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RESUMO 

 

A presente pesquisa apresenta a relação/interação das pessoas idosas com a novas 

tecnologias da informação e comunicação, tendo como relevância social a interação 

desses sujeitos em projetos de inclusão digital. Tem como objetivo geral compreender a 

inclusão digital como uma problemática social de modo a diagnosticar as necessidades 

de pessoas da terceira idade dentro de um contexto tecnológico. Por meio de pesquisa 

qualitativa é possível analisar as mudanças sociais ocorridas devido ao crescimento e 

impacto das TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação, assim como o 

crescimento e as mudanças sociais ocorridas na população idosa. Para entender a relação 

dos idosos com as tecnologias foi realizada entrevista semiestruturada com pessoas da 

terceira idade, com o objetivo de mapear o acesso e o uso que essas pessoas têm aos meios 

tecnológicos, até o interesse de participação em cursos de inclusão digital, analisando 

suas motivações, dificuldades, aprendizados e expectativas sobre esse conhecimento. Por 

intermédio dessa classificação foram encontradas deficiências nas aprendizagens (quando 

houve), desses sujeitos com as TICs, revelando fragilidades de origens fisiológicas e 

sociais que em muitos casos, impedem o interesse no aprendizado. Através dessa 

investigação, percebe-se a importância das discussões sobre a inclusão digital para a 

terceira idade, pois traz junto com ela a inclusão social dessas pessoas em diversos meios 

sociais. Traz à tona também a importância da formação pedagógica de professores de 

informática, pois sendo a informática, uma área que abrange todos os grupos sociais são 

imensamente relevantes as discussões de métodos que proporcionem o real aprendizado 

da informática para aqueles que mais precisam.  

   

Palavras-chave: Inclusão digital; Terceira idade; Tecnologias, Inclusão social.   



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research presents the relationship/interaction of elderly people with the new 

information and communication technologies with social relevance the interaction of 

those in digital inclusion projects. Aims general understanding digital inclusion as a social 

problem in order to diagnose the needs of people of the third age in a technological 

context. Through qualitative research, it is possible to analyze the social changes that have 

occurred due to the growth and impact of ICTs - Information and communication 

technologies, as well as the growth and social changes occurring in the elderly population. 

To understand the relationship of the elderly with semi-structured interview was 

conducted with people of the third age, in order to map the access and these people have 

to use technological means, until the interest to participate in courses on digital inclusion, 

analyzing their motivations, difficulties. By means of this sort were found deficiencies in 

learning (when it happened), of those with ICT, revealing weaknesses of physiological 

and social origins that in many cases, prevent the interest in learning. Through this 

research, the importance of the discussions on digital inclusion for seniors, as it brings 

along with it the social inclusion of these people in various social media. Brings up the 

importance of pedagogical training of teachers of computer science, because being the 

information technology and area that encompasses all social groups are immensely 

relevant discussions of methods that provide the real learning of information technology 

to those who need it most. 

 

Keywords: Digital inclusion; Third age; Technologies; Social inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A inclusão é um objetivo educacional muito discutido na sociedade 

contemporânea, o ato de incluir compreende inserir ou fazer parte de um grupo, e tem 

uma larga dimensão ética, pois pode ser aplicada a diferentes vertentes sociais. Educação, 

política, trabalho e tecnologia fazem parte da sociedade de forma intrínseca, em que as 

três primeiras vêm se desenvolvendo ao longo dos milênios em processo lento, sendo 

portanto, mais enraizados no cotidiano das pessoas, enquanto o último é um processo que 

requer um acompanhamento continuo que se reinventa todos os dias. 

 Tecnologia é a aplicação do conhecimento técnico científico para fins industriais 

e comerciais (RODRIGUES, K. e RODRIGUES, M., 2015). Este conceito contempla 

quase todas as invenções do homem, desde a criação dos primeiros instrumentos de 

trabalho até as máquinas mais modernas. Mas foi com o advento da informática e da 

computação que as tecnologias se desenvolveram pelo mundo, transformando-as em 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs, que surgiram e se modificaram na 

forma como as conhecemos hoje.  

A impressionante rapidez com que as TICs vêm se desenvolvendo é por vezes 

difícil de acompanhar. A cada ano um celular com mais recursos tecnológicos é 

desenvolvido, um computador menor e mais leve é lançado no mercado, softwares e 

aplicativos que facilitam o dia-a-dia das pessoas são inventados, com o intuito de tornar 

o cotidiano prático. E, consequentemente, com maior praticidade essa tecnologia encontra 

aplicação em diferentes setores voltados ao público ao oferecer serviços diversificados, 

tais como: de bancos, agendamento de consultas médicas, compras online que provocam 

uma imersão da tecnologia no cotidiano das pessoas, de modo geral. 

Assim, o uso das novas tecnologias está em todos os lugares, de bancos a 

supermercados, o atendimento nesses lugares é diferente do que costumava ser. Para fazer 

um saque em dinheiro é preciso interagir com o caixa eletrônico, até mesmo a retirada da 

senha é computadoriza em muitos bancos, o que requer o mínimo de conhecimento desses 

equipamentos pelos sujeitos que necessitam dos serviços destes ambientes. Essas 

situações vêm se repetindo cada vez mais em todos os lugares, o que significa que em 

algum dado momento da vida, levando em consideração o contexto atual da sociedade, 

teremos que nos relacionar de alguma forma com as tecnologias. 
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A inclusão digital, é portanto, uma forma de inclusão social, já que as TICs fazem 

parte de um movimento no qual todas as áreas de conhecimento podem ser envolvidas, 

inclusive o sujeito comum.  As pessoas da terceira idade, participam cada vez mais ativos 

nesse movimento, embora que de forma mais lenta. 

Um grande obstáculo dessa parte da população está, não no acesso à tecnologia, 

mas sim na dificuldade de compreensão da interface e a utilização física dos 

equipamentos. Portanto, a temática deste trabalho foi desenvolvida baseada nos seguintes 

questionamentos: Qual a relação que a terceira idade tem com as TICs? Como está o 

acesso dessas pessoas as tecnologias? Qual a sua verdadeira interação com elas? Qual a 

importância da inclusão digital para estas pessoas?  

Diante desses questionamentos, este trabalho tem como objetivo geral 

compreender a inclusão digital como uma problemática social, de modo a diagnosticar as 

necessidades de pessoas da terceira idade dentro de um contexto tecnológico. E como 

objetivos específicos: entender a importância da inclusão digital para a terceira idade; 

analisar a relação/interação das pessoas idosas com as tecnologias; refletir sobre as 

necessidades dos sujeitos numa perspectiva de inclusão dos idosos no processo 

tecnológico.  

A curiosidade do meu pai, um homem de 65 anos, em aprender a tirar uma foto 

em um smartphone, foi o me levou a essa inquietação. Percebi também que existia o 

receio no uso do aparelho, o medo de fazer algo errado o fez precisar de ajuda para 

conseguir manipular o telefone. Foi por meio dessa interação que eu, aluna de curso de 

Licenciatura em Informática, pude perceber uma relação conflituosa entre o usuário idoso 

e a tecnologia, o que me levou aos questionamentos já citados.   

Na estrutura do trabalho encontram-se introdução, referencial teórico que dá início 

a pesquisa com conceituações e reflexões sobre sociedade e tecnologia, inclusão digital 

como um todo, características culturais dos idosos no Brasil, e por último fez-se um 

apanhado de ideias e reflexões para mostrar a importância da inclusão digital para os 

idosos, sob a luz de teóricos como: Coll (2004), Karchar (2010), Coll e Monereo (2010), 

Bock (2001), entre outros.  

O percurso metodológico, discorre sobre a pesquisa qualitativa na educação e sua 

importância quando aplicada em um estudo. Discorre-se também sobre os métodos 
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usados para obter os dados deste trabalho, no qual encontram-se pesquisa bibliográfica e 

entrevistas, além disso, trata também do local onde foi realizada a pesquisa.    

Nos resultados e discussões encontram-se as análises quanto ao acesso e uso das 

tecnologias pelos idosos e sobre as motivações que os levaram ou não a procurar por 

cursos de inclusão digital. Os pesquisados foram classificados em dois grupos em que o 

primeiro destina-se a pessoas que não participaram nenhum tipo de informática e o 

segundo grupo destina-se aos que participaram, revelando suas motivações, dificuldades, 

aprendizados e expectativas.  

E, por fim, as considerações finais deste trabalho, a qual retoma a importância da 

inclusão digital para a terceira idade, devido as deficiências educacionais tecnológicas em 

grupos com esta faixa etária, além das próprias características físicas do envelhecimento 

e preconceitos direcionados aos idosos e evidencia as potencialidades desses sujeitos 

quanto ao aprendizado das TICs, e a relevância social e acadêmica desse conhecimento 

para a terceira idade. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste capítulo abordaremos teóricos que refletem sobre sociedade e tecnologia, 

inclusão digital, idosos no Brasil e a importância da inclusão digital para a terceira idade, 

fazendo uma progressão destes assuntos até chegar a ideia central destas discussões, sob 

a luz de teóricos como: Bock (2001), Bonilla e Pretto (2011), Coll (2004), Coll e Monereo 

(2010) Karchar (2010), entre outros autores.  

 

2.1 SOCIEDADE E TECNOLOGIA 

 

A sociedade está fortemente ligada as Tecnologias da Informação e Comunicação 

– TIC’s, tendo uma influência significativa, desde a indústria até o consumidor final, ou 

seja, o cidadão comum. Estas, cada vez mais interferem nas relações humanas e 

transformam a visão de mundo das pessoas.  Segundo o que afirma Coll e Monereo (2010, 

p.15):   
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Estamos assistindo já a algumas décadas ao surgimento de uma nova 

forma de organização econômica, social, política e cultural, identificada 

como Sociedade da Informação (SI), que comporta novas maneiras de 

trabalhar, de comunicar-se, de relacionar-se, de aprender, de pensar e, 

em suma, de viver.  

 

 Na sociedade da informação citada por Coll e Monereo (2010), as TICs fazem 

parte da área que utiliza a informática como um meio para produzir, transmitir, armazenar 

e gerenciar diversas informações que vêm delineando cada vez mais a forma como 

vivemos, tendo um potencial significativo para a construção e sistematização do 

conhecimento humano.  

 Essa reflexão é reafirmada por Cardoso (1999, apud, MACEDO; FOLTRAN, [s. 

d.], p. 5) nas seguintes palavras, “As invenções da ciência e da tecnologia em geral, e 

especialmente a da comunicação, têm estimulado e ao mesmo tempo causado um 

processo de transformação amplo na sociedade”. Somente nos últimos anos, o resultado 

desse processo foi sendo percebido pelos sujeitos comuns. As tecnologias foram se 

inserindo no dia-a-dia das pessoas de forma tão intrínseca que só foi possível perceber o 

seu avanço depois que nos tornamos dependentes destas para quase tudo que fazemos 

atualmente, e que cada vez mais vem se desenvolvendo com o passar dos anos.  

Devido a essas transformações aceleradas que vêm ocorrendo, é preciso uma certa 

habilidade para acompanhar esse ritmo, pois apesar de as TICs estarem presentes na 

sociedade de maneira geral, nem todos conseguem acompanhar essas mudanças. Para 

corroborar com este pensamento, Castells (1999, apud KOHN e MORAES, 2007, p.3), 

afirma que: 

 

[...] a habilidade ou inabilidade de uma sociedade dominar a tecnologia 

ou incorporar-se às transformações das sociedades, fazer uso e decidir 

seu potencial tecnológico, remodela a sociedade em ritmo acelerado e 

traça a história e o destino dessas sociedades; remetendo que essas 

modificações não ocorrem de forma igual e total em todos os lugares, 

ao mesmo tempo e instantânea e toda realidade, mas sim é um processo 

temporal e para alguns, demorado.  

