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GARCIA, Heliéte Dominguez. A Terceira Idade e a Internet: uma questão para o 
novo milênio. 2001. 171f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – 
Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília. 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO  
 
 
 
 
 
Com o início do novo milênio, o Brasil passa por profundas transformações na 
sociedade. Estima-se que, em 2025, a cada cinco brasileiros um terá 60 anos. Os 
jovens de hoje estão preparados para  lidarem com as novas tecnologias. No 
entanto, as gerações anteriores, consideradas atualmente da Terceira Idade, não 
tiveram esta formação e estão vivendo numa sociedade altamente informatizada. 
Esta pesquisa tem como objetivos: Caracterizar o usuário potencial da Terceira 
Idade, quanto ao uso da Internet nos grupos da UNATI-UEL e do SENAC-Londrina; 
Identificar a utilização da Internet por usuários da Terceira Idade; Verificar se a 
Terceira Idade está familiarizada com a Internet e Detectar os sentimentos e 
aspirações dos usuários da Terceira Idade diante da Internet. A metodologia utilizada 
nesta pesquisa foi de estudo de caso, sob um enfoque quantitativo-qualitativo. 
Utilizamos questionário com perguntas abertas e fechadas, diferentes para cada 
instituição estudada. Os resultados obtidos nos permitem concluir que: 1) ambos os 
grupos pesquisados compreendem a importância da utilização da Internet nos dias 
de hoje; 2) esta oferece maior facilidade e comodidade na realização de suas tarefas 
diárias; 3) traz informação e estimula a criatividade.  
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GARCIA, Heliéte Dominguez. The elderly and the Internet: a question for the new 
millennium. 2001. 171f. Dissertation (Máster of Science degree in Information) – 
Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília. 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 
 
 
 
With the beginning of the new millennium, the Brazilian society is being transformed. 
It is believed that, by the year 2025, one in five Brazilian citizens will be 60 years old. 
The youngsters are prepared to deal with new  technologies but the previous 
generations, which are currently considered to be the elderly, are not. In fact, they live 
in a society which is highly technological. Based on these facts, the purposes of this 
research are: to characterize the potential elderly user as for the use of the Internet in 
UNATI – UEL and SENAC – Londrina groups; to identify the use of the Internet by the 
elderly; to verify if the elderly are familiarized with the Internet and to detect their 
feelings and aspirations towards the Internet. The methodology used in this research 
was the case study under a qualitative-quantitative focus. A different questionnaire 
with open-ended and multiple choice questions was used for each institution studied 
in this research. The results obtained led us to the following conclusions: 1) both 
groups understand the importance of the use of the Internet nowadays; 2) it is easier 
and more comfortable for them to accomplish their daily tasks with the Internet; 3) the 
Internet brings information and stimulates creativity. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: the elderly; senior citizen; Internet. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, há algum tempo, existe a preocupação com as pessoas 

que estão envelhecendo denominadas da Terceira Idade1. Não só a iniciativa 

privada, mas também os órgãos governamentais e instituições sociais estão voltando 

a atenção para esse grupo etário, pois ele está crescendo com diferente progressão 

e intensidade. Estima-se que em 2025, a cada cinco brasileiros um terá 60 anos e o 

Brasil será considerado o sexto país mais velho do mundo, estando atrás da China, 

Índia, Comunidade dos Estados Independentes (ex-URSS), Estados Unidos e Japão 

(BRASIL..., 1999, p.1). 

Nesse contexto, é necessário que se reflita sobre os fatores que 

interferem na condição social da pessoa idosa. Salgado (1980, p.80) por exemplo, 

aponta que: 

 
 
[...] o estágio de desenvolvimento, o nível de urbanização e industrialização, 
são condições determinantes de problemas sociais e, sob esse aspecto, o 
Brasil apresenta situações bem diversas. O processo de desenvolvimento 
transpõe, aceleradamente, padrões constituídos e fortalecidos nos 
parâmetros de uma sociedade rural para os de uma sociedade urbana, e 
abandona os modelos de ação herdados de outras culturas, que 
compreendiam a velhice e assistiam aos velhos dentro de concepções e 
realidades particulares. 

 
 

O bem-estar do idoso depende muito das condições sociais nas 

quais ele está inserido. O que assegura o bom envelhecer são as condições do 

aparato psíquico, tais como, a coerência e a continuidade de sua capacidade de 

investir em si. 

Em muitos países, e também no Brasil, crescem programas 

educacionais para idosos, que vão ao encontro das suas necessidades e interesses. 

O mais conhecido e de sucesso é a Universidade para a Terceira Idade. A expressão 

Terceira Idade teve sua origem na França, nos anos 70, com a implantação das 

“Universités de Troisième Âge” (Universidade da Terceira Idade), que atualmente 

estão sendo implantadas no mundo todo. 

