprimorar as 

próximas fases do projeto no Brasil.  

 A estrutura do artigo inicialmente expõe conceitos teóricos que embasam a temática 

investigada. Em seguida, detalha os procedimentos metodológicos dos workshops realizados em 

Vancouver e Florianópolis. Ao final, apresenta resultados e sugestões de ajustes para as próximas 

etapas da versão brasileira. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

Esta seção contempla uma breve revisão de literatura sobre o tema digital storytelling, 

seguida pela descrição do projeto canadense e da fase piloto brasileira, que inclui os procedimentos 

metodológicos adotados em ambas cidades. Depois disso, a experiência da fase piloto brasileira é 

relatada e discutida, ressaltando os principais aprendizados e necessidades de ajustes nela 

observados. 

A metodologia de pesquisa envolveu duas etapas: a primeira foi bibliográfica e serviu para 

levantar estudos e conceitos teóricos norteadores do projeto. A segunda foi empírica de abordagem 

qualitativa e foi aplicada durante os workshops em Vancouver e Florianópolis. 
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2.1 A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DIGITAIS 

O ato de contar histórias faz parte da natureza humana. Prova disso: os primeiros registros 

da nossa civilização provêm da tradição oral. Como nos lembra Logan (2000), a fala é a linguagem 

humana mais básica e primordial. Cada vez que recontamos uma memória, situamos tal passagem 

de nossas vidas no tempo e espaço em forma de história, incluindo personagens, ações e 

consequências, tornando essa memória significativa.  

À medida em que as ideias são organizadas sequencialmente, eventos e experiências 

temporais são associados ao início, meio e fim das narrativas (Bruner, 1991). Assim, as 

experiências temporais vinculam-se às experiências de criação de significados, de maneira que os 

significados construídos são atrelados a ações e eventos vividos (Polkinghorne, 1988). 

Consequentemente, as histórias criadas operam como instrumentos que ajudam as pessoas a 

recapitular, sintetizar e recordar experiências e, ainda, compreender eventos temporais.  

Além disso, as histórias possibilitam trocas de informações agregando novos significados 

e emoções para seus criadores e receptores. Ao criarem experiências memoráveis e envolventes, 

as histórias proporcionam novas formas de se compreender quem somos. Nesse sentido, alguns 

pesquisadores ressaltam que os seres humanos pensam, percebem, imaginam, interagem e fazem 

escolhas morais conforme estruturas narrativas que desenvolvem (Crossley, 2000; Polkinghorne, 

1988; Koppel & Berntsen, 2015).  

Sarbin (1986) foi o primeiro autor a usar o termo narrativa como uma metáfora para a 

construção do self. Segundo Polkinghorne (1988), o autoconceito e a identidade pessoal podem 

ser construídos revisitando o passado. Vale ressaltar que revisitar o passado corresponde ao 

processo de criação de uma autobiografia em busca de coerência no curso da vida, através da 

seleção, organização e apresentação das memórias estruturadas (Crossley, 2000).  

Histórias de vida são relatos de memórias autobiográficas, lembradas e reconstituídas pelos 

seus autores (Bohn, 2010). Essas histórias são frequentemente compostas por sequências de 

eventos significativos – e tendencialmente positivos – que marcam momentos de virada ou 

transformações na vida de alguém.  

O conceito de roteiro de vida explica a tendência à narração de uma trajetória 

autobiográfica idealizada, dominada por eventos positivos que permeiam transições vitais desde a 

adolescência até o início da vida adulta. Geralmente, quando alguém é solicitado a se lembrar de 

algum momento vivido, tende a misturar eventos reais com roteiros idealizados, considerando as 
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passagens significativas em sua vida. Há, também, eventos culturalmente valorizados que 

compõem os roteiros de vida. Estes eventos são os mais revividos e planejados. Dentre eles, 

podemos citar festas de formatura e casamentos, por exemplo (Bohn, 2010). 

Acredita-se que pessoas acima dos 40 anos geralmente lembram-se de mais memórias 

significativas da adolescência ou da fase adulta jovem. Koppel e Berntsen nomeiam este fenômeno 

de “reminiscence bump” (Koppel & Berntsen, 2015). E apontam que os principais eventos que 

pessoas jovens ou idosas associam à vida de um recém-nascido incluem o início da escola e do 

curso universitário, além do casamento e do nascimento dos filhos.  