 

Mediante essas reflexões, podemos entender que o avanço tecnológico não 

modifica a sociedade por si só, mas sim o seu uso pelas pessoas é o que as tornam 

importantes. Cada vez mais a tecnologia tem ficado acessível a todos, embora para alguns, 

estes recursos sejam limitados, há na intrínseca relação sociedade/tecnologia, uma ação 
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direta e indireta no cotidiano de todos, sem fazer distinção entre classes, idade, cultura ou 

etnia. A maneira com que se aprende não é igual para todos, sendo o aprendizado um 

processo gradual que muda de indivíduo para indivíduo, por isso as práticas pedagógicas 

são tão diferenciadas, para que atenda às necessidades educacionais de um certo grupo de 

sujeitos.  

 Assim acontece também com o aprendizado das TICs, é preciso se levar em 

consideração o público ao qual estas são direcionadas, por isso a inclusão digital é tão 

discutida por muitos teóricos, afim de que todos possam usufruir deste recurso.    

 

2.2 INCLUSÃO DIGITAL  

    

O conhecimento sobre a informática e afins já é um requisito necessário à vida 

das pessoas da contemporaneidade. Tornou-se um poderoso recurso do mercado para 

atingir seus objetivos financeiros, o que se reflete no cotidiano dos sujeitos comuns, no 

qual a inabilidade de uso das tecnologias não é mais bem aceita em qualquer setor de 

trabalho, o que explica a crescente busca por este conhecimento.   

A inclusão digital procura inserir os sujeitos no contexto tecnológico tendo como 

objetivo a inclusão social. O conceito de inclusão digital é bastante abrangente, pois 

transita em diversos meios sociais. Para Ribeiro ([s. d], p. 3), “a inclusão digital deve ser 

vista sob o ponto de vista ético, sendo considerada como uma ação que promoverá a 

conquista da “cidadania”, a qual contribuíra para uma sociedade mais igualitária, com 

expectativa da inclusão social.” 

 O referido autor conceitua inclusão digital como “o acesso à informação que está 

nos meios digitais e, como ponto de chegada à assimilação da informação e sua 

reelaboração em novo conhecimento, tendo como consequência desejável a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas”, (RIBEIRO, [s. d], p. 3). 

Além do acesso à qualidade de vida, é preciso pensar também em um indivíduo 

autônomo, capaz de tomar suas decisões. Cruz (2004, p. 9) explica que “a inclusão digital 

deve favorecer a apropriação da tecnologia de forma consciente, que torne o indivíduo 

capaz de decidir quando, como e para que utiliza-la.”. Para ele a inclusão digital: 
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[...] Significa aplicar as tecnologias a processos que contribuam para o 

fortalecimento de suas atividades econômicas, de sua capacidade de 

organização, do nível educacional e da autoestima dos seus integrantes, 

de sua comunicação com outros grupos, de suas entidades e serviços 

locais e de sua qualidade de vida. 
 

 Estas considerações compõem, além da visão educacional da inclusão digital, 

prevê a autonomia dos sujeitos no seu meio social, garantindo o direito a comunicação 

que hoje é tão necessária para a liberdade das pessoas. No entanto, devido a sua ampla 

abrangência, a inclusão digital pode ser vista erroneamente como um salva-vidas quando 

o assunto é inclusão social. Bonilla e Pretto (2011, p. 33-34), mostram no seu estudo que 

a inclusão digital: 

 

[...] tem sido frequentemente utilizada, em especial pelas organizações 

internacionais e pelo setor público, para compor um jargão apelativo 

nas abordagens políticas de caráter geral e populista. Uma espécie de 

nova e mirabolante solução para quase todo os entraves da sociedade 

contemporânea: pobreza, desigualdade social, carências educacionais, 

injustiça social, desemprego, violência, criminalidade, entre outros.”  
 

 Sendo assim, é possível perceber que o termo “inclusão digital” pode ser 

camuflado como uma ação social prevendo o bem de todos, mas que pode ocultar 

intenções e ações que não condizem com a sua essência.  

 Bonilla e Pretto (2011) defendem que é preciso buscar perspectivas de oportunizar 

condições para que os sujeitos sejam capazes de participar, questionar, decidir, 

transformar, tornando-se parte integrante da dinâmica social, em todas as suas instâncias. 

É possível ver nas indagações dos autores que todos possuem na sua esfera a inclusão 

como ponto principal das discussões. Porém é importante salientar que essa não é a 

solução para todos os problemas sociais, mas sim, uma maneira de se chegar até as 

carências dos sujeitos, uma espécie de caminho que leva a refletir e conhecer sobre o que 

é preciso mudar na sociedade para garantir que todos possam ter os mesmos direitos 

perante a sociedade.  

Sendo assim, chega-se à conclusão de que a inclusão digital é uma fusão entre 

sociedade, tecnologia e educação, e deve ser construída considerando o presente 

panorama social.  
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 Dentro desse panorama encontram-se os idosos. Estes devem ser assistidos pelos 

órgãos que promovem a educação, para que possam, assim, como os outros participantes 

sociais, interagir com as novas tecnologias de forma significativa em quaisquer que sejam 

seus objetivos. 

 

2.3 IDOSOS NO BRASIL 

 

 A expressão terceira idade foi criada na França em 1962, quando foi introduzida 

no país uma política de integração social e que visaria à transformação da imagem da 

velhice. (PEIXOTO, 1998, apud, SILVA, 2008). É entendida por muitos autores como 

sendo “jovens velhos”, aposentados dinâmicos que se inserem em atividades sociais, 

culturais e esportivas.    

 

[...] a modificação da sensibilidade investida sobre a velhice acabou 

gerando uma profunda inversão dos valores a ela atribuídos: antes 

entendida como decadência física e invalidez, momento de descanso e 

quietude no qual imperavam a solidão e o isolamento afetivo, passa a 

significar o momento do lazer, propício à realização pessoal que ficou 

incompleta na juventude, à criação de novos hábitos, hobbies e 

habilidades e ao cultivo de laços afetivos e amorosos alternativos à 

família. (SILVA, p. 161, 2008).  

  

 Para complementar essa ideia, Silva (2008, p. 156) afirma ainda que: 

 

Observando as manifestações culturais dos que envelhecem na 

contemporaneidade, são identificadas mudanças significativas de 

hábitos, imagens, crenças e termos utilizados para caracterizar esse 

período da vida. 

 

 Sendo assim, a forma como se percebe o idoso na contemporaneidade é diferente 

do que foi no passado, já que essas pessoas estão cada vez mais inseridas em atividades 

que estimulam o convívio em sociedade. A idade cronológica desses sujeitos não os 

descrevem mais, importando apenas a idade psicológica, relacionada com a capacidade 

de adaptação de uma pessoa, enfrentando as demandas do ambiente (COLL et al, 2004).  

 A idade social, porém, é ainda um fator de grande estereótipo relacionado às 

pessoas mais velhas, já que, ainda segundo Coll, et al (2004, p.372), “está relacionada 
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com os papéis e as expectativas sociais associadas a determinadas idades”. O referido 

autor exemplifica o seu argumento afirmando que: “aos 30 a sociedade espera que uma 

pessoa esteja trabalhando, que antes dos 40 tenha tido um filho, que aos 65 consiga a 

aposentadoria e que, alguns anos mais tarde, tenha netos.” 

  Entretanto, isso vem se confrontando com a realidade vivida na 

contemporaneidade, Coll (2004) integra ainda que as mudanças e expectativas que vamos 

assistindo nos últimos tempos exigem flexibilidade ao estabelecer limites sociais e que 

alguns até dizem que a idade social deixou ser de relevante, visto que, em um cenário em 

que hoje as diferenças são o auge das discussões sociais, essa ideia preconiza bastante o 

indivíduo, trazendo para ele rótulos que não são bem vindos a qualquer idade.    

 Para que não seja tratado com diferença ou desrespeito, a Constituição Brasileira 

de 1988 institui na sua esfera o artigo 230, que estabelece que “A família, a sociedade e 

o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. 

(BRASIL, 1988, p. 133).  

 Estudos apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

confirmam o envelhecimento populacional no Brasil e revela que o contingente de 

pessoas com mais de 60 anos no nosso país em 2050 será de 13,7 milhões de pessoas. Um 

aumento significativo em relação aos anos 80 em que essa estimativa era de 1,8 milhões 

de pessoas nessa faixa etária. 

 Com esse aumento populacional, são maiores as responsabilidades quanto a 

qualidade de vida desses sujeitos, em todos os aspectos contemplados pelos seus direitos 

como cidadãos em especial a inclusão digital, que veio para integrar tecnologia e 

educação para que juntas possam evitar que essas pessoas sejam excluídas do processo 

tecnológico.    

 Por essa razão, direcionar um olhar mais atento sobre essas pessoas hoje se torna 

essencial na educação, para que se construa junto com o idoso um pensar mais aberto 

quanto as suas capacidades e potencialidades, e que legitime os seus direitos como 

cidadãos.    

 

2.4 A IMPORTANCIA DA INCLUSÃO DIGITAL PARA A TERCEIRA IDADE 
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 Os significados atribuídos a inclusão digital são diversos, porém vê-se na sua 

essência que, embora possa ser relacionado a diversas situações, todo o seu significado 

prevê as suas contribuições para uma sociedade mais igualitária, tornando os sujeitos 

capazes de decidir o que deseja fazer com este conhecimento.  

Segundo Karchar (2010) as gerações mais jovens têm mais presteza no uso de 

artefatos tecnológicos, e assimilam mais facilmente as mudanças, já que convivem com 

estes aparelhos desde novos. 

 Diferente dos idosos, pois são de origem anterior a “Era digital”, e precisam de 

um tempo maior para assimilar tanto a parte física do aparelho com a sua interface, que 

podem ser cheias de abreviações ou símbolos que muitas vezes não são entendidos por 

quem é mais velho. Para confirmar este argumento, Karchar (2010, p.136) diz ainda que: 

  

As pessoas da terceira idade necessitam de um tempo maior e seguem 

um ritmo mais lento para aprender a manipular e assimilar os 

mecanismos de funcionamento desses artefatos (Kachar, 2003; 2009), 

seja para o uso pessoal e cotidiano ou em atividade profissional. Estes 

aparelhos nem sempre apresentam uma interface amigável ao universo 

e às características do idoso, considerando o tamanho e o tipo de fonte, 

o tamanho dos ícones, o contraste nas cores, assim como, o design de 

interação, onde este último necessitaria ser mais intuitivo (Moro, 2010). 

Desta forma, acaba ocorrendo uma subutilização desses recursos pelo 

público mais velho, que não se restringe aos celulares, mas aos diversos 

artefatos como os computadores que implicam na decodificação da 

linguagem digital.  

  

Segundo o que prevê a lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003 ou como é mais 

conhecida, Estatuto do Idoso, “os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo 

às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua 

integração à vida moderna” (BRASIL, 2003, p. 19).  

Portanto, os cursos desenvolvidos por ações governamentais ou do terceiro setor, 

devem se atentar para práticas pedagógicas que levem em consideração as necessidades 

educacionais desses sujeitos. O ato de aprender é um processo dinâmico, pessoal e 

complexo, que envolve influências não só ambientais, mas também as inerentes ao 

próprio sujeito que aprende. A condução do processo de ensino requer uma compreensão 

segura das condições externas e internas que influenciam a aprendizagem e, também, do 

entendimento do modo como se processa e como as pessoas aprendem, (LIBÂNEO, 

1994, apud, DANTAS, et all, [s. d.]). 
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Trazendo mais uma vez Karchar (2001, apud Karchar 2010) para este estudo, a 

abordagem educacional com idosos considera características físicas, psicológicas e 

sociais, portanto requer compreensão e uma prática pedagógica específica para esse 

público. 

Essas características fazem referência aos processos sensório-perceptivos e de 

execução. As características físicas mais influentes para o declínio da aprendizagem são 

a diminuição da visão, execução psicomotora e a audição. As duas primeiras são 

ocasionados pelo processo de envelhecimento, enquanto a última pode ser ocasionada 

tanto por este processo, quanto por fatores ambientais.  