No Brasil, as primeiras ações de extensão universitária com ênfase 

na divulgação de conhecimentos gerontológicos tiveram início em 1982,  no   Núcleo  

                                                 
1 No decorrer do estudo, iremos utilizar diferentes denominações: idoso, velhice, velho, maturidade e outros; 
porém estamos nos referindo à Terceira Idade. 
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de Estudos da Terceira Idade da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse 

mesmo ano, a Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica 

(PUC) de Campinas também começou a desenvolver um “Levantamento das 

condições psico-sociais do idoso em Campinas”. Seguindo o mesmo caminho, em 

1984 a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deu início ao 

projeto de Grupos de Atividades Físicas para a Terceira Idade, com a participação da 

Fisioterapia, Enfermagem e Medicina. Desse modo, foi sendo difundido esse 

trabalho, resultando em vários estudos sobre os idosos nos estados de Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará e São Paulo. 

A produção científica na área de Gerontologia começou a se 

expandir  na década de 90, instaurando-se assim, o primeiro curso intitulado  

“Universidade da 3a  Idade” na Faculdade de Serviço Social na PUC de Campinas. A 

partir dessa experiência, uma série de cursos semelhantes foram sendo organizados 

e implantados nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Goiás entre outros, com 

terminologias diferentes, como por exemplo, “Universidade da 3a Idade”, 

“Universidade Aberta à Terceira Idade”, “Universidade para a 3a Idade”, 

“Universidade com a 3a Idade”, “Programa 3a Idade” etc, abordando diferentes 

técnicas, resultando na melhoria de qualidade de vida e no exercício pleno da 

cidadania do idoso (SÁ, 1997, p. 1-13). 

Além das universidades para a Terceira Idade, outras instituições, 

como por exemplo, SESC, SENAC, estão entrando no mercado oferecendo vários 

cursos, entre eles, o de informática e Internet, com o intuito de atender esse mercado 

de consumo em constante crescimento. 

A   população   considerada   da   Terceira   Idade   pode   ter 

condições   de   estar   inserida    na    sociedade    informatizada constituindo o 

universo de info atualização  e  não excluída, pois a cada dia as novas tecnologias 

estão invadindo os lares, criando cada vez mais necessidades de aprendizagem e 

domínio dessas ferramentas. 

Sobre esse assunto, detectamos que existem escassos estudos, e 

esta pesquisa pretende, a partir dos dados analisados sobre a utilização da Internet 

pela Terceira Idade, contribuir com um corpo de conhecimentos e reflexões de modo 

a orientar os idosos quanto ao uso dessa nova tecnologia.  
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Esta pesquisa foi desenvolvida com respaldo da Ciência da 

Informação, visto que a mesma abarca um conjunto de disciplinas ligadas as 

ciências matemáticas e físicas, bem como às ciências sociais e humanas, 

abrangendo assuntos voltados para a organização e recuperação das Informações 

(LE COADIC, 1996, p. 22). Nesse contexto detectamos que há escassez de 

pesquisas sobre a Terceira Idade e a Internet no Brasil. 

Portanto, os objetivos propostos para este  estudo são: 

• Caracterizar o usuário potencial da Terceira Idade, quanto ao 

uso da Internet nos grupos da UNATI-UEL e do SENAC-

Londrina; 

• Identificar a utilização da Internet por usuários da Terceira Idade; 

• Verificar se a Terceira Idade está familiarizada com a Internet; 

• Detectar os sentimentos e aspirações dos usuários da Terceira 

Idade diante da Internet. 

No capítulo dois mostramos que o envelhecimento é um processo 

natural de todos os seres vivos e que tem sido estudado por diferentes profissionais, 

dentre eles: gerontólogos, geriatras, sociólogos, antropólogos, assistentes sociais 

entre outros. Os resultados das pesquisas foram crescendo quantitativamente e 

qualitativamente contribuindo para a longevidade do indivíduo. Isso graças às 

iniciativas médicas e sociais que contribuem para a manutenção da auto-estima 

levando o idoso a permanecer ativo na sociedade. Complementando, apresentamos 

um breve histórico sobre a Terceira Idade. 

Optamos no terceiro capítulo, em tratar os tópicos: Internet como 

ferramenta de aprendizagem, medo e resistência quanto às tecnologias, uso da 

Internet pelos idosos (riscos e vantagens) e considerações para maior comodidade 

dos idosos no uso da Internet. 

Apresentamos a Internet como ferramenta de ensino, integrando a 

população idosa ao processo de ensino e aprendizagem, despertando neles 

interesses pelas pesquisas e alterando-lhes a forma de adquirir conhecimentos.  