No contexto das histórias autobiográficas, o legado de alguém corresponde aos modos 

como tal pessoa será lembrada e como ela compartilhará o que aprendeu na vida, de modo a deixar 

suas contribuições para a humanidade. Um legado diz respeito a um significado criado durante e 

para toda a vida. Sendo assim, a criação de uma história de vida pode ser considerada um legado 

imaterial, portanto, o cerne do Projeto Histórias Digitais de Minha Vida diz respeito a criação de 

legados.  

 

2.2 DO ELDERS´ DIGITAL STORYTELLING PROJECT AO PROJETO HISTÓRIAS 

DIGITAIS DE MINHA VIDA 

Kaufman et al. (2018) esclarecem que a contação de histórias digitais (digital storytelling) 

é um tipo de narrativa baseada em filmes de curta-metragem, criados com tecnologias midiático-

digitais relativamente simples. O projeto canadense “Elders’ Digital Storytelling Project”1 

(Kaufman, Jeremic, & Owens, 2017), sediado na Simon Fraser University (SFU) e participante da 

rede de pesquisas multidisciplinares “Aging Gracefully across Environments using Technology to 

Support Wellness, Engagement, and Long Life” (AGE-WELL2), começou em 2014. Inicialmente, 

foi financiado pelo SSHRC (Conselho Nacional de Fomento às Pesquisas em Ciências Humanas 

do Canadá); depois disso, obteve financiamento do Centro Nacional de Excelência da Rede AGE-

WELL.  

 

 

 

1 http://www.sfu.ca/agingwell/elders-digital-story.html 

2 https://agewell-nce.ca/partners/our-partners 
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Desde 2014, Kaufman e equipe têm lecionado workshops presenciais na região 

metropolitana de Vancouver. Sua equipe é formada por pesquisadores da SFU, da McGill School 

of Information em Montreal e da Universidade de Toronto. Em 2018, foi realizada a primeira 

versão totalmente on-line do curso, que utilizou a plataforma de aprendizagem digital desenvolvida 

no Canadá.  

No Brasil, o Projeto Histórias Digitais de Minha Vida é fruto da parceria internacional 

firmada entre pesquisadores do PPGEGC com os pesquisadores canadenses supracitados. Segundo 

Mendonça (2019), em ambos países, os pesquisadores estimulam a produção de narrativas 

autobiográficas para promover a comunicação, a inserção social e, consequentemente, aumentar a 

autoestima e o compartilhamento de memórias de vida dentre os participantes, suas famílias e as 

comunidades nas quais convivem. Por meio da criação de legados digitais, os idosos registram 

suas histórias de vida, ao mesmo tempo em que aprendem a lidar com novas tecnologias, 

computadores e softwares, durante a produção e edição das narrativas digitais. Em outras palavras, 

a pesquisa investiga como as narrativas digitais podem incentivar e apoiar a comunicação e a 

inserção social, bem como estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas relacionadas ao 

manejo das novas mídias e tecnologias, considerando benefícios sociais e emocionais para os 

idosos (Mendonça, 2019). 

Para a criação das histórias, os idosos participam de workshops, nos quais são orientados 

pelos pesquisadores. A equipe brasileira é coordenada por Luciane Fadel, com suporte do Núcleo 

de Estudos da Terceira Idade (NETI, UFSC3) e participação de pós-graduandos do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC, UFSC). A construção das 

histórias segue o modelo de workshops desenvolvido pela equipe liderada por David Kaufman, no 

Canadá. E, assim, as tecnologias da informação e comunicação integram-se ao processo de digital 

storytelling como instrumentos essenciais para o armazenamento, produção e divulgação dos 

conteúdos criados (Mendonça, 2019).  

 

 

 

 

 

3 http://neti.ufsc.br/historia/ 
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2.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: WORKSHOPS CANADENSES 

A construção de uma história digital combina múltiplas mídias. O processo criativo 

envolve a redação de roteiros, seguida pela confecção de storyboards e edição com inserção de 

fotos, efeitos de áudio e vídeo, formando um filme de curta duração. Dessa maneira, os autores 

criam, editam e produzem suas histórias digitais (Hausknecht, Vanchu-Orosco, & Kaufman, 

2017). 