As características psicológicas referem-se à atenção, memória que são 

denominados por Coll, Marchesi e Palácios (2004) como os processos de filtro e 

armazenamento. Embora não haja com certeza a deterioração destes fatores em 

consequência da idade, estes podem ser afetados por fatores biológicos e ambientais, nos 

quais à medida que vamos vivenciando experiências, estas vão afetando esses processos. 

Segundo argumenta Coll (et all, 2004, p.393-394):  

 
A atenção é um complexo processo no qual intervêm muitos fatores, 

como a dificuldade e a novidade da tarefa, a quantidade de informação 

irrelevante que contenha, a velocidade com que deve ser enfrentada, 

etc. Esses são os fatores que determinam a eficácia no uso da atenção. 

Pensemos, por exemplo, que embora as pessoas mais velhas necessitem 

de mais tempo para tomar decisões de atenção, com um tempo de 

preparo adequado muitas diferenças de idade desaparecem.  

 

Com relação à memória, ele diz:  

 

[...] as pessoas mais velhas e mais idosas conservam boas capacidades 

de aprendizagem, principalmente quando são dadas as condições de 

motivação e as atitudes adequadas. Para que essas possibilidades 

possam ser aproveitadas e, especialmente em situações de 

aprendizagem formal, às vezes é necessário introduzir algumas 

mudanças que levem em consideração as particularidades físicas, 

cognitivas e pessoais (condição de iluminação e som, eliminação de 

barreiras arquitetônicas, incentivo da motivação e um grau de 

comprometimento.) Também é necessário adaptar a grade curricular e 

os recursos pedagógicos, para flexibilizar as situações educativas e 

facilitar a sensação de controle de quem nelas participam. 

 

A informática tem em sua capacidade uma dimensão muito grande, por isso cada 

vez mais a procura por cursos na área da computação e das tecnologias aumenta por 

pessoas que desejam se qualificar na área. Sabemos também que este é, além de uma área 
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de ensino, um mediador de conhecimentos, por isso os projetos de inclusão digital para a 

terceira idade, além da sua característica principal, que é a de ensinar informática para 

idosos, pode também se entrelaçar com as necessidades específicas deste público.   

Para Roldão (2009, p. 68):  

 

[...] um motivo pelo qual a aprendizagem contínua é importante, 

especialmente na terceira idade (idade na qual costumam ocorrer 

múltiplas perdas que as pessoas precisam enfrentar) e, especialmente, 

quando é organizada como atividade grupal, que possibilita o contato 

com outras pessoas, é o fato de possibilitar apoio e relações com outras 

pessoas, além de aprendizagem voltada para questões específicas de 

interesse do idoso. Tais fatores podem promover resiliência e favorecer 

a adoção de condutas resilientes. 

 

Sendo este um aprendizado contínuo, já que a cada dia se desenvolve e se 

reinventa, as práticas com inclusão digital são tão defendidas por muitos autores como 

um difusor da saúde mental dos seus participantes, pois proporciona aos indivíduos o 

exercício da memória, da coordenação motora e promove a inclusão social desses sujeitos 

em um meio.  

Para que isto ocorra de maneira eficiente, é preciso direcionar métodos de ensino 

que funcionem, que requer apenas conhecimento por parte desses setores sobre as 

necessidades e potencialidades desse público, e como já disse Coll, um certo grau de 

comprometimento. 
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3 METODOLOGIAS: PERCURSO DA PESQUISA 

 

Os procedimentos adotados para a coleta e análise dos dados se caracterizam por 

abordagens qualitativas de pesquisa, com o apoio da entrevista semiestruturada, para a 

obtenção de dados que não podem ser expressos apenas por números, mas sim, por análise 

e reflexão do pesquisador quanto a seu objeto de estudo e as múltiplas relações que o 

cercam.  

Cada vez mais se entende o fenômeno educacional como situado dentro de um 

contexto social, por sua vez inserido em uma realidade histórica, que sofre toda uma série 

de determinações. Um dos desafios atualmente lançados à pesquisa educacional é 

exatamente o de tentar captar essa realidade dinâmica e complexa do seu objeto de estudo, 

em sua realização histórica (LÜDKE; ANDRÉ,1986). 

Este estudo leva em consideração o uso das TICs pelos sujeitos, tendo em vista 

que os percursos de vida foi traçado de forma diferente. Os valores e o entendimento que 

eles têm sobre como funciona a sociedade são diferentes, e portanto sendo necessário o 

entendimento das suas concepções para que seja possível uma verdadeira compreensão 

da interação com a tecnologia. 

E para entender estas concepções com legitimidade, foi preciso estar em contato 

direto com a realidade dessas pessoas, ou seja, em seu ambiente natural. Segundo Bogdan 

e Biklen (1982) uma das características básicas que configuram esse tipo de estudo é o 

“significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são foco de atenção especial pelo 

pesquisador. 

 Assim sendo, é importante ressaltar que “a preocupação com o processo é muito 

maior do que com o produto” (LÜKDE; ANDRÉ, 1986, p.12), ou seja, o pesquisador 

deve estar atento as interações cotidianas que estas pessoas têm com as tecnologias, já 

que é no dia-a-dia que elas se manifestam.  

O estudo envolveu técnicas do tipo etnográfico, que tem como seu principal 

objetivo “verificar se a pessoa que lê esse estudo consegue interpretar aquilo que ocorre 

no grupo estudado tão apropriadamente como se fosse um membro desse grupo.” 

(LÜKDE; ANDRÉ, 1986, p.14).  
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 É preciso que alguns critérios sejam cumpridos, para que uma pesquisa seja 

classificada como um estudo etnográfico. Tais critérios devem partir de dois pressupostos 

específicos sobre a realidade. Segundo Wilson (1977, apud Lukde e André), a pesquisa 

etnográfica fundamenta-se em dois conjuntos de hipóteses sobre o comportamento 

humano:  o tipo de pesquisa e o tipo de abordagem empregada neste estudo já nos revela 

a importância da realidade dos sujeitos, tendo como grande relevância o seu meio social 

e suas percepções quanto à sociedade.  

 Além disso, a pesquisa é do tipo exploratória, visto que levanta “informações 

sobre determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto” (SEVERINO, ano, p. 123). Para chegarmos a 

estes objetivos alguns instrumentos foram usados para a efetivação da pesquisa, como 

pesquisa bibliográfica e entrevista.    

 A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir de registros de outros 

pesquisadores quanto ao tema deste trabalho, levando-se em consideração o que já foi 

descoberto sobre este campo de pesquisa. Foi utilizada como recurso, objetivando buscar 

informações sobre a temática em discussão. Buscou-se entender e unir conhecimentos 

que possam concretizar o objeto de estudo desta pesquisa. Pensando nisso, buscou-se 

aporte teórico em estudiosos como, Bock (2008), Coll (2004), Coll (2010), Karchar 

(2001), dentre outros autores que contemplam, ou se aproximem do objeto de estudo da 

pesquisa. 

 A investigação não pode deixar de lado a realidade social em que vive o sujeito 

alvo da pesquisa. Em virtude desse pensamento, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, em que foi elaborada um roteiro, e aplicado a um grupo de pessoas com 

idades igual ou superior a 60 anos.  

 Para Manzine (1990/1991, p. 154, apud Manzine, [s.d], on line), “a entrevista 

semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro 

com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista”.  

Reforçando essa ideia, Ludke e André (1996, p.34) dizem que a entrevista 

semiestruturada se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações.  
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 Esta forma de construção de dados deixa uma certa cumplicidade entre 

entrevistador e entrevistado, passando mais segurança para quem responde, já que a 

intenção não é forçar ou induzir uma resposta, mas sim deixar a pessoa à vontade para 

contar suas experiências, vivências, e relacionamento com as TiC’s (LÜKDE; ANDRÉ, 

1986).  

 A capacidade de ouvir é um aspecto de muita importância durante a entrevista, e 

nesse caso ainda mais especial, já que estamos lidando com um público que muitas vezes 

tem como necessidade ser ouvido. Apesar da pesquisa ter um teor da própria subjetividade 

do pesquisador, é necessário que, ao entrevistar determinado sujeito, haja o respeito pela 

cultura e pelos valores da pessoa, “garantindo um clima de confiança, para que o 

informante se sinta à vontade para se expressar livremente.” (LÜKDE; ANDRÉ, 1986, 

p.35). 

 Além da capacidade de ouvir, é preciso que o entrevistador tenha a habilidade de 

observação bem apurada, quanto aos gestos do entrevistado, sinais não-verbais que 

revelam por diversas vezes a legitimidade dos dados coletados. 

As entrevistas foram feitas com apoio de gravação de áudio, no qual foi possível 

a captação da fala do entrevistado, que foi explicitado para os participantes antes do início 

das gravações. Foi apresentado para os participantes o termo de consentimento da 

entrevista e o termo de uso de voz, além da carta de apresentação do pesquisador. Além 

da gravação da voz é importante salientar que os gestos e o olhar de cada um deles foram 

percebidos pelo pesquisador no momento da entrevista. 

O roteiro de entrevista foi elaborado tendo em vista o objeto de estudo, os idosos 

e sua relação com as tecnologias da informação e comunicação, e os objetivos aos quais 

pretendeu-se chegar neste estudo. Prevendo a comodidade dos participantes, a entrevista 

foi realizada na casa dos entrevistados a qual tive uma receptividade bastante satisfatória.  

Foram planejadas para este estudo 18 perguntas, contudo, durante o processo de 

análise e extração de dados três delas tornaram-se obsoletas e portanto, não foram 

consideradas.  

Por meio do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social da cidade de 

Assú, houve a colaboração da coordenadora do CRAS que nessa situação foi de muita 

importância no acesso a esses idosos, pois gerou uma confiança entre pesquisador e o 
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entrevistado nesses dois casos, por meio disso consegui que esses dois sujeitos me 

confiassem os seus endereços para que eu pudesse entrevista-los.  

Os próximos três entrevistados foram mais acessíveis, pois são pessoas próximas 

ao pesquisador, e portanto informações foram confiadas com mais facilidade.  

Para que acontecesse a entrevista com os últimos quatro entrevistados, o meu 

primeiro desafio foi encontrar na região cursos ou atividades que proporcionassem a 

inclusão digital, foi então que por meio da colaboração da professora do curso de 

Informática – Inclusão digital para idosos, que tive contato alguns alunos.  

Foram entrevistadas nove pessoas, sendo que 78% do sexo feminino e 22% do 

sexo masculino, com idade mínima de 60 anos e máxima de 80 anos e com a quantidade 

filhos com o mínimo de 0 filhos e máxima de 3. Quando questionados sobre a suas 

profissões, 56% informaram que trabalharam como professores, sendo que um deles 

também se dedicou a carreira de empresário após se aposentar como professor, 22% 

trabalharam como pescadores, 11% trabalharam como manicure e 11% trabalharam como 

agricultores. Em questão de localização de moradia, 56% dos participantes desta pesquisa 

são residentes da cidade de Assú/RN e 44% (n=4) são residentes da cidade de Itajá/RN, 

100% dos participantes tem suas moradias localizadas em zona urbana. 

É importante ressaltar que a pesquisa qualitativa prevê a qualidade dos dados 

apresentados, portanto apesar de a amostragem da quantidade de sujeitos entrevistados 

ser pequena, os dados coletados fazem referência do macro ao micro, revelando uma 

concordância com amostragem de nível nacional e mundial.  

Durante a progressão do trabalho esses entrevistados serão citados várias vezes 

dentro dos textos, portanto como meio de melhor identificá-los e para garantir o sigilo 

das suas identidades, serão nomeados de acordo com suas iniciais e suas idades conforme 

tabela 01.  