Em geral, há entre os idosos medos e resistências a tudo que é 

novo, mas possivelmente assim que eles estiverem familiarizados com essas 

tecnologias, deixará de existir a insegurança. Sendo assim, a Terceira Idade também 

é convidada a fazer uso da Internet, a trocar idéias com outras pessoas, facilitando 
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com isso a comunicação entre os grupos. Os idosos de hoje estão procurando 

atualizar-se mediante cursos de informática, aprendendo a navegar na Internet, 

buscando desse modo uma maior integração social. 

No quarto capítulo apresentamos as instituições investigadas nesta 

pesquisa e traçamos o perfil de cada uma delas, seu histórico, sua missão e o 

serviço que oferecem aos alunos. 

O procedimento metodológico que definimos para esta pesquisa é o 

estudo de caso, assunto do quinto capítulo. Nele também descrevemos a maneira 

pela qual os questionários foram estruturados, ou seja: questões simples e de 

múltipla escolha que foram essenciais para este trabalho. 

O sexto capítulo é constituído da análise de resultados dos 

questionários propostos à população da UNATI-UEL (Universidade Aberta à Terceira 

Idade da Universidade Estadual de Londrina) e do SENAC-Londrina (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial de Londrina). Os resultados das questões 

foram demonstrados por meio de tabelas simples e tabelas com cruzamentos, mas 

nas quais podemos observar percentuais e freqüências, seguidos por comentários e 

citações com base na literatura consultada. 

Apresentaremos ainda no sétimo capítulo, as considerações finais 

sobre os resultados deste estudo, tecendo comentários sobre as aspirações dos 

idosos que não utilizam a Internet e dos que fazem uso dela, apontando a 

necessidade da ampliação de pesquisa nesta área do conhecimento. 
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2 TERCEIRA IDADE EM FOCO 
 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o ano de 

1999 como o Ano Internacional do Idoso. Essa escolha mostra a preocupação dessa 

organização com o processo acelerado de envelhecimento da população mundial, 

fato que ocorre com mais intensidade nos países desenvolvidos. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), hoje 

existem 580 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo. A previsão para 

2025 é de que essa população cresça e que três quartos dessa população estará 

concentrada nos países desenvolvidos (OMS..., 1999, p.1). 

Aumenta o número de idosos no mundo e a faixa etária que mais 

cresce é a dos centenários. A ONU estima que a faixa de idade de 60 a 79 anos, 

hoje, é de 580 milhões e em 2050 deve passar dos 2 bilhões, alcançando uma taxa 

de crescimento de 245,0%. E a faixa de idade entre 80 e 99 anos que representa, 

hoje, 66 milhões de pessoas, em 2025 deverá alcançar 370 milhões, elevando a taxa 

de crescimento para 460,0%. E finalmente a faixa de 100 ou mais anos que hoje 

alcança 135 mil pessoas, estima-se, em 2025, de 2,2 milhões; elevando a taxa de 

crescimento em 1.530,0% (CARDOSO e LUZ, 1999, p. 76). 

Em 1982, a ONU preocupou-se em fazer um levantamento de dados 

referente a população idosa do mundo. Realizou, em Viena, uma Assembléia 

Mundial sobre o envelhecimento, considerando o período de 1975 a 2025 como a 

Era do Envelhecimento devido ao constante e crescente envelhecimento em todo o 

mundo. Estabeleceu-se que a Terceira Idade tivesse início a partir dos “65 anos nos 

países desenvolvidos e nos demais a partir de 60 anos em função do 

envelhecimento mais precoce de suas populações” (CORRÊA, 1996, p. 13). 

Sobre este assunto gostaríamos de nos posicionar da seguinte 

forma: o Brasil é um país com diversidade cultural e territorialidade grande, portanto 

fixar de forma rígida uma idade, torna-se a decisão um tanto precipitada. Por 

exemplo, a condição sócio-econômica de uma região do interior nordestino difere 

substancialmente da condição da região sul do país. 

Visando dissipar esse impasse, buscamos respaldo em Veras (1994, 

p.26), que comenta que diversos pesquisadores distinguem a Terceira Idade em três 

subfaixas: “de 60 a 69 anos, ‘jovens idosos’; de 70 a 79 anos, os ‘meio-idosos’ e 

acima dos 80 anos, ‘idosos velhos’” . 
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No século passado, a longevidade alcançou, em todo o mundo, um 

grande desdobramento. As pessoas que moram em países industrializados 

acrescentaram à sua vida uma média de 25 anos devido ao tratamento das doenças 

ligadas à velhice. 