É importante destacar que motivações para aprendizados são distintas entre alunos idosos 

e jovens. Nesse sentido, Hausknecht, Vanchu-Orosco, & Kaufman, (2017) ressaltam que os jovens 

buscam a educação formal, porque necessitam de diplomas ou qualificações específicas para 

incrementar seu desenvolvimento profissional. Enquanto os idosos valorizam o aprendizado de 

conteúdos interessantes, em climas acolhedores e colaborativos, segundo razões e escolhas 

pessoais. Em virtude disso, a equipe canadense procurou gerar um clima informal durante os 

workshops, para incentivá-los a superar possíveis barreiras ou dificuldades tecnológicas, de 

maneiras colaborativas. Para tanto, foram propostos exercícios práticos e diversas atividades 

criativas, que tenderam a neutralizar desigualdades nos níveis de letramento digital dos alunos. 

Apesar de cada história ter sido construída individualmente, a equipe sempre estimulou a 

cooperação dentre os participantes ao longo da exploração de emoções e significados, associados 

às escolhas de sons, imagens e outros elementos narrativos (ibid.).  

O processo envolveu duas fases. A primeira dedicou-se à criação das histórias 

autobiográficas, concentrando-se nos relatos das experiências e escrita das histórias. Para isso, eles 

aprenderam a escrever roteiros narrativos de modos sucintos e envolventes, num clima receptivo 

e colaborativo. Somente no final desta fase, os participantes foram instruídos sobre como 

funcionava o software para criação digital de histórias. Nesta etapa, eles definiram o tempo de 

duração da história, o número de imagens a serem inseridas e outros elementos relacionados à 

narrativa (ibid.). 

A segunda fase dedicou-se a criação da história digital. Após criarem os roteiros escritos e 

os storyboards, os participantes começaram a trabalhar nos laboratórios de computação ou 

utilizaram notebooks pessoais. Desse momento em diante, o aprendizado concentrou-se na 

experiência multimídia, para tanto, os idosos foram instruídos a utilizar o software e realizar tarefas 

de gravação e edição de áudio e vídeo (ibid.).  
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Conforme descrição de Hausknecht, Vanchu-Orosco & Kaufman (2017), os workshops 

canadenses aconteceram em centros de lazer e recreação da região metropolitana de Vancouver. 

Os participantes foram recrutados com ajuda dos próprios centros e de anúncios em jornais e 

websites comunitários. Na maioria dos centros, os encontros aconteceram uma vez por semana 

com duração de duas horas, durante 8 semanas. Somente em alguns centros, ocorreram até 10 

encontros porque houve disponibilidade de espaço no local ou necessidade de alongar o processo, 

de parte dos alunos. O perfil dos participantes canadenses foi composto por adultos de 55 ou mais 

anos, que se inscreveram nos workshops. Ao final, 40 idosos participaram do projeto no Canadá. 

As 8 seções de cada workshop foram distribuídas em 8 semanas, para que cada participante 

desenvolvesse sua história digital conforme o cronograma abaixo, proposto pelos pesquisadores 

da Simon Fraser University: 

 

Quadro 1 - Cronograma 
Seção Conteúdo recomendado pelo SFU Storytelling Course 

1 
Introdução ao projeto de pesquisa e workshop de histórias digitais e atividades de narração 

das histórias autobiográficas. 

2 
Introdução ao software We Video e atividades práticas de criação de histórias digitais. 

Instruções sobre o upload de fotos, músicas, efeitos de áudio e vídeo.  

3 Escrita dos rascunhos dos roteiros das histórias. 

4 Finalização e compartilhamento dos roteiros das histórias em classe. 

5 
Produção dos storyboards, incluindo a seleção das imagens e efeitos para cada trecho dos 

roteiros. 

6 
Gravação das narrações, efeitos de áudio e as trilhas sonoras, usando os roteiros e o software 

de edição de vídeo. 

7 
Continuação da edição do vídeo, incluindo as imagens, efeitos de áudio (vozes e trilhas 

sonoras). 