 

  Inicial  Idade 

Grupo 1 

Entrevistado I G 71 

Entrevistado II A 70 

Entrevistado III I 78 

TABELA 01 – Identificação dos sujeitos 
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Entrevistado IV M 60 

Entrevistado V L 67 

Grupo 2 

Entrevistado VI R 62 

Entrevistado VII C 80 

Entrevistado VIII S 75 

Entrevistado IX F 62 

 

  

 Para realizar a análise, os sujeitos da pesquisa foram divididos em dois grupos: o 

primeiro grupo se compõe de pessoas que nunca fizeram parte de cursos de inclusão 

digital e o outro se compõe de pessoas que já fizeram parte de, pelo menos, um curso ou 

se inseriram em atividades voltadas à inclusão digital. Para fazer a análise dos dois 

grupos, foram considerados fatores educacionais e tecnológicos. O nível de escolaridade 

dos sujeitos varia entre o semianalfabetismo e o ensino superior. O gráfico 01 representa 

os níveis de escolaridade dos participantes da pesquisa. 

Dentro desse universo, dois dos participantes, 20% da amostra relataram que não 

chegaram a estudar. O entrevistado III chegou apenas a participar de curso rápido de 

conhecimentos básicos voltado para os idosos, em escola pública estadual localizada no 

seu município de residência. Na sua fala ela diz:  

 
[...] pra dizer que eu nunca estudei, nunca entrei num colégio, entrei ali 

no CAIC1 depois de velha, parece que não passei dois meses, nem dois 

meses, pode dizer que eu não estudei. Porque o que eu sabia... o que 

ensinaram eu já sabia, menos a matemática, eu já sabia.” [...] “estava 

tendo um estudo para os idosos, eu fui e me meti lá. (I78) 

  

O entrevistado L67, quase não permaneceu na escola, segundo o próprio entrevistado “Eu 

estudei a carta de ABC2”.  

                                                           
1 Escola Estadual de ensino fundamental e médio, localizada na cidade de Assú no Rio Grande 

do Norte.  
2 Cartilha impressa do alfabeto e silabação.  

Fonte: produzida pela autora, 2018. 
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Nenhum dos participantes do primeiro grupo, chegou a terminar o ensino 

fundamental3, porém o entrevistado A70 chama a atenção para os cursos preparatórios 

que lhe possibilitou exercer à docência. 

[...] eu fiz só o quinto ano. Agora eu comecei um curso. Não sei se você 

conhece, Logos 24, que era curso pra professores sabe? Foi quando 

minha vista falhou, que a gente fazia, fazia uma prova no ‘nure’, aí 

recebia um módulo pra estudar em casa, ai fazia a prova seguinte. 

Quando eu já estava no sétimo, minha vista falhou, eu tive que fazer a 

prova oral porque não deu pra ler de jeito nenhum, aí fui pedir 

afastamento pra fazer tratamento, foi quando o médico disse que o meu 

problema era irreversível, não como, eu ia me aposentar, ai eu peguei 

uns tempos de benefícios, depois em sequência me aposentei 

[...]Estudei até o quinto, mas fazia esses cursos preparatórios, fazia 

muito esses cursinhos de seleção, sabe! Semanas pedagógicas, essas 

coisas assim, a gente se aperfeiçoa né! (A70).  

 

São pessoas, segundo suas falas nas entrevistas, que moravam em comunidades 

que ficavam longe das cidades, e por isso o acesso à escola era difícil. Estes desde crianças 

tinham a responsabilidade de ajudar seus pais na lavoura ou na pescaria, o que dificultava 

mais ainda a ida a escola.  

 Quanto aos participantes do segundo grupo, todos terminaram seus estudos, sendo 

que os entrevistados R62, S75 e F62 fizeram curso superior, e o entrevistado C80 

terminou o segundo grau e fez curso técnico em área de conhecimento específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 O ensino fundamental corresponde a uma das etapas da educação básica no Brasil, referente ao 

1º até 9º ano.   
4 Projeto implantado em alguns estados do Brasil na década de 70, com o objetivo de formar 

professores leigos em regime emergencial, com habilidade em segundo grau para exercício de 

magistério.  
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GRÁFICO 01 – Escolaridade dos sujeitos da pesquisa 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo iniciaremos as discussões sobre a interação dos idosos com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação. No intuito de identificar quais os recursos 

tecnológicos essas pessoas têm acesso no seu dia-a-dia, foi realizado um mapeamento 

dessas TICs tendo como base a última pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos 

e Desenvolvimento da Sociedade da informação – CETIC, quanto ao uso das TICs nos 

domicílios brasileiros. Foram adicionados os serviços de internet, já que em diversas 

ocasiões, esse recurso é grande importância para o acesso à informação.  

Foi realizada análise dos dados encontrados sobre os equipamentos TIC, onde são 

expostas informações de alcance nacional sobre o acesso dessas TICs pelos brasileiros e 

depois são mostrados os dados referentes à pesquisa deste estudo. Em seguida, foi feita 

análise do acesso à internet, observando-se o alcance mundial e nacional, mostrando 

depois os dados encontrados na exploração para este estudo.   

 

  

Ensino fundamental 

incompleto

40%

Ensino superior

30%

Ensino médio/técnico

10%

Não estudou

20%

ESCOLARIDADE

Fonte: produzido pela autora, 2018. 
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4.1 EQUIPAMENTOS TIC 

    

Na pesquisa do CETIC, observa-se que os itens tecnológicos que mais dispõem 

nos domicílios brasileiros são a televisão, telefone celular e o rádio. Em seguida, vem os 

computadores e o tablet. Com base no gráfico 025 foram considerados para efeito de 

análise neste estudo os itens televisão (digital ou analógica), rádio/caixa de som, 

computador de mesa ou portátil e tablet. Além destes, acrescentou-se a impressora e os 

serviços de internet.  

 

 

  

Os dados encontrados nesta pesquisa foram divididos em dois passos, o primeiro 

mostra a proporção e o segundo o uso real dos equipamentos TIC pelos idosos no seu 

ambiente. O gráfico 03, elaborado para este estudo mostra em proporção desde o item 

que possui mais acesso até o que possui menos acesso.  

 

                                                           
5 Adaptação produzida pela autora.  

Gráfico 02: Domicílios que possuem equipamentos TIC. 

 

Fonte: http://data.cetic.br/cetic/explore 
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A partir da extração desses dados, verificamos que os objetos que os entrevistados 

mais possuem em suas casas são a televisão, o smartphone e o rádio, seguidos por 

computador, impressora e tablet.  

Para analisar o uso real desses objetos, foram feitas aos entrevistados duas 

perguntas que consolidam na pesquisa o uso e as dificuldades dessas pessoas mediante 

essas tecnologias. 

 O gráfico 04 mostra que os objetos mais utilizados pelos idosos são a televisão e 

o rádio, com exceção de um dos entrevistados que coloca o smartphone como o objeto 

que mais usa. A proporção de uso entre o rádio com 33%, e a televisão com 34%, 

constatados como os aparelhos que mais fazem uso no seu dia-a-dia, são bem próximas. 

O smartphone foi citado por 22% dos entrevistados e 11% disse que não faz uso de 

nenhum desses objetos. 

Computador

9%

Smartphone

26%

Televisão 

digital/analógica

26%

Tablet

6%

Impressora

9%

Rádio/Caixa de som

24%

Gráfico 03 – Mapeamento de equipamentos eletrônicos/digitais existentes nas residências dos 

entrevistados. 

Fonte: Produzido pela a autora, 2018. 
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Embora o uso destes aparelhos chegue a ser concomitante, de uma forma geral a 

televisão foi citada em todos os discursos, deixando claro que embora não seja o favorito 

de alguns entrevistados, este é o item que está presente em todos os ambientes familiares 

apresentados neste estudo.  

Segundo Kubey (1980, apud Acosta et all, 2012, p. 174)  

 
A preferência pelo uso da TV dentre os meios de comunicação é 

explicado por Kubey (1980), o qual descreve que a TV provê tanto 

estímulos visuais, como auditivos, que contribuem para que o indivíduo 

preencha eventuais deficiências perceptivas, o que aumenta a 

probabilidade de que o idoso escolha a TV como fonte de informação, 

entretenimento, estimulação e aprendizado. 

 

Pelas respostas dos entrevistados, podemos perceber que o uso deste meio de 

comunicação se deve principalmente em função da cultura de assistir aos noticiários, que 

foi citado em quase todas as falas dos participantes, além deste surgiu também outras 

formas de entretenimento, como novelas e esportes.   

O rádio ou caixa de som, como foi mencionado na entrevista, detém 33% das 

pessoas que fazem uso deste aparelho. Um ponto importante a se observar nesse caso é 

que os rádios que os entrevistados possuem são dos mais atuais, na fala de um dos 

entrevistados foi citado o uso do pendrive6 como recurso para ouvir suas músicas 

                                                           
6 Memória USB Flash Drive, mais conhecido como pendrive, é um dispositivo constituído por 

uma memória flash e que possui a função de armazenamento de dados. 

Smartphone

22%

Televisão

34%

Rádio

33%

Nenhum

11%

Gráfico 04 – Amostra dos aparelhos mais usados pelos sujeitos da pesquisa. 

Fonte: Produzido pela a autora, 2018. 
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preferidas. G., 71 anos afirma: “[...]a gente vai dormir e fica escutando o pendrive nela.” 

“O caderno de ocorrência 7eu não perco um, que são as notícias do Assú, né!?”.  

Nesse contexto do rádio, algo importante a se analisar é a interação dos idosos 

com este objeto. Chegou ao Brasil em 1922, o que significa que essas pessoas nasceram 

e cresceram ouvindo rádio.  

Marcelino e Silveira (2016, p. 2016) afirmam que “Os meios de comunicação 

radiofônicos juntamente com os idosos caminham juntos, a terceira idade acompanhou 

seu crescimento e o rádio os acompanhou em boa parte de suas vidas, os tornando público 

ativo e fiel.” Diante disso é possível entender que os idosos têm acompanhado nessa 

trajetória as modificações que o aparelho vem sofrendo nos últimos anos. Hoje um rádio 

possui além das suas funções tradicionais, entradas USB e cartão de memória.  

 Os usos desses dois objetos, principalmente a televisão, estão bastante 

relacionados ao lazer desses idosos, que demostraram ser mais caseiros e tendem a gostar 

de atividades mais tranquilas. Já o smartphone, visto como o terceiro aparelho que mais 

usam, é mais utilizado para suas funções tradicionais, fazer e receber ligações, do que 

para acessar aplicativos de mensagens ou entretenimento. Isto é mostrado no gráfico 05, 

onde exibe as atividades relacionadas ao laser desses idosos, demostrando o que gostam 

de fazer para se divertir ou passar o tempo.  

 Após mapear e identificar quais destes equipamentos são mais usados pelos 

idosos, foram direcionadas perguntas no intuito de descobrir se há dificuldades quanto ao 

manuseio desses objetos. 

 

 

 

 

 

                                                           
 
7 Programa informativo da emissora Rádio Princesa do Vale, localizada da cidade de Assú no 

Rio Grande do Norte. 
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4.1.1 As dificuldades de manuseio de equipamentos TICs 

 

Quando relatado as dificuldades dos sujeitos mediante um dos aparelhos que mais 

utilizam, pude perceber, por meio da fala dos participantes, que as maiores barreiras são 

quanto aos equipamentos digitais, que no caso do entrevistado G71 foi com o smartphone, 

e nos casos dos entrevistados R62, C80, S75 e F62 foi com a televisão digital.  

Isso pode ser expresso nas próprias falas dos participantes, que dizem: 

 

Eu tenho dificuldade. Às vezes elas ligam pra mim dizendo que é da 

operadora. “A senhora tem?” Não sei o quê, não sei o quê... Mulher, eu 

sou uma pessoa de idade, eu não sei mexer com isso, e eu não quero 

não. Botar um plano pra pagar não sei quanto, pra ter não sei o quê, 

Whatssap.. Pra ter não sei... Eu digo: não, mulher, eu não sei mexer com 

telefone não, eu só sei ligar e desligar, eu digo logo isso, aí elas [...] 