Este novo milênio promete elevar ainda mais essa perspectiva, pois 

a prevenção e a eliminação de doenças são cada vez mais objeto de estudos e 

pesquisas, contribuindo para longevidade na Terceira Idade. Observamos que a 

literatura referente aos idosos apresenta dados que apontam taxas decrescentes de 

mortalidade nessa faixa etária, sobretudo graças aos progressos no combate as 

doenças cardíacas e vasculares. Cresce, nos meios científicos, o controle do 

processo de envelhecimento, gerando mais tempo de vida para essas pessoas. 

Nos Estados Unidos as indústrias farmacêuticas, para aumentar os 

lucros, concentram-se cada vez mais nas necessidades dessa faixa etária que 

consome o dobro de remédios comparativamente aos jovens. As pessoas maiores 

de 65 anos representam cerca de 15,0% da população e consomem em torno de 

30,0% dos medicamentos (BUTLER, 1999, p.19). 

Outro autor que se preocupa com o aspecto da saúde da Terceira 

Idade é Apt (1999, p.23), que no Relatório Anual de 1998 da OMS afirma que “nos 

países do Terceiro Mundo [...] será maior o aumento do número de idosos mas 

dificilmente esses países poderão atender às necessidades dos anciões em matéria 

de serviços médicos e, sobretudo, sociais”. 

Na maioria dos países em desenvolvimento não existe uma 

preocupação com o envelhecimento da população, motivo esse compreensível 

devido ao crescimento demográfico acelerado, êxodo rural muito acentuado, entre 

outros fatores. Apesar das pesquisas científicas terem conseguido ampliar um pouco 

mais o tempo da existência humana, a sociedade não acompanhou esse padrão de 

longevidade. Com isso, a situação dos idosos tem-se agravado progressivamente, 

pois os poderes públicos não dispõem de recursos suficientes para elaborar uma 

política social que atenda às necessidades reais deste grupo etário. 

Alguns países, como a China, por exemplo, em que o 

envelhecimento é mais marcante, o governo age lentamente. Com a privatização da 

agricultura que proporcionou grande prosperidade às inúmeras regiões rurais, 

acabou-se marginalizando os idosos. Recentemente o governo introduziu, nesse 

país, um sistema de aposentaria nas áreas rurais, ao passo que nas cidades os 
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esforços ainda são insuficientes. O governo busca soluções para esse problema e 

pretende [...] “estabelecer um regime de aposentadoria, financiado com cotizações 

dos trabalhadores, dos empregadores e das companhias de seguros” comenta 

Beijing (1999, p.22). 

“Certas culturas conferiram uma imagem positiva à velhice fazendo 

do crescimento do ser humano um processo permanente, no qual o indivíduo que 

envelhece acumula qualidades e experiências”, enfatizam Puijalon e Trincaz (1999, 

p.28). Um exemplo disso pode ser observado nas sociedades rurais da África 

tradicional, nas quais é manifesta a superioridade dos idosos sobre os mais jovens, 

impera a oralidade. O saber é uma das características dos mais antigos, pois são 

detentores do segredo dos mitos e dos relatos sagrados. 

O Japão é um dos países que mais atenção tem dado aos idosos. 

Existem várias universidades para a Terceira Idade, freqüentadas pelos estudantes 

de 60 a 70 anos. Há ainda aqueles com idade superior a estas citadas, que não 

hesitam em participar de todos os cursos ofertados, principalmente dos cursos de 

dança, teatro e trabalhos manuais (ETERNOS..., 1999, p.35). 

Numa outra perspectiva, as sociedades ocidentais vêem a vida 

humana em períodos sucessivos, nos quais, após a maturidade, vem o declínio, a 

queda, antes do fim irremediável que é a morte. 

Nos parágrafos anteriores, percebemos que o conceito de idosos 

pode variar de um país para outro, assim sendo, apresentaremos a seguir um breve 

histórico sobre a Terceira Idade. 

 

2.1 Terceira Idade: uma Breve História 
 

A Terceira Idade é uma etapa da vida das pessoas, cuja 

característica principal é o desgaste físico e mental que traz conseqüências 

importantes para o indivíduo refletindo no contexto social. 

O envelhecimento é um processo natural de todos os seres vivos e é 

percebido diferentemente em cada cultura, dependendo da expectativa de vida ao 

nascer como também dos costumes e tradições. 

Os gregos e romanos, desde o século VI A.C., tentavam encontrar 

explicações para as transformações humanas. Platão e Aristóteles, por exemplo, 
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consideraram essas modificações, como um marco inicial para estabelecimento do 

critério de idade e valor, acreditando haver uma dicotomia entre quantidade e 

qualidade de vida (GODOY, 1996, p.2). 