8 Finalização, publicação e projeção dos vídeos e entrevistas finais com autores 

Fonte: adaptado de Hausknecht, Vanchu-Orosco, & Kaufman (2017, pp. 7-8) 

Em cada seção, foram alocados 1 a 2 mediadores para cada 20 participantes. Os mediadores 

foram previamente treinados pelo Dr. Kaufman ou por pesquisadores sêniores da equipe. Os 

recursos tecnológicos incluíram um computador com acesso à Internet por participante, scanners, 

impressoras, gravadores de voz e o software para edição de vídeo. No Canadá, o software escolhido 

foi o We Video. 
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2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: FASE-PILOTO BRASILEIRA  

 Para realizar os workshops no Brasil, a professora Luciane Fadel, coordenadora do projeto 

em Florianópolis, foi treinada previamente em Vancouver nos meses de junho a agosto de 2018. 

Durante esse período não ocorreram workshops presenciais no Canadá, por esse motivo Fadel 

construiu sua própria história digital utilizando a plataforma on-line, desenvolvida pela equipe 

canadense. Além disso, a professora entrevistou vários mediadores dos workshops para levantar 

as principais dificuldades enfrentadas nas atividades didáticas. 

Ao chegar no Brasil, Fadel entrou em contato com a equipe do Núcleo de Estudos da 

Terceira Idade (NETI) na UFSC, centro dedicado às atividades para a comunidade idosa, que já 

possuía um laboratório de informática com 10 computadores e acesso à internet. Em virtude da 

pertinência do projeto às atividades do centro, a equipe do NETI concordou que as 8 seções da 

fase piloto ocorressem no local, então o método canadense foi aplicado em Florianópolis. Quatro 

voluntários se apresentaram, sendo que o único critério de seleção foi que os participantes tivessem 

mais de 58 anos. 

No Brasil, o editor de vídeo OpenShot4 foi o software escolhido por apresentar versão em 

português e oferecer acesso livre. As gravações das narrações foram executadas com aplicativos 

de smartphones e o scanner da secretaria do NETI foi utilizado para digitalização de fotografias 

dos acervos pessoais. 

Os instrumentos para coleta de dados sobre o perfil demográfico, o nível de conhecimento 

tecnológico e a avaliação dos aprendizados e experiências vividas foram traduzidos para o 

português, além de adaptados com base no material canadense. O mesmo cronograma das 8 seções 

foi planejado. A equipe brasileira incluiu a coordenadora do projeto e três alunos de pós-graduação 

do EGC, que foram treinados como mediadores para facilitar os workshops nas versões seguintes.  

Antes de cada seção, a equipe se reunia para rever o planejamento e, logo após termina-la, 

discutia o como seria a seção seguinte. Nessas discussões, os mediadores conversavam sobre a 

 

 

 

4 https://www.openshot.org/pt/ 
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receptividade e as dificuldades enfrentadas na realização das tarefas propostas às participantes. E, 

no início de cada seção, os mediadores recebiam as participantes e formavam um círculo para 

discutirem informalmente os progressos e as dificuldades de cada uma nas tarefas diárias e 

semanais.  

 

2.5 O RELATO DA FASE PILOTO BRASILEIRA 

A fase piloto brasileira dedicou-se à implantação do projeto no NETI-UFSC e aconteceu 

no período de agosto a outubro de 2018. Quatro mulheres idosas, de 59 a 84 anos, participaram 

desta etapa. Somente uma participante, que chamaremos de A, de 59 anos, possuía conhecimentos 

de informática e utilizava um smartphone. Ela também era a única com nível de educação superior. 

Enquanto no Canadá, a maioria dos participantes possuía um nível de letramento digital 

equiparado à participante A; no Brasil, as demais participantes – que chamaremos de B, C e D – 

haviam concluído o segundo grau recentemente no NETI-UFSC. As participantes B e C liam e 

escreviam razoavelmente bem, entretanto a participante C demonstrou dificuldades de leitura. Já 

a participante D desistiu do projeto após 3 encontros. 

A primeira seção ocorreu bem, mas a participante D mostrou-se desconfiada da proposta 

afirmando que não tinha nenhuma história para contar. Na segunda seção, as alunas trouxeram um 

objeto do qual relataram sua história. Nessa ocasião, a participante D se recusou a trazer qualquer 

coisa, no entanto, gostou de ouvir as histórias contadas pelas colegas. No terceiro encontro, as 

alunas trouxeram uma história autobiográfica escrita, sobre algum momento ou passagem de suas 

vidas que gostariam de registrar. Trouxeram também fotografias para ilustrar essa história e 

iniciaram o registro das narrativas usando um editor de texto. A edição dos roteiros continuou na 

seção 4. Como as participantes B e C não tinham experiência com computadores, elas progrediram 

lentamente.  