(G71, 2018). 

 

Eu encontro dificuldade quando eu aperto algum botão diferente, né? 

Que não sei manusear, pra procurar a imagem e a cor, né? Às vezes. 

Assistir TV

43%

Ouvir música

15%

Participar de eventos 

religiosos

14%

Escrever

7%

Viajar

7%

Atividades CRAS

7%

Descansar

7%

Gráfico 05 – Amostra das atividades de lazer dos sujeitos da pesquisa. 

Fonte: Produzido pela a autora, 2018. 
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[...] É tem muitas funções aí quando aperta numa coisa ali diferente, 

você já desprograma a televisão toda, aí eu não sei não fazer esse 

manuseio não, já (P) é que tira pra mim. (R62, 2018).  

 

 

Sinto! Se... Vamos dizer a televisão, eu uso também muito a televisão, 

eu estando em casa eu gosto de estar com a televisão ligada, 

principalmente jornal. Eu não gosto de faltar, só se for preciso eu ir pra 

igreja naquele horário, ou pro outro canto, aí também eu deixo, mas eu 

estando em casa eu gosto de assistir esse repórter. Pronto... Eu vou dizer 

a minha dificuldade, se aparecer alguma coisa na televisão, aí eu fico 

ali na dúvida, onde é que eu vou bater o dedo num pitoco ali daquele. 

Meu Deus, por que eu já bati e desmantelei tudo ali na televisão? Uma 

vez eu sentei em cima do controle, bateu lá aí ela começou aquele 

chuveirinho, que tinha saído do ar. Aí, meu Deus! Eu comecei a bater 

lá, aí eu sem saber, eu tive que ligar, menino, pro menino vir ajeitar a 

televisão. Eu sinto muita dificuldade. (F62, 2018). 

 

Sinto, porque a minha é muito sofisticada, minha televisão já é muito 

moderna, ela tem todas as opções” [...] A gente aperta numa tecla 

diferente, quando de fé tá filmando o quarto da gente, aí tem quer ter o 

cuidado. A gente aperta uma tecla, aí quando de fé bloqueia as coisas, 

aí tem que chamar (V) ou (MT) que eles são mais entendidos nesses 

assuntos, aí eles é quem ajeita. Tem vezes que precisa chamar até o 

técnico. (C80, 2018).  

 

A fala do entrevistado C80 revela além das suas dificuldades a preocupação 

quanto à segurança, que pode ser expresso também na fala de S75 anos “Tem hora que a 

gente está deitado e a televisão filmando a gente.” Essa preocupação é bastante 

condizente com a realidade, já que hoje a segurança da informação8 é bastante presente 

em uma sociedade que usufrui dos meios digitais, mas também precisam se preocupar em 

não vazar informações intimas, como é o caso da preocupação desses participantes que 

apesar de não conhecerem o conceito técnico do termo, entendem a sua importância 

mesmo que seja uma ideia advinda do senso comum. 

As falas dos entrevistados revelam que a falta de instrução constitui-se como o 

principal fator de dificuldades para os idosos manusearem os instrumentos tecnológicos. 

Diante dessas situações, pode-se perceber pelas próprias falas dos entrevistados que para 

driblar essas dificuldades precisam usar como estratégia, pedir ajuda aos filhos, e até 

mesmo ter que chamar técnicos ou pessoas que entendam melhor o funcionamento de 

determinado equipamento. A cada dia esses instrumentos são modernizados, deixando 

suas interfaces cada vez mais sintetizadas e diretas, que por sua vez pode ser muito bem 

entendidas por aqueles que já vêm acompanhando essas modificações, mas que é difícil 

                                                           
8 A segurança da informação está relacionada com a proteção de um conjunto de dados, no 

sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. 
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de ser assimilada por pessoas de gerações mais velhas. No caso da televisão e do rádio, 

apesar de já haver uma relação antiga entre estes e a terceira idade, há uma dificuldade 

em acompanhar as modificações destes equipamentos porque elas são muito rápidas, 

fazendo com que haja uma resistência para o aprendizado sobre o funcionamento dessas 

TICs, mas que ao mesmo tempo é perceptível a consciência que essas pessoas têm sobre 

a necessidade de aprendê-las. 

 

4.2 INTERNET  

 

A internet é uma rede capaz de interligar todos os computadores do mundo. Isso 

acontece devido aos protocolos TCP/IP, processo da informática que faz com que os 

computadores possam conversar entre si. É um recurso tecnológico que dá acesso a um 

mundo de informações, onde sujeitos comuns podem se comunicar com quem desejar em 

qualquer parte do mundo, abrangendo a informação de tal maneira que qualquer pessoa 

pode se expressar e opinar sobre qualquer assunto. Porém, apesar de este ser um recurso 

que está se tornando essencial na vida das pessoas, nem todos possuem acesso. A imagem 

01 mostra que mais da metade da população mundial não está usando a internet.  

Segundo o ICT Developed Index, até o final de 2016, 3,9 bilhões de pessoas - 

53% da população mundial população - não está usando a Internet. Nas Américas e nas 

regiões da CEI, cerca de um terço da população está offline. Enquanto quase 75% das 

pessoas na África não são usuários, somente 21% dos europeus estão offline. Na Ásia e 

no Pacífico e nos Estados Árabes, a porcentagem de a população que não está usando a 

Internet é muito semelhante:58,1 e 58,4%, respectivamente. 

Conforme dados do CETIC, no Brasil 54% da população brasileira tem acesso à 

internet nos seus domicílios, apenas pouco mais da metade da população brasileira. 

É importante que se faça um apontamento sobre o acesso à internet no Brasil, a 

democratização da internet é um objetivo social bastante condizente com o estado real da 

nossa sociedade, porém é possível que está por enquanto não passe de uma discussão. 

Lévy (2002) fala em democratização pela internet, seguindo que o uso da internet pode 

fazer uma ponte entre aqueles que precisam ser ouvidos e os que tem obrigação de ouvir. 

Cazeloto (2009) no entanto, aponta para um elemento que parece convergir com esta 

ideia, a distribuição de oportunidade, sob a senha da inclusão social. Cazeloto (2009, 

p.36), desenvolve essa ideia dizendo que: 



38 
 

[...] o ideal ético democrático é convocado para equiparar 

inclusão digital e inclusão social. Porém, as “oportunidades” 

(sociais, econômicas, culturais) não são dadas exclusivamente 

pelo acesso à tecnologia, mas por uma complexa articulação de 

elementos, como o acesso à educação e as condições 

socioeconômicas, por exemplo. Nessa perspectiva, a ideia de 

democratização da Internet, legitimada por um princípio ético de 

igualdade de oportunidades, mascara diferenças abissais nas 

condições prévias que influenciam largamente o uso concreto que 

se fará das máquinas. 

 

 

 

  

Para a população idosa, além das dificuldades sociais citadas por Cazeloto (2009), 

defrontam-se também com o fato de que há uma larga diferença entre essa geração e as 

novas tecnologias.  

Na pesquisa feita para este estudo, foi constatado que 67% dos idosos 

entrevistados, possui internet nas suas casas como mostra o gráfico 06.  

 

Imagem 01 – Amostra da população mundial sem acesso à internet. 

Fonte: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf 
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Mas que apesar de dispor deste serviço, muitos desses idosos não fazem uso desse 

recurso. O gráfico 079, mostra o uso da internet pela população brasileira, separados por 

faixa etária, revelando que apenas 24% dos idosos no Brasil acessam a internet.  

Estas informações vão ao encontro com os dados constatados nesta pesquisa, o 

gráfico 08 demonstra que apenas dois dos seis entrevistados que tem acesso a rede, fazem 

uso da internet mesmo tendo-a a sua disposição. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Adaptação produzida pela autora.  

Com acesso à 

internet

67%

Sem acesso à 

internet

33%

Fonte: Produzido pela a autora, 2018. 

Gráfico 06 – Amostra dos domicílios dos sujeitos da pesquisas com acesso à internet. 
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Com acesso

6; 67%

Sem acesso

3; 33%

Usam a rede

2; 33%

Não usam a rede

4; 67%

Fonte: http://data.cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_DOM&idUnidadeAnalise=Usuarios&ano=2016 

Gráfico 07 – Amostra de usuários de internet por faixa etária.  

Gráfico 08 – Amostra de usuários com acesso à internet – Projeção do uso real deste 

recurso pelos sujeitos da pesquisa. 

Fonte: Produzido pela a autora, 2018. 
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 O uso da internet em cursos de inclusão digital pode ser de grande valia para o 

aprendizado da terceira idade, já que este estimula a curiosidade com um grande leque de 

informações que nela estão disponíveis. Garcia (2001, p.30) entende que: 

 

A internet tem o poder de integrar os internautas e os cidadãos em suas 

comunidades e na comunidade eletrônica global, possibilitando trocar 

informações que venham a contribuir com sua aprendizagem. Os meios 

eletrônicos podem ser usados para integrar idosos no processo de 

aprender, a partir de motivação e preparo.  

 

Requer, portanto, o comprometimento das iniciativas da inclusão digital para os 

idosos, pois lida-se com pessoas que estão à procura de algo que para eles pode ser 

totalmente novo, o que requer conhecimento sobre as necessidades e potencialidades 

desses sujeitos, para que possam ter um aprendizado significativo quanto às tecnologias, 

a rede pode ser um dos recursos mais relevantes, pois abre caminho para diversas 

possibilidades de ensino e consequentemente de aprendizagem. 

 

4.3 INCLUSÃO DIGITAL NA PRÁTICA 

 

A todos os entrevistados foi perguntado se já haviam cursos de inclusão digital ou 

cursos de informática. Diante das suas respostas estas pessoas, como já explicitado na 

metodologia deste trabalho, foram classificadas em dois grupos. No primeiro encontram-

se os participantes G71, A70, I78, M60 e L67 que nunca fizeram curso de inclusão digital 

ou cursos de informática, no segundo encontram-se os participantes R62, C80, S75 e F62 

que já participaram desse tipo de curso.  

 Para os integrantes do grupo 1, quando perguntados se atualmente estariam 

dispostos a participar de cursos de inclusão digital, alegaram não ter interesse. Os 

participantes G71, A70 e I78, justificaram o seu desinteresse por causa de fatores 

fisiológicos, citados por eles problemas de visão e memória, portanto não se sentindo 

capazes de obter um aprendizado significativo.  

Sales, (2009, apud Tavares e Sousa, 2012, p. 4) afirma que “é comum à medida 

que a pessoa envelhece ocorrer alterações como: redução da capacidade de memória de 
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curto termo, acuidade visual, audição, motricidade fina, locomoção e outras. Estes fatores 

podem constituir-se como barreira de acesso dos idosos com as NTIC10.” 

Entretanto, Coll, Palácios e Marchesi (2004), afirmam que pessoas mais velhas 

tem boa capacidade de aprendizagens desde que haja atenção no seu processo de 

instrução. 

 Dois dos participantes da pesquisa surpreendem pelas suas respostas. O 

participante M60, alega não ter mais idade para fazer cursos de qualquer tipo, já o 

integrante L67 justifica seu desinteresse, dizendo não ser capaz de novos aprendizados.  

 Fica bastante evidente os estereótipos projetados pela sociedade e introjetados 

pelos próprios idosos, de que chegando a velhice, chega também a hora de aposentar-se, 

de descansar, e de que educação e o aprendizado são para os jovens, que estão no auge da 

sua produtividade. Diante disso, torna-se essencial que a velhice não seja associada 

somente aos declínios fisiológicos e a perda de capacidades e potencialidades 

(KARCHAR, 2010), mas sim que este seja um momento propício a realização e satisfação 

pessoal, desenvolver habilidades e hobbies que precisaram esperar durante a juventude e 

a vida quanto adulto, pode ser um bom exercício para a saúde psicológica dessas pessoas. 