O envelhecimento sempre foi uma preocupação do homem em todos 

os tempos, Aristóteles (filósofo grego) e Galeno (médico grego) acreditavam que as 

pessoas nasciam com certa quantidade de calor interno e que, quando chegassem à 

velhice, estariam no período final dessa dissipação de calor. Podemos inferir aqui 

que eles acreditavam ser esta uma forma de delimitação do tempo de vida do 

indivíduo.  

Nas sociedades tradicionais, sejam tribais, escravocratas, feudais, 

patrimonialistas, agrícolas, pastoris ou comerciais, podemos dizer que poucos 

chegavam a velhice nas diferentes 

 

[...] sociedades, principalmente as de caráter nômade e as que eram 
afetadas por pragas, endemias e epidemias, por enchentes, tremores de 
terra, lavas vulcânicas etc., tinham grande dificuldade de manter os seus 
componentes com menor autonomia – crianças, velhos e mulheres – [...] 
(MAGALHÃES, 1999, p.2). 
 

No século XIX começaram a ser publicados alguns trabalhos 

científicos sobre esta faixa etária, sendo o primeiro com o título “Estudo Clínico sobre 

a Senilidade e Doenças Crônicas”, escrito pelo francês Jean Marie Charlot, em 1867 

(HISTÓRIA...,1999, p.1-2) em que o autor procurou destacar a importância de 

estudar o processo de envelhecimento, suas causas e conseqüências sobre o 

organismo. E foi exatamente a França, o primeiro país a conhecer o envelhecimento. 

Esse país, tinha 6,0% de idosos na sua população e na década de 80 o percentual 

ultrapassava a 14,0%, conforme cita Salgado (1988, p.6). 

Novas pesquisas foram sendo desenvolvidas e a evolução técnico-

científica do século XX colaborou no aumento da expectativa de vida do ser humano. 

Este século viu nascer, com as ciências do homem, a preocupação 

com o processo biológico, com o problema psicossocial do envelhecimento humano 

e com o tempo da velhice. Nos anos 30 e 40, a Biologia, a Psicologia e a Sociologia 

realizaram estudos sobre envelhecimento, estudos que tiveram grande impulso a 

partir dos anos 50, originando a Gerontologia (SALGADO, 1980, p.23). 
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A Gerontologia, que é hoje entendida como um “estudo científico dos 

problemas do envelhecimento em todos os seus aspectos“ (DORLAND, 1997, 

p.331). Em paralelo a esse surgimento, aparece a Geriatria, que se preocupa com as 

doenças que acontecem na velhice.  

Nos países do primeiro mundo, há uma grande preocupação com a 

integridade do idoso e com a sua integração social e cultural.  

 

O envelhecimento das populações começou a ocorrer na Europa e nos 
Estados Unidos, em virtude dos índices de modernização, desenvolvimento 
e bem-estar alcançados por suas populações, até a metade deste século [ou 
seja, século XX] [...]  foi também nessas regiões que primeiro ocorreu uma 
explosão do interesse pelo conhecimento sobre velhice e envelhecimento. É 
nesses países que se produz mais conhecimento sobre o assunto, a cada 
dia mais especializado (NERI, 1991, p.1). 
 

Com o crescimento do número de pessoas da Terceira Idade, alguns 

problemas foram surgindo e foram sendo solucionados por intermédio de pesquisas 

e de campanhas de conscientização da necessidade de qualidade de vida, mesmo 

assim permanece uma grande preocupação com os fenômenos psicossociais. 

O envelhecimento aparece diferentemente em cada grupo social. Se 

o idoso mora num lugar precário, como favela, sem atendimento médico, ele 

possivelmente terá uma velhice mais precoce do que quem mora em casas 

confortáveis, com atendimento médico hospitalar particular. Sobre esse assunto, Neri 

e Wagner (1985, p.82) afirmam que: 

 

[...] o padrão de vida e o número de idosos variam com a classe social. 
Assim é que, no Brasil, convivem velhos com um padrão de vida comparável 
ao de cidadãos abastados no primeiro mundo, e outros, com um padrão tão 
miserável e uma expectativa de vida tão rebaixada quanto aos países mais 
atrasados do Terceiro Mundo. 
 

No Brasil temos observado um crescimento na expectativa média de 

vida e, conseqüentemente, da população idosa. Nos últimos anos, esta população 

vem aumentando em proporção igual ou até superior a de alguns países que 

mantinham um maior índice. Esse grupo etário, em progressão, passa a constituir 

um problema social dos mais sérios, por falta de preparo para a aposentadoria, pela 
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precária situação econômica e pela redução da integração e participação na 

sociedade. 