A quinta seção concentrou-se na digitalização das fotografias. Como as imagens 

apresentavam problemas de contraste e foco, um dos mediadores ajudou as participantes a 

digitaliza-las, utilizando um scanner. A equipe brasileira também ajudou as participantes B e C na 

distribuição de fotografias no storyboard, porém, a escolha das fotografias foi definida por elas. 

Na sexta seção, a equipe dedicou-se às gravações das narrativas, no entanto, ocorreram 

diversos problemas nessas ocasiões. O primeiro deles foi a falta de estrutura, pois a sala era 

barulhenta e não permitia que as três participantes narrassem suas histórias ao mesmo tempo. Cada 
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aluna precisou gravar o áudio de um trecho por vez, enquanto as demais tiveram de aguardar em 

silêncio. Além disso, elas não se sentiram seguras para usar o gravador de seus telefones celulares. 

Por esse motivo, precisaram de treinamento adicional. Após serem treinadas, começaram a operar 

seus gravadores sozinhas, mas se cansavam rapidamente. A equipe auxiliou as senhoras no manejo 

dos equipamentos, mesmo assim, a participante C teve muita dificuldade para ler em voz alta e 

registrar sua narração, que resultou longa e monótona. A solução foi regravar sua história contada, 

sem que ela lesse o texto. Por fim, seu áudio foi editado para se adequar às cenas previstas no 

storyboard. 

Ao final das oito seções, os três vídeos ficaram prontos. Todavia, a única aluna que o 

construiu sozinha foi a participante A. Já os vídeos das participantes B e C foram editados pelos 

mediadores do workshop. A participante B envolveu sua família na coleta das fotografias. Sua 

filha lhe ajudou a digitalizar as fotografias e envia-las para a equipe via WhatsApp. A participante 

C não contou com ajuda familiar, pois seus filhos moram em cidades distantes. Alguns amigos da 

participante A lhe ajudaram fornecendo imagens da cidade onde ela morava. A participação de 

amigos e familiares estimulou a presença dos familiares da participante B na apresentação final, 

que ocorreu na 9a semana do projeto, às 15h nas dependências da UFSC. 

 

2.6 DISCUSSÃO: APRENDIZADOS DA FASE PILOTO BRASILEIRA 

Esta seção destaca aprendizados, observações, dificuldades enfrentadas e recomendações 

de ajustes nos procedimentos metodológicos para aprimorar futuras edições brasileiras dos 

workshops. 

Em primeiro lugar, observamos que os idosos frequentadores do NETI apresentam níveis 

de escolaridade e letramento digital inferiores aos idosos que participaram do projeto em 

Vancouver. A maioria dos idosos frequentadores do NETI concluiu o segundo grau recentemente. 

Dessa forma, muitos idosos atendidos pelo NETI poderão apresentar dificuldades de leitura e 

redação das histórias digitais.  Para minimizar este problema, sugere-se que a programação dos 

workshops dedique mais tempo para a redação e narração das histórias. Além disso, a escrita das 

histórias precisa ser estruturada seguindo um preenchimento de campos ou elementos ordenadores 

das narrativas. Por exemplo: quem são as pessoas envolvidas? Onde e quando a história acontece? 

O que acontece (fatos ou eventos principais)? Qual é a importância dos eventos narrados? E como 

os conflitos se resolveram?  
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Também é importante estabelecer limites para a duração das histórias. Neste sentido, vale 

observar que a relação entre o número de linhas escritas ou digitadas, o tempo de narração e a 

quantidade de fotos é abstrata. Assim, sugere-se que a redação da história não ultrapasse duas 

páginas escritas à mão, ou uma página digitada no computador, em corpo 12 com espaçamento 

entrelinhas de 1,5. O limite de 10 fotos é suficiente para ilustrar a história. E a narração brasileira 

deve totalizar cerca de 3 minutos, em vez de 5 minutos como se recomenda no Canadá.  

Para melhor compreensão da escala de tempo no software editor de vídeo, a narração deve 

ser feita em blocos correspondendo ao tempo (cronometrado em segundos) que cada fotografia 

será exposta. Desta maneira, o texto referente à cada imagem deverá ser gravado separadamente, 

seguindo o mesmo intervalo temporal. 