(SILVA, 2008). 

Observa-se que o envelhecimento na contemporaneidade é imerso em mudanças, 

principalmente cultural e fisiológica. Hoje pensa-se bastante na saúde dos idosos, 

existindo até mesmo uma área de conhecimento, a gerontologia que trata não apenas o 

corpo mas também os aspectos cognitivos dessa geração. Além disso, há uma mudança 

cultural envolvida, em que os idosos são muito mais independentes de seus familiares. 

Whitaker (2010) esclarece que mudou a posição do idoso na sociedade, hoje uma pessoa 

da terceira idade deve resolver a maior parte dos seus problemas sozinho, e procurar 

diferentes formas de apoio que não dependa somente da família. 

Essa autonomia deve se fazer presente diante dos meios tecnológicos, por isso 

percebe-se um aumento da curiosidade da terceira idade quanto as tecnologias, inclusive 

no interesse e na procura de cursos que possam servir de base para este aprendizado. São 

diversos os motivos pelos quais pessoas idosas possam procurar um curso de inclusão 

                                                           
10 Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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digital, neste estudo podemos identificar três fatores que levaram a este grupo de pessoas 

a ter interesse nesse tipo de conhecimento.     

  

4.4 FATORES DE PROCURA DE CURSO  

 

Para os integrantes do grupo 2, que já fizeram parte do curso Informática, inclusão 

e cidadania11, aplicado na cidade de Itajá/RN, foram considerados para efeito de análise 

fatores como motivações, dificuldades, aprendizados e expectativas, respectivamente. 

 

4.4.1 As motivações 

 

 A motivação tem o efeito de despertar o interesse por algo. Para Bock (2003), “[...] a 

motivação está sempre presente como desencadeadora da ação, seja por necessidades 

fisiológicas, seja por necessidades afetivas ou intelectuais”. 

 Para a referida autora a motivação considera três tipos de variáveis: o ambiente, 

as forças internas do indivíduo e o objeto de atração e satisfação do sujeito. Complementa 

ainda, afirmando que “a motivação é o processo que mobiliza o organismo e que oferece 

o objeto de satisfação. [...] na motivação está incluído o objeto que aparece como a 

possibilidade de satisfação da necessidade”. (BOCK,1999, p.120). Neste estudo, todas as 

necessidades dos entrevistados levam ao mesmo objeto de estudo, que é o aprendizado 

das TICs, não importa a sua motivação.    

 As motivações para o interesse no curso, entre os entrevistados são variadas, 

porém foram encontrados na pesquisa feita com estes entrevistados, três aspectos 

motivacionais que imperavam nesses sujeitos, são eles: função cognitiva, anacronismo e 

mercadológico. 

 

 

                                                           
11 Informática, inclusão e cidadania: projeto de extensão do instituto metrópole digital 

(IMD/UFRN) em parceria com a (UFERSA) – Campus Angicos.  
 



44 
 

4.4.1.1 Função cognitiva 

 

A aprendizagem das TICs requer diversas habilidades, que englobam todas as 

funções cognitivas do ser humano. Antunes (et all, 2006) diz que as fases do processo de 

informação, englobam funções como percepção, aprendizagem, raciocínio, memória, 

atenção, vigilância e solução de problemas, os quais são entendidos como função 

cognitiva. Complementa ainda dizendo que “[...] o funcionamento psicomotor (tempo de 

reação de movimento, velocidade de desempenho) tem sido frequentemente incluída 

neste conceito.” (ANTUNES et al, 2006, p. 109). 

Como trazem respectivamente as falas de R62: “O que me motivou foi a 

experiência de ter conhecimento do aparelho e da informação, porque através do uso da 

informática, eu me proporcionava melhores conhecimentos, desenvolver minhas 

habilidades, então era uma maneira de eu adquirir uma experiência de informática.”  

E de F62: “O que me motivou foi eu querer aprender, porque diante das 

dificuldades como eu tenho ainda, eu queria aprender mais. Aí principalmente que eu 

sabia que era (J), que ai ter paciência com agente né? Porque a grande maioria lá toda 

eu acredito que foi [...] todos que estavam lá tinham dificuldade para aprender[...]. 

 Essas funções tendem a se deteriorar conforme o sujeito vai atingindo certa idade 

(ANTUNES, et al, 2006), o desejo de aprender está muito presente na fala desses 

entrevistados, e isso está bastante ligado com a relação motivação e ensino-aprendizagem. 

Segundo BOCK (2003, p. 120): 

  

A motivação está presente como processo em todas as esferas de nossa 

vida — no trabalho, no lazer, na escola. A preocupação do ensino tem 

sido a de criar condições tais, que o aluno “fique a fim” de aprender. 

Sem dúvida, não é fácil, pois acabamos de dizer que precisa haver uma 

necessidade ou desejo, e o objeto precisa surgir como solução para a 

necessidade. 

  

 Bock nos diz ainda que o grande desafio é apresentar um objeto que seja adequado 

para a satisfação do sujeito. Porém, neste estudo foi constatado que o desejo de 

aprendizagem desses sujeitos está totalmente explícito, e que o objeto (TICs) de desejo 

dos entrevistados está bem claro nas suas mentes. 
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4.4.1.2 Anacronismo  

 

 As mudanças que as TICs proporcionaram a sociedade são intensas e por isso 

muitas pessoas, especialmente as da terceira idade podem sentir que estão vivendo em 

uma época que não é sua. A sensação de anacronismo, refere-se a uma atitude ou fatos 

que não está de acordo com a sua época, segundo o dicionário online Antônio Houais.   

Isso acontece, porque no contexto das tecnologias, os idosos estão ainda a beira 

da exclusão, que pode estar relacionada com o próprio medo em aprender algo totalmente 

novo, requerendo do sujeito uma atitude diante do receio e sair do papel de obsoleto na 

sociedade tecnológica.  

A sensação de anacronismo e a atitude de sair dela está clara na fala de S75.   

Na época na gente foi convidado pra fazer o curso, então a gente se 

sentiu, em renovar a gente, cada vez mais porque a gente estava 

parado dentro do mundo que a gente estava vivendo, ai a gente 

achou que era bom a gente também procurar a conhecer toda essa 

máquina pra ter condições de trabalhar a própria tecnologia. 

 

Karchar (2003 apud Karchar, 2010) refere-se a essa renovação como sendo a 

atualização que faz parte de uma nova inserção social para esses idosos, pois além de 

representar um grito de potência, eles mostram que são capazes de manterem-se ativos, 

não aceitando estigmas de que ser idoso é resignado e não acompanhar mudanças. 

Isso acontece também no aspecto mercadológico, já que o uso das TICs é uma 

grande aliada quando as empresas necessitam atingir os seus objetivos. 

 

4.4.1.3 Mercadologia 

 

É fato que o mercado sempre precisou lançar produtos inovadores que chamem a 

atenção e que atendam às necessidades dos clientes. Com os avanços das tecnologias, 

principalmente das TICs, o mercado encontrou mais que um meio de divulgação e 

ascensão de um público alvo. De acordo com MELO ([s.d], p.01):  

 

A última década apresentou evoluções dramáticas não apenas na área 

de tecnologia da informação, mas também em relação aos usos e à 

exploração da TI para obtenção de vantagem competitiva. A 

intensificação da evolução tecnológica, tem exigido das organizações 

contemporâneas uma reestruturação de seus modelos e um 
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realinhamento da função de seus sistemas de informação. [...]esta 

realidade tem demandado não apenas novas práticas gerenciais, mas 

uma nova filosofia administrativa que possa acompanhar as alterações 

constantes no ambiente mercadológico, político, social e geográfico 

mundial, cada vez mais dinâmicos e competitivo.  

 

Isso significa que a renovação também está presente no contexto mercadológico 

e à medida que as tecnologias vão avançando, novas necessidades vão surgindo. Além 

disso o modo operacional da empresa também se modifica, é preciso saber utilizar um 

computador, programas de escritório e passar e-mails, fazer pesquisas na rede, para 

conseguir fazer parte do trabalho intenso que uma empresa necessita. O que pode se tornar 

uma tarefa um pouco mais complicada para um idoso que precisa gerir a sua empresa, 

pois apesar da sua experiência nos negócios, existe uma estagnação onde talvez seja 

preciso ajuda de terceiros para manter-se ativo dentro do seu ambiente de trabalho.  

Essa necessidade se reflete na fala de um dos entrevistados quando mencionou a 

necessidade como sendo o principal fator pelo qual se interessou pelo curso. C80, afirma 

que “[...] as coisas avançaram e a gente ficou pra trás, e ai eu, como tenho empresa, 

senti necessidade de fazer.”  

 Retomando agora a ideia de Cruz (2004), de que a inclusão digital aplica as 

tecnologias para fortalecer atividades econômicas e capacidades de organização, 

podemos aplicar este pensamento para a situação deste indivíduo, já que seu interesse 

pelo curso foi justamente para não ficar para trás no que diz respeito ao entendimento da 

sua empresa.  

 Os aspectos encontrados nesses sujeitos revelam o desejo de incluir-se no 

processo tecnológico, e por consequência na sociedade moderna. Percebe-se nos 

entrevistados a concomitância destes aspectos, relacionando-se entre eles, porém foi vista 

a predominância de um dos aspectos em cada sujeito. Estes apontam para a busca de 

autonomia, sendo esta uma característica implícita na fala dos entrevistados, pois 

enfatizam o aprendizado, a renovação e a necessidade como os principais fatores 

motivacionais para terem feito o curso.  

Ainda segundo Cruz (2004), a inclusão digital deve tornar os sujeitos capazes de 

decidir como, quando e para que utilizar as tecnologias, elevando a sua autoestima e sua 

qualidade de vida, é possível perceber que o acesso dessas pessoas ao mundo tecnológico, 
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termo usado por um dos entrevistados, possibilita a sustentação dos seus papeis sociais, 

mantendo suas mentes saudáveis e ativas.  

 

4.4.2 As dificuldades 

 

 Neste estudo entende-se por dificuldade algo que demanda um esforço intelectual 

para ser entendido. No estudo realizado com os entrevistados, foram identificados como 

aspectos de dificuldades, a insegurança, a ausência de prática e funções psicomotoras.  

Como podemos notar ao longo deste estudo, é necessário um tempo e uma atenção 

mais dedicada quanto ao aprendizado dos idosos. Lidar com os receios dos alunos é uma 

habilidade que vai se desenvolvendo durante a docência, com o tempo o professor 

consegue ir trabalhando esses medos, entre eles o sentimento de insegurança.  

A psicóloga Mariza Alves (on line), em matéria disponibilizada no seu site, diz 

que “muitas vezes a pessoa se sente inseguro porque não sabe ‘que sabe’ nunca se deu a 

oportunidade de testar sua própria capacidade, pode existir uma crença que não 

consegue.”    

Nesse sentido, o entrevistado R62, declara que: 

 

No início eu senti dificuldade, mas depois foi facilitando mais, fui 

aprendendo mais. A gente sente (insegurança), porque quando a 

gente não tem conhecimento daqueles conteúdos a gente tem que 

buscar através da aprendizagem do professor, né, ai ela explicava 

muito e chegou ao meu conhecimento, chegou ao meu objetivo, que eu 

queria realmente era aquilo que ela estava explicando, pra mim foi um 

curso maravilhoso, eu aprendi muita coisa. Coisas que eu não sabia. 