Outro aspecto a ser considerado, refere-se às características 

demográficas do processo de envelhecimento do país. O Brasil nas décadas de 20 à 

50 do século XX, passou por um crescimento populacional muito grande; em 

conseqüência disso, hoje percebemos um número elevado de idosos. Este processo 

não depende apenas da redução de mortalidade, mas também da diminuição de 

taxas de fecundidade. Com referência a esse aspecto, Veras (1994, p.32) 

complementa informando que: 

 

[...] como o envelhecimento é um processo ao longo prazo, e os países 
possuem níveis diferentes de fertilidade e mortalidade, levará até o ano de 
2075, para que a maioria dos países se estabilize, e as diferenças entre as 
populações desapareçam. 
 

Uma das grandes preocupações é com a marginalização dos idosos, 

especialmente os aposentados, quando muitas vezes deixam de ser importantes 

para o grupo social no qual estão inseridos. Portanto, ficando esquecido  as pessoas 

da Terceira Idade são tidas em geral, como categoria improdutiva e decadente, ou 

seja, desvalorizadas socialmente. Isso acontece porque perdem parte da 

responsabilidade social e econômica que tinham. Percebemos que, no Brasil, a 

prioridade é dada à juventude, na formação e no ajustamento em nossa sociedade. 

Isso se agrava com a aposentadoria, período que afeta 

consideravelmente a auto-estima do indivíduo, pois muitos aspiram à aposentadoria 

como tempo de liberação do trabalho e de certos compromissos decorrentes da vida 

economicamente produtiva, mas poucos se preparam para ela, esquecendo que a 

vida futura implica a realidade de um ser fisicamente mais fraco, mentalmente menos 

apto e mais dependente dos outros, envolvendo problemas psicológicos de difícil 

solução. 

O cidadão brasileiro influenciado, possivelmente, pela propaganda 

que tanto cultua as qualidades e o vigor dos jovens, procura manter-se nessa faixa 

de idade, esquecendo-se da velhice; e, quando ela chega, também ocorrem os 

diversos desajustes, pelas dificuldades de encará-la.  
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Percebemos que as crianças são preparadas para serem 

responsáveis, estudiosas etc, para saberem lidar com a vida adulta. Mas quando 

adultos, não sabem aceitar e conviver naturalmente com a velhice, portanto a 

aceitação do ingresso nesta etapa não é algo espontâneo; a pessoa tem dificuldade 

para aceitar-se como idosa. 

Falta ao idoso uma preparação que o conduza à incorporação de 

novos hábitos e práticas saudáveis, falta enfim, um planejamento de vida que 

considere o envelhecimento e a aposentadoria como uma etapa de libertação, e não 

como o fim de uma caminhada.  

Neste sentido, existem medidas de proteção à saúde, como os 

programas de saneamento e a erradicação de determinadas doenças e o próprio 

combate das doenças em geral. Segundo Salgado (1980, p.94) “cientistas afirmam 

que se fossem eliminadas as moléstias cardíacas, as doenças vasculares e o 

câncer, o tempo de vida aumentaria mais 15 anos”. 

Além das providências relacionadas à saúde, um outro fator que 

interfere no crescimento numérico da população idosa é o controle da natalidade, 

que cada vez mais se intensifica no país, reduzindo a diferença de percentual entre 

as demais fases da vida. 

O saber médico sobre a velhice oferece subsídios para programas 

dedicados aos idosos, orientando como cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. 

Hoje em dia, a medicina está se especializando cada vez mais nas 

áreas de gerontologia e geriatria, fazendo com que as pessoas possam viver por 

muito mais tempo. E retardando a velhice, o idoso se sente mais disposto para a 

vida, com mais saúde e alegria. Assim acreditamos que no cenário atual compete 

também a outros profissionais a responsabilidade de contribuir para que o idoso 

sinta-se mais ativo na sociedade em que vive. Referimo-nos aqui, aos profissionais 

ligados às tecnologias, mais especificamente àqueles que estão envolvidos com a 

Internet, visto que o foco principal desta pesquisa, é identificar a utilização da 

Internet pelos usuários da Terceira Idade. 

Entretanto, antes de abordamos a relação do idoso e a Internet, 

apresentamos os diferentes conceitos encontrados na literatura sobre a Terceira 

Idade. 
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Percebemos no decorrer das leituras efetuadas na literatura 

pertinente, que há diversos termos abordando o envelhecimento, conforme 

mencionamos na Introdução. 

Para a Terceira Idade, por exemplo, ainda não se tem um conceito 

consolidado. Pesquisadores oriundos de áreas como, Psicologia, Antropologia, 

Sociologia entre outras, esforçam-se em estabelecer definições.  

O envelhecimento para Dátilo (1998, p.4) é um “processo que inicia-

se no momento da fecundação e cessa somente com a finitude”. 