Além disso, recomenda-se o desenvolvimento de um material de apoio destinado à cada 

encontro, para explicar o objetivo específico de cada seção, detalhando as atividades sugeridas 

para a reunião presencial e para as tarefas a serem realizadas em casa durante a semana. Este 

material ajudará também na redação da história, indicando os itens que organizam a narrativa 

conforme comentado anteriormente.  

Para a escolha das imagens, sugere-se que o manual oriente os participantes a escolherem 

fotografias – com boa qualidade e foco – referentes aos acontecimentos ou às pessoas envolvidas 

nas histórias. O material também deve conter orientações técnicas sobre como usar o smartphone 

para digitalizar e editar fotografias e sobre como enviar arquivos para o computador. É importante, 

ainda, explicar noções de edição fotográfica relacionadas a enquadramentos, cortes e efeitos a 

serem produzidos com editores do smartphone ou computador.  

Quanto à narração, o manual deverá conter instruções para facilitar a gravação, edição e 

narração dos textos. Em outras palavras, explicar a quantidade de texto deve ser narrado e como 

os trechos de áudio devem ser salvos e enviados para os computadores.  

Por fim o material deve orientar os alunos a utilizarem o editor de vídeo. A edição de vídeo 

no workshop é, aparentemente, simples. Inclui a narração do texto, efeitos ou trilhas sonoras, 

imagens fotográficas e/ou em movimento (gravadas em vídeo, caso desejarem). 

A edição tem início com a narração e cada bloco de narração determina o tempo de 

exposição de cada fotografia. De maneira que o manual reforçará essa dinâmica explorando a 

unidade tempo, que ainda é novidade para a maioria dos participantes. 
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A adoção do manual facilitará o andamento do workshop, pois cada participante poderá 

seguir a sequência de tarefas em seu ritmo, conforme suas necessidades e dificuldades. O material 

também facilitará a realização das tarefas em casa, pois o tempo no workshop não é suficiente para 

elaboração de todo trabalho. Além disso, poderá permitir certa autonomia para os/as autores. Por 

exemplo, se a narração for feita em casa, poderá se beneficiar eventualmente do silêncio e da 

tranquilidade doméstica. Ademais, o uso do manual permitirá a criação de outras histórias pelos 

participantes, caso desejem futuramente. 

Outra recomendação refere-se à necessidade de mais encontros, pois o treinamento sobre 

tecnologias digitais deve ocorrer presencialmente. De início, algumas participantes (B e C) 

demonstraram barreiras e dificuldades para usar o computador. Para reverter esse quadro são 

necessários exercícios adicionais.  

O envolvimento de amigos e familiares ocorreu quando as participantes lhes solicitaram 

ajuda para escolher fotografias ou esclarecer dúvidas tecnológicas nas tarefas com os smartphones, 

por exemplo. Alguns familiares também participaram da apresentação final dos vídeos no último 

encontro. Neste sentido, acreditamos que a participação de amigos e parentes no momento final, 

de compartilhamento das histórias, é importante e poderia ser maior se tais encontros forem 

agendados após às 18h. 

Por fim, sugere-se a seguinte reorganização do cronograma para as próximas edições dos 

workshops em Florianópolis: 
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Quadro 2 - Comparativo entre o formato de workshop canadense e o formato sugerido pelo grupo 
UFSC 

Seção 
Conteúdo recomendado pelo SFU 

Storytelling Course 

Conteúdo adaptado pela Equipe UFSC 

1 

Introdução ao projeto de pesquisa e workshop 

de histórias digitais e atividades de narração 

das histórias autobiográficas. 

Introdução ao projeto de pesquisa e workshop de 

histórias digitais e atividades de narração das 

histórias autobiográficas, especialmente no 

formato digital. 

2 

Introdução ao software We Video e atividades 

práticas de criação de histórias digitais. 

Instruções sobre o upload de fotos, músicas, 

efeitos de áudio e vídeo.  

Escrita dos rascunhos dos roteiros das histórias. 

 

3 

Escrita dos rascunhos dos roteiros das 

histórias. 

Finalização e compartilhamento dos roteiros das 

histórias em classe e instruções sobre digitalização 

das fotografias e o upload de fotos e vídeo. 