[...]Mas não adquiri a experiência porque eu não estou usando 

totalmente. (R62, 2018) 

  

Este participante denota além da insegurança, a falta de prática no seu próprio 

ambiente social. Isso também é visto nas falas de C80 e S75 que afirmam que:  

  

Não foi fácil! Por conta disso mesmo, a pessoa já está meio 

desatualizado já das coisas modernas, ai sente dificuldade né. Eu 

senti certa dificuldade, porque não tinha o computador, na hora lá 

tinha o orientador e era fácil de trabalhar, ai quando eu saia, ai no 

outro dia já não sabia começar daquele jeito. (C80, 2018) 
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Eu acho que... Quando eu vou pra cerâmica, eu sempre abro o 

computador e fico querendo movimentar ele, eu ainda bulo com ele 

muita coisa assim, De eu olhar no computador, fazer jogo, ver assim na 

internet eu ainda bulo e vejo isso. É porque aqui em casa eu não tenho 

computador, ai isso dificulta. (S75, 2018) 

 

A ausência de prática foi um dos fatores mais colocados por estes sujeitos, pois 

consideram que esta, é muito importante para aprender a manusear artefatos tecnológicos, 

e que devido a não possuírem este equipamento, nos casos o computador nas suas casas, 

não conseguiram praticar o que aprenderam.  

Neste momento podemos trazer uma problematização com o pensamento de 

Karchar (2010), onde ela diz que as habilidades são transferíveis. Assim, podemos 

entender que nos casos dos participantes acima, eles poderiam praticar as habilidades 

desenvolvidas no computador com outros meios tecnológicos, porém é importante 

ressaltar que nem sempre as pessoas conseguem fazer essa relação entre transmissão de 

conhecimento.  

Isso significa que precisariam então de um auxílio para conseguir interligar o que 

haviam aprendido na aula cujo equipamento utilizado era o computador, com o manuseio 

dos equipamentos que possuíam em suas casas.  

Um outro ponto importante a ser colocado é que de acordo com Antunes (2006, 

p. 106), na performance cognitiva, “[...] os processos baseados em habilidades fluídas, 

tais como tarefas aprendidas mas não executadas, sofrem declínio”. Após essas 

explanações, é possível compreender a importância do acompanhamento no aprendizado 

dessas pessoas, fazendo-se necessário, além da dedicação do professor, o apoio da família 

é muito importante no processo de aprendizagem, pois existe uma limitação dentre a 

terceira idade que precisa de atenção especial. Isso se reflete também nas dificuldades 

psicomotoras, em que a ordenação do que a mente deseja nem sempre é atendida pela 

nossa função motora do corpo.  A fala de F62, deixa claro que:  

 

Sim, o que eu senti [dificuldade de ] manusear o mouse por que é 

sempre lá no computador, o meu aqui eu nem uso, eu uso só o dedinho 

“vum vum” assim. Ai lá agente usava o mouse ai eu senti aquela 

dificuldade as vezes quando eu apertava não dava certo, ai 

setazinha subia ai eu ficava com aquela dificuldade para trazer 

para telo em um determinado canto. Ali foi uma das dificuldades que 
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eu senti foi ali no mouse. Mas eu manuseio ele com ele mas eu é no 

meu aqui em casa eu nem uso mouse eu uso ele só com a mão o 

dedinho mesmo ... é o touch pad[...] (F62, 2018). 

 

 

Para esta entrevistada a sua maior dificuldade foi no manuseio do mouse, 

periférico utilizado em computadores. Além disso a fala dessa entrevistada, reafirma o 

argumento de Karchar (2010), quanto ao ritmo da terceira idade, já que precisam de um 

tempo maior pra assimilar e manusear os mecanismos de funcionamento desses artefatos.  

Isso foi percebido também quando falou sobre suas motivações onde ela disse 

“[...] todos que estavam lá tinham dificuldade para aprender e eu sabia que com ela a 

gente ai ter a liberdade de ficar perguntando, de ela querer passar para uma coisa, ai 

agente: Espera ai (J)! Vamos até aqui, que a gente ainda está empancada nisso aqui 

né.”  

Mediante as respostas dessa entrevistada, é importante ressaltarmos a importância 

do papel do professor mediador, para o aprendizado desses idosos. É possível perceber a 

confiança na relação professor/aluno, onde os dois atuam como participantes ativos no 

processo ensino/aprendizagem. (LIBÂNEO, 2009). Essa boa relação torna-se de muita 

importância, pois assim como a dificuldade na prática do conteúdo, a função psicomotora 

também diminui na velhice. Coll (2004) explica que essa limitação pode chegar a 

atrapalhar o cotidiano do indivíduo. O que só enfatiza ainda mais sobre a importância da 

inclusão digital para os idosos, pois é uma forma de exercitar além da função psicomotora, 

também é importante para a saúde da mente, além de eliminar a insegurança dos sujeitos 

quanto as tecnologias.   

 É possível perceber que assim como as motivações, as dificuldades também 

relacionam-se entre elas, estas não são exclusividade de um único sujeito, mas há sempre 

uma que impera em um indivíduo.  

 

4.4.3 Aprendizados e expectativas 

 

Para que pudéssemos entender melhor sobre o aprendizado desses sujeitos quanto 

ao curso que realizaram, tivemos acesso aos conteúdos ministrados em cada módulo de 

aprendizagem, que seguem organizados em tabela 02. 
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Segundo as falas dos entrevistados podemos constatar alguns dos conteúdos 

exibidos na tabela com a pergunta: O que o senhor(a) aprendeu no curso? Qual o 

conteúdo do curso? As respostas dos entrevistados revela apenas o que conseguiram 

lembrar no momento d entrevista. 

 

Adquiri bastante conhecimento, pra mim ainda não foi melhor porque 

eu ainda não estou usando a informática como eu... A gente fazia muito 

exercícios, ela explicava o conteúdo depois a gente fazia uma atividade. 

(R62, 2018). 

 

Agente trabalhou tudo isso, a gente tanto digitou... agora muito assim, 

a parte de texto e também a gente pesquisou, trabalhamos a pesquisa 

também. (S75, 2018). 

 

Eu aprendi a mexer nas teclas do computador conhecer tecla por tecla 

o que é que significava elas até hoje eu não esqueci isso ai não foi tecla 

foi a própria saber como agente entra ne no determinado conteúdos 

assim o sistema lá da internet. (F62, 2018) 

 

 Com base na resposta R62, percebe-se que os instrumentos de estudo não se 

limitava a apenas o computador, mas também ao uso de apostilas que auxiliava no 

entendimento da máquina e dos exercícios. 

 

Ah eu aprendi pouca coisa, porque eu faltei umas aulas né, e eu 

não me dedicava muito e é bom quando a pessoa tem um 

computador em casa. E o curso quando tem um computador em 

casa pra quando chegar, quando sair da aula, botar em prática 

aquela aula. Foi ai que eu senti Dificuldade. (C80, 2018) 

 

 C80 fala ligeiramente que faltou algumas aulas, associou o seu pouco aprendizado 

a falta do computador em casa para que pudesse praticar. A descontinuidade ainda é um 

Informática básica: Compreender a parte física do computador; Ligar; Desligar; 

Entradas e saídas de conexão; Como utilizar a área de trabalho. 

Internet: Como navegar; Pesquisar; Baixar arquivos na internet. 

Redes sociais: O surgimento das redes sociais: Um pouco de história; Conhecendo 

algumas redes sociais; Passo a passo para utilização do facebook. 

Jogos online: Para estimular a concentração e inteligência.  

Tabela 02 – Conteúdos ministrados no curso: Informática, inclusão e cidadania. 

Fonte: Produzido pela autora, 2018. 
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fator de evasão bastante presente no nosso país, são vários os motivos pelos quais as 

pessoas deixam de ir as aulas, porém não foi possível identificar os motivos pelos quais 

este entrevistado precisou faltar, mas concluiu-se que este foi um agravante do seu 

aprendizado, pois devido as faltas, lacunas entre um conteúdo e outro se abriam, o que 

pode ser uma causa da sua falta de dedicação. 

Por meio dos conteúdos apresentados na tabela 02, é possível perceber que este 

curso é voltado para o funcionamento básico do computador e da internet, colocando-se 

em foco as necessidades educacionais desses indivíduos. Além disso percebe-se a 

preocupação com os estímulos cognitivos dos alunos, já que o modulo de jogos online 

tem como objetivo estimular a concentração e a inteligência. 

Quanto as expectativas desses sujeitos, veremos que, que apesar de terem 

expectativas diferentes, o desejo pelo aprendizado se sobressai em cada uma das falas dos 

entrevistados. Abaixo, segue as respostas dos entrevistados a pergunta: O que o 

senhor(a) esperava aprender no curso? Atendeu as suas expectativas? 

  

O que eu esperava era de adquirir uma ba.. Um conteúdo, uma base da 

informação, do mundo tecnológico, saber usar a tecnologia na minha 

idade. [...] à medida que eu vou praticar é que eu vou adquirir mais 

experiência. (R62, 2018) 

 

Quando eu cheguei lá eu que eu queria esperava era aprender a 

manusear né entra saber entra saber a mexer lá dentro dele logo. 

[...] mas a minha esperança era mexer lá dentro saber que eu ia 

fazer uma pesquisa como era que eu ia abrir, eu já sabia abrir o 

computador, pelo menos ir direto pro Face, porque o meu celular não 

tinha internet. Eu vim possuir um celular um dia desses. Aí eu usava a 

minha internet, o meu Face era no computador. [...] Atendeu! Eu posso 

até sentir algumas dificuldades, mas eu aprendi muitas coisas e eu ainda 

tenho muitas gravadas em mim ainda. (F62, 2018) 

  

 Nas falas de R62 e F62, vemos que enquanto um deseja obter uma base para 

conseguir desenvolver suas habilidades no seu dia-a-dia, o outro deseja um conhecimento 

mais aprofundado, revelando que embora o aprendizado seja importante para as duas 

partes, há em suas expectativas, intensidades diferentes sobre esse conhecimento. 

Na fala de C80, percebe-se que as suas expectativas estão bem relacionadas com 

as suas dificuldades, pois afirma: “Eu espera não entender nada e achava mais difícil!” 

(C80, 2018). O fato de, no início suas expectativas serem baixas em relação ao curso, 
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podem ser relacionadas com a questão da insegurança, em que o sujeito não sabe que 

sabe, e portanto duvida da sua própria capacidade.  

Porém apresenta uma superação das expectativas, pois afirma em seguida: “Mas 

não era muito difícil não, depende só da boa vontade do aluno, do interesse né. E depende 

da necessidade, a necessidade as vezes obriga a pessoa a....” (C80, 2018). A fala desse 

sujeito revela ainda, um pressuposto de aprendizagem baseado numa abordagem de 

aprendizado crítico-social, desenvolvida por Libâneo (2009), onde ele fala que a 

motivação depende da prontidão e da disposição do aluno, assim como do professor. Isso 

mostra que este sujeito se dispôs a aprender os conteúdos aos quais estava tendo acesso, 

o motivando a dar continuidade no curso apesar das dificuldades. 

Para responder a esta pergunta, S75, diz:  

 

A esperança era ter uma orientação como a gente teve, e a gente ia ter 

mais condição de hoje ter, com os próprios olhos e saber que o 

computador a gente pode fazer tudo, encontrar tudo no próprio 

computador, isso [...] é muito útil, [...] o que conseguiu foi muito válido. 

Eu gostei demais. [...] Porque quando a gente conhece a tecnologia é 

diferente do que quando você não tem nem noção. Hoje não, a gente 

tem noção como é mais ou menos, o que a gente encontra dentro do 

computador, o que a gente vai a buscar [...] tudo a gente encontra, assim 

a gente tenha condições de saber procurar. (S75, 2018) 

 

 

A fala deste sujeito revela não apenas as suas expectativas quanto ao curso, mas 

também uma descoberta. A busca pela informação por meio da tecnologia trouxe não 

apenas aprendizado, mas também um olhar muito mais amplo sobre o que o conhecimento 

sobre as tecnologias podem trazer de benefícios para a sua vida, tornando-a capaz de 

buscar essa aprendizagem de maneira autônoma, ou seja, aprendeu a aprender.  