Dentro de uma visão mais abrangente, Veras (1994, p.25) alerta que 

a velhice 

 

[...] é um termo impreciso, e sua realidade difícil de perceber. [...] Nada 
flutua mais do que os limites da velhice em termos de complexidade 
fisiológica, psicológica e social. [...] Não é possível estabelecer conceitos 
universalmente aceitáveis e uma terminologia globalmente utilizável com 
relação ao envelhecimento. Inevitavelmente, há conotações políticas e 
ideológicas associadas ao conceito. 
 

Por ser um processo inerente ao ser humano, o envelhecimento 

nada mais é do que uma etapa da vida; chegar à velhice, ou Terceira Idade ou a 

denominada idade da maturidade é completar o ciclo de vida designado para o ser 

humano; [...] “não é uma etapa de deterioração ou de declínio [...] é uma idade de 

plenitude vitalidade e crescimento” (PINTOS, 1992, p.17). 

Nesse contexto, podemos considerar que envelhecer é “estar de 

bem com a vida”, é ter um rico conhecimento adquirido pelos anos vividos. Uma 

outra forma de viver, momento do qual fica-se livre de várias responsabilidades, 

permitindo fazer somente as coisas que se têm vontade e que dêem prazer e 

satisfação pois, para muitos, os filhos já estão criados e eles começam a realizar 

antigos sonhos. Os idosos descobrem que idade não é desculpa para ficar em casa 

esperando a morte chegar. Eles estão em busca de uma melhor qualidade de vida. 

Nos apoiamos também em Gaiarsa (1986, p.28) quando considera 

que velhice,  

é um processo contínuo, ainda que a velocidade desigual em órgãos, 
tempos e pessoas diferentes. O uso de certos meios para retardar a velhice 
pode impedir ou até inverter este processo, sem alterar, porém, a data final 
da morte [...] estes processos podem manter o corpo bioquimicamente 
jovem até a hora da morte [...]. 
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Apesar destes processos contribuírem para ampliar a qualidade de 

vida do idoso, vale destacar que velhice é um fato biológico, comum a todos os 

seres, sendo assim, universal, tendo [...] “uma dimensão existencial, modifica a 

relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e com a 

própria história” (BEAUVOIR, 1990, p.99). 

É fundamental alertar que a sensação de velhice pode ocorrer em 

qualquer tempo, independente da idade. Sobre isto, Salgado (1988, p.4), comenta 

que: 

 

a velhice deve ser entendida por um conceito abstrato, muito embora 
assuma características comuns originadas das condições físicas e dos 
próprios limites impostos pela sociedade. Envelhecer é uma propriedade 
particular, com vivências e expectativas específicas que não reduzem a 
responsabilidade de vida e participação ativa no processo social, pois, 
mesmo velho, o indivíduo continua membro da humanidade. 
 

O envelhecimento também se manifesta em todos os domínios da 

vida, iniciando-se pelas células, passando para os tecidos e órgãos, terminando no 

emocional. Embora o físico e a mente envelheçam juntos, o processo não se efetiva 

no mesmo ritmo. Na grande maioria, o físico se evidencia, pela perda da massa 

muscular, ao passo que a mente, torna-se mais apta, principalmente no controle das 

emoções. 

Haddad (1993, p. 12) esclarece que velhice é uma “etapa natural do 

ciclo biológico da vida, como inexorável da existência a que todos estão virtuais e 

igualmente expostos”. 

Muitos rejeitam o envelhecimento; no entanto, ele é uma 

conseqüência biológica que acontece no organismo e que não tem retorno. Fraiman 

(1995, p.19) afirma que 

 

o senso comum entende o velho como aquele que tem muitos anos de idade 
e uma grande experiência acumulada, que o diferencia dos outros. Ser velho 
não é uma abstração, porém uma condição visível, aparente e que 
determina, de certo modo, a possibilidade de ação e inter-relacionamento 
social. O envelhecer não é somente um ‘momento’ na vida de um indivíduo, 
mas um “processo” extremamente complexo e pouco conhecido, com 
implicações tanto para quem o vivência como para a sociedade que o 
suporta ou assiste a ele. 
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É uma tarefa difícil encontrar um critério adequado para conceituar e 

classificar a velhice, pois Oliveira (1982, p.66) considera que a determinação das 

etapas varia quando 

 

[...] a idade cronológica, constante nas certidões e registros; a idade social 
determinada pela sociedade, que poderia modificá-la de acordo com suas 
necessidades; a idade fisiológica, referentes ao lento desgaste biológico, 
que o indivíduo é submetido a partir do momento em que nasce. 
 