4 
Finalização e compartilhamento dos roteiros 

das histórias em classe. 

Digitalização das fotografias e tratamento de 

imagem. 

5 

Produção dos storyboards, incluindo a 

seleção das imagens e efeitos para cada 

trecho dos roteiros. 

Produção dos storyboards, incluindo a seleção das 

imagens. 

6 

Gravação das narrações, efeitos de áudio e as 

trilhas sonoras, usando os roteiros e o 

software de edição de vídeo. 

Gravação das narrações, usando os roteiros e o 

gravador do smartphone. 

7 

Continuação da edição do vídeo, incluindo as 

imagens, efeitos de áudio (vozes e trilhas 

sonoras). 

Introdução ao software OpenShot e início da 

edição do vídeo, iniciando pela trilha de áudio 

(vozes) e depois as imagens. 

8 
Finalização, publicação e projeção dos vídeos 

e entrevistas finais com autores. 

Continuação da edição do vídeo, incluindo as 

imagens, efeitos de áudio (vozes e trilhas sonoras). 

9 
---- Continuação da edição do vídeo, incluindo as 

imagens, efeitos de áudio (vozes e trilhas sonoras). 

10 
----- Finalização, publicação e projeção dos vídeos e 

entrevistas finais com autores. 

Fonte: os autores 

A adaptação sugerida considera a necessidade de tempo adicional para tratamento de 

imagens (recorte de fotos, ajuste de cores) e inclui mais encontros para edição de vídeos. Como o 

uso de tecnologias digitais para as tarefas propostas neste projeto provavelmente será uma 

novidade para muitos participantes, será preciso encorajá-los a utilizarem tais equipamentos com 

cautela e de maneiras contextualizadas.   

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, relatou-se a fase piloto do projeto Histórias Digitais de Minha Vida, junto a 

senhoras idosas frequentadoras do NETI-UFSC. Os resultados da experiência indicam 

necessidades de ajustes nas próximas edições do projeto, para se adequar a programação e material 

didático às características do público atendido em Florianópolis. Tais alterações já estão sendo 

implantadas na nova edição do workshop, programada para 2019 no NETI-UFSC.  
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Como vimos, o público catarinense possui diferenças quando aos níveis educacionais e ao 

letramento digital se comparado aos participantes da pesquisa em Vancouver. Apesar disso, a fase 

piloto brasileira revelou alguns resultados semelhantes com os resultados canadenses. Por 

exemplo, em ambos países, autores dos vídeos mostraram-se mais autoconfiantes por se sentirem 

“donos de suas histórias” e por terem aprendido a lidar com novas tecnologias “sem medo de 

errar”.  

Na fase piloto em Florianópolis, observou-se que o tema das histórias geralmente se referiu 

ao relato da trajetória da vida de cada participante. Em nossa leitura, algumas participantes 

esperavam criar a história de suas vidas, não apenas uma história sobre um acontecimento ou 

passagem de suas vidas.  

Ainda que o tempo não tenha sido suficiente para treiná-las a construírem futuras histórias 

digitais sozinhas, a experiência vivenciada foi considerada prazerosa pelas participantes, que 

também se orgulharam porque passaram a se comunicar com os familiares usando linguagens e 

mídias das novas gerações.  

Constatou-se ganhos de inovação no ensino tecnológico para idosos, pois o aprendizado 

tecnológico ocorreu de maneira imersa à criação da história digital, que era o objetivo principal 

dos workshops. Assim, os participantes desenvolveram conhecimentos tecnológicos e se 

orgulharam disso, tanto em Vancouver como em Florianópolis. 

Os vídeos produzidos em Florianópolis estão disponíveis no canal do projeto brasileiro no 

YouTube: “Projeto UFSC Histórias de minha vida”. Eles foram compartilhados com familiares das 

autoras idosas, os quais reagiram com surpresa e admiração pelo trabalho delas. Até mesmo 

familiares distantes chegaram a assistir aos vídeos disponíveis on-line, de modo que houve 

compartilhamento das histórias, de modo agregador e afetivo.  

Por meio deste artigo, esperamos contribuir para o desenvolvimento futuras pesquisas 

centradas na aplicação de histórias digitais para auxiliar o aprendizado tecnológico e o bem-estar 

do público idoso, como também de outros públicos que possam se beneficiar através de iniciativas 

semelhantes. 
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