De modo geral, observamos que as expectativas desses sujeitos foram atendidas e 

que o papel da mediadora foi fundamental, para o aprendizado desses idosos.      
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo possibilitou concluir que a inclusão digital é uma necessidade social e 

que deve ser um tema recorrente até mesmo para aqueles que dominam as TICs, dada a 

velocidade das mudanças dos artefatos tecnológicos e sua imersão no cotidiano das 

pessoas.  

Contudo, a falta de instrução para operar essas tecnologias toma uma dimensão 

crítica ao passo que limita a ação dos sujeitos, já que as tecnologias tomaram conta de 

todos os setores de produção de conhecimento devido ao seu grande potencial. E, 

consequentemente, isso afeta diretamente o cotidiano das pessoas, em especial, os idosos 

que pertencem a uma geração em que as coisas eram manuais e não informatizadas.  

Nesse sentido, os resultados desta pesquisa apresentaram a grande deficiência das 

pessoas da terceira idade quanto ao conhecimento da informática e afins. No mapeamento 

feito para a identificação de equipamentos TIC no domicílio dessas pessoas, foi possível 

constatar que não falta acesso a estes, mas, sim, o conhecimento mínimo necessário para 

manuseá-los. As dificuldades identificadas neste estudo refere-se muito mais a falta de 

instrução desses indivíduos do que a falta de interesse ou curiosidade. É claro que esta 

também está presente, porém revela-se que há um receio muito expressivo quanto a 

utilização de equipamentos que são mais modernos.  

Em relação aos resultados encontrados sobre o interesse em curso de inclusão 

digital, do qual foi tomado por referência o curso Informática, inclusão e cidadania, percebe-

se que parte dos entrevistados nunca fez nenhum curso que fosse relacionado à 

informática, e que os motivos são de natureza fisiológica, como problemas de visão e de 

memória, falta de interesse por causa da idade avançada e de baixa autoestima (ao se 

considerarem incapazes de aprender).  

Quanto aos problemas fisiológicos, é possível perceber que estes são dificuldades 

que podem ser superadas via acompanhamento e tratamento médico, entretanto, são 

assumidos pelos sujeitos da pesquisa como obstáculos para que não busquem participar 

de curso voltados à inclusão digital. Quanto aos outros motivos, podemos perceber que 

há o “peso” dos estereótipos que a sociedade sustenta e dissemina em relação aos idosos 

e que estes acatam como se fossem seus de fato, trazendo isso para as suas vidas e 

transformando-os em empecilhos para o seu aprendizado.  
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Quanto às pessoas que fizeram curso de inclusão, podemos identificar que há 

várias razões que levam essas pessoas a terem interesse nessas iniciativas. Neste estudo, 

foi realizada análise das motivações, dificuldades, aprendizados e expectativas desses 

sujeitos, no intuito de identificar as suas necessidades quanto às TICs. No primeiro foram 

encontrados fatores que levaram os indivíduos a fazer o curso, foram eles de ordem 

cognitiva, em que o aprendizado era o objetivo; superação do anacronismo cujo desejo 

de estar vivenciando as coisas do espaço/tempo imperava como tentativa de evitar a 

exclusão desses sujeitos e o fator mercadológico dada necessidade de inteirar-se da rotina 

operacional do ambiente de trabalho, no caso do sujeito que ainda exercer funções 

laborais.  

As dificuldades desses sujeitos quanto ao curso e as TICs estão relacionadas, 

principalmente, à mente e aos aspectos do envelhecimento desses sujeitos, em que a 

primeira dificuldade designa-se pela insegurança, em que o indivíduo tem receio do que 

possas acontecer, caso faça algo errado. Depois a falta de prática imperou, em que tanto 

aspectos referentes ao envelhecimento, quanto a própria falta de prática não permitiu um 

aprendizado significativo. Em seguida, identificou-se a função psicomotora, outro 

aspecto relacionado ao envelhecimento, mas também pode ser relacionado ao simples 

desconhecimento da ferramenta utilizada. Apesar de haver aspectos referentes ao declínio 

do indivíduo ao envelhecer, e precisam de uma atenção especial, não é interessante fazer 

elo entre as dificuldades de aprendizagem e esses declínios, já que essas dificuldades 

podem estar relacionadas apenas a falta de instrução sobre as TICs.  

Quanto as aprendizagens e expectativas desses sujeitos é importante ressaltar que 

os conhecimentos adquiridos servem como base para que possam entender pelo menos o 

mínimo sobre as tecnologias possibilitando mais autonomia neste aspecto. Os conteúdos 

ministrados em cursos de inclusão digital não prevê tornar a pessoas um expert em 

informática, mas sim, prepará-los para as dificuldades que possam vir a ter no seu dia-a-

dia, assim como os próprios entrevistados não ambicionaram se apoderar de um 

conhecimento absoluto, mas conhecer o mínimo desejado para que não se sintam 

excluídos em ambientes sociais. Quanto às expectativas desses sujeitos, relacionam-se 

muito com as suas motivações. O que significa que aquilo que os motivou a fazer o curso, 

eram também parte dos objetivos que eles desejavam ao fim curso.  

Portanto, embora com suas limitações, este estudo tem como relevância social e 

acadêmica a comprovação da complexidade no âmbito educacional sobre as necessidades 
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de pensar estratégias específicas para a inclusão social dos sujeitos. Com isso, percebesse 

que as tecnologias apesar de fazer parte da área de exatas, tem uma dimensão social que 

abrange todos os grupos sociais, o que exige profissionais que possibilitem, por meio dos 

pontos refletidos, promover uma provocação, no sentido de contribuir para o ensino de 

informática e da sociedade do conhecimento, de modo geral.  

Assim, conclui-se que este trabalho, que apesar de se um estudo para um público 

específico, beneficia toda uma sociedade, e independentemente da sua idade. Assim 

como, contribui para percebermos a importância da formação de professores de 

informática. 

Como estudos futuros pretendemos desenvolver uma pesquisa-ação, a fim de 

construir uma proposta pedagógica voltada para cursos de inclusão digital de pessoas da 

terceira idade. 
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APÊNDICE 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO 

 

TEMA DA PESQUISA: INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE: os impactos 

das novas tecnologias da informação no cotidiano de pessoas idosas 

 

DATA DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA:___/___/___ .   

HORÁRIO: ________. 

 

ENTREVISTA 

 

Nome:  

 

Idade: 

 

Sexo: 

 

Naturalidade:  

 

Quantidade de filhos:  

 

 

 

1 – Qual a sua profissão? Quanto tempo passou trabalhando? 

2 – Atualmente, trabalha? 

3 – Estudou até que série/ano? 

4 – Com quantos anos o senhor(a) terminou/parou os estudos?  

5 – Durante seus estudos chegou a ter contato com alguma tecnologia? E durante o 

tempo que trabalhou/trabalha? 
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6 – Quais eram as tecnologias da sua época? 

7– Sobre seu lazer, o que costuma fazer para se divertir?  

 

o Dançar 

o Cantar 

o Atividades físicas (                                                              ) 

o Assistir TV 

o Ouvir música/rádio 

o Redes sociais 

o Ficar com a família 

o Encontrar os amigos 

o Visitar lugares novos 

 

 

8 – Possui algum desses aparelhos em casa? 

 

o Computador/notbook 

o Smartphone/celular digital 

o Smartv 

o Tablet 

o Impressora 

o Rádio/Caixa de som 

 

9 – Qual destes mais utiliza ou não utiliza?  

10 – Faz uso frequente de pelo menos um desses aparelhos eletrônicos? 

11 – Já tentou usar algum destes? Encontrou alguma dificuldade? 

12 – Já se deparou com alguma situação em que fosse preciso fazer uso de algum 

equipamento/aparelho eletrônico? Conte sua experiência.  

13 – Já procurou fazer algum curso para aprender informática ou fazer uso de 

alguma tecnologia? Qual? 

14 – O que o motivou a fazer o curso? 

15 – O que o senhor(a) aprendeu no curso? Qual o conteúdo do curso?  

16 – Teve algo específico do curso que sentiu dificuldade? Me conte como foi.  

17 – O que o(a) senhor(a) esperava aprender no curso? Atendeu as suas 

expectativas?  

18 – Caso não, tem interesse em fazer cursos que ensinem a usar as atuais 

tecnologias?
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ANEXOS 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE- 

 IFRN CAMPUS IPANGUAÇU 

 

 

 

 

Carta de apresentação do pesquisador 

 

          Cidade - Estado, ___ de _______ 

de____. 

    Senhor (a) ____________________________________________, 

 

 Por meio desta apresentamos o (a) acadêmico (a) Francisca Lígia de Araújo, 

do 8º semestre do Curso de Licenciatura em Informática, devidamente matriculado(a) 

nesta Instituição de ensino, que está realizando a pesquisa intitulada “INCLUSÃO 

DIGITAL NA TERCEIRA IDADE: os impactos das novas tecnologias da 

informação no cotidiano de pessoas idosas”. O objetivo do estudo é compreender a 

inclusão digital como uma problemática social, por meio da relação/interação do idoso 

com as tecnologias. 

Na oportunidade, solicitamos autorização para que realize a pesquisa através da 

coleta de dados em questionário/entrevista, com 

__________________________________________. 

Queremos informar que o caráter ético desta pesquisa assegura a preservação da 

identidade das pessoas participantes. 

Uma das metas para a realização deste estudo é o comprometimento do 

pesquisador (a) em possibilitar, aos participantes, um retorno dos resultados da pesquisa. 

Solicitamos ainda a permissão para a divulgação desses resultados e suas respectivas 

conclusões, em forma de pesquisa, preservando sigilo e ética, conforme termo de 

consentimento livre que será assinado pelo participante. Esclarecemos que tal autorização 

é uma pré-condição. 
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Agradecemos vossa compreensão e colaboração no processo de desenvolvimento 

deste (a) futuro (a) profissional e da iniciação à pesquisa científica em nossa região.  

 

              Atenciosamente, 

 

 

PROF.Ma. KARINA DE OLIVEIRA LIMA 

Professor (a) orientador(a)
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

 

Eu_______________________________________________________, portador 

do RG. Nº __________________, CPF: ______________(opcional) aceito participar da 

pesquisa intitulada “INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE: os impactos 

das novas tecnologias da informação no cotidiano de pessoas idosas”, desenvolvida 

pelo (a) acadêmico (a)/pesquisador(a) Francisca Lígia de Araújo e permito que obtenha 

fotografia, filmagem ou gravação de minha pessoa para fins de pesquisa científica. Tenho 

conhecimento sobre a pesquisa e seus procedimentos metodológicos. 

Autorizo que o material e informações obtidas possam ser publicados em aulas, 

seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve ser 

identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, filmagens e gravações de voz ficarão sob a propriedade do 

pesquisador pertinente ao estudo e, sob a guarda dos mesmos. 

 

Cidade, ___ de ___________ de 2018. 

 

 

 

                             __________________________________________                                                             

Nome completo do pesquisado 
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CONSENTIMENTO PARA FOTOGRAFIAS, FILMAGEM E GRAVAÇÕES DE 

VOZ 

 

 

Eu _______________________________________________________, 

portador do RG. Nº __________________, CPF: ______________(opcional) permito 

que o pesquisador abaixo relacionados obtenham fotografia, filmagem ou gravação de 

minha pessoa para fins de pesquisa, científico e educacional. 

Concordo que o material e informações obtidas relacionadas possam ser 

publicados em aulas, seminários, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, 

não deve ser identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, filmagens e gravações de voz ficarão sob a propriedade do 

pesquisador pertinente ao estudo e, sob a guarda do mesmo. 

 

__________________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

Acadêmico/Pesquisador: ______________________________________________ 

Professor Orientador:_________________________________________________ 

 

____, ____ de ________ de 2018. 

 

 

 

Se o sujeito é menor de 18 anos de idade, ou é incapaz, por qualquer razão de assinar, 

o Consentimento deve ser obtido e assinado por um dos pais ou representante legal. 

 

 

 