Acreditamos que nem sempre a idade biológica coincide com a idade 

cronológica, posto que todas são um produto dinâmico, permanentemente 

transformado e transformador de idade, influenciando no ritmo e na forma como se 

processa o envelhecimento. Podemos citar como exemplo, pessoas que 

demonstram ter menos idade do que realmente têm, em virtude da sua ação e 

integração social e também de sua visão diferenciada do mundo. 

Segundo Debert (1999, p.1), o envelhecimento é uma preocupação 

constante do homem em todos os tempos, e o [...] “uso da expressão é explicado 

como uma forma de tratamento não depreciativa para pessoas mais velhas, sem 

uma idade cronológica precisa” [...].  

Amaral (2000, p.44) afirma que envelhecer é um processo de [...] 

“mudança irreversível e desfavorável, significando um julgamento de valores que 

leva ao declínio [...] não apenas um fenômeno biológico, mas também um fato 

cultural”. 

Definida do ponto de vista cultural, a velhice deve ser percebida 

diferentemente em cada povo, dependendo dos costumes e tradições. Segundo Neri 

(1995, p.35) o “envelhecimento é uma experiência heterogênea dependente de como 

cada pessoa organiza seu curso de vida, a partir de suas circunstâncias histórica-

cuturais”. 

Skinner e Vaughan (1985, p.25) também acreditam na 

particularidade do ato de envelhecer, pois  

 

[...] existem velhos de todo tipo, e a maneira como lidam com sua velhice 
depende em parte de sua educação, religião, identidade étnica ou nacional e 
de sua família; de suas ocupações passadas ou presentes; de seus campos 
de interesse[...] . 
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Para Kachar (2000, p.19) o conceito de velhice se insere [...] “em um 

quadro complexo de relações, não apenas biológicos, mas considera a determinação 

de vários aspectos, como o social, físico, psíquico, histórico e cultural”.  

Ampliando esta afirmação, Fraiman (1995, p.20-21) classificou a 

velhice em quatro categorias: “cronológica, biológica, social e existencial”. A idade 

cronológica é aquela que menos caracteriza condições individuais. A biológica pode 

não estar relacionada com a idade cronológica. A idade social é aquela que mostra 

seus direitos como cidadãos, atribuindo tarefas a serem desempenhadas, 

relacionadas às duas idades anteriores e por último, a idade existencial é a 

somatória de experiências pessoais adquiridas no decorrer de vida. 

Magalhães (1987, p.13), em suas pesquisas sobre o aspecto social 

do envelhecimento opina que é complexo estudar essa faixa etária, pois [...] “envolve 

múltiplas dimensões, entre as quais ressaltamos a biológica, a cronológica, social, 

demográfica, econômica, cultural, psicológica, ideológica e política”. 

Acreditamos que Magalhães quis alertar que o estudo do 

envelhecimento, exige o conhecimento de elementos como: corpo, mente, 

sociedade, região territorial, recursos financeiros, filosóficos e outros; no qual o idoso 

está inserido. 

Nesta dimensão, parece-nos necessário que diferentes profissionais, 

entre eles os da informática, contribuam com os idosos para que estes se sintam 

integrados à sociedade de informação. Aqui entendida como a sociedade em que, 

prioritariamente, a informação é responsável por transformações sociais, políticas e 

econômicas. 

 Essa preocupação deve estar voltada em especial, para o idoso 

pobre que: 

 

[...] não tem recursos para usufruir dos serviços oferecidos à terceira idade 
como tem o de classe média [...] enquanto o idoso de classe média se 
mantém profissionalmente ativo por opção, como forma de preservar sua 
identidade e, até mesmo, de adiar a velhice, o de mais baixa renda retorna 
ao mercado de trabalho simplesmente porque não consegue se manter com 
a aposentadoria (BARROS, 1998, p.18). 
 

Essa situação restringe o acesso a Internet  pelos idosos 

pertencentes à classe social menos favorecida. Lamentamos isso pois ela possibilita 
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de uma maneira mais atraente, o contato com as informações que estão disponíveis 

no momento em que os fatos ocorrem sem limitações de espaço e tempo. 

Com o avanço da Internet em todas as áreas de conhecimento, 

cresce também o mercado informacional na sociedade como um todo. 

Os recursos oferecidos pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, principalmente a Internet, propiciam a Educação à Distância; com 

interesse não só do sistema educativo, mas também, do setor produtivo suprindo as 

necessidades de educação formal e continuada de profissionais de diversas áreas 

de conhecimento. A Educação à Distância é globalizante e integradora, mediando o 

professor e aluno que estão fisicamente distante, transformando em construtores de 

seu próprio conhecimento (STRUCHINER et al, 1998, p. 3-4). 

Refletindo sobre isto, preocupamo-nos com a capacitação da 

população da Terceira Idade quanto ao uso da Internet, para que possa acompanhar 

o progresso tecnológico, estando ou não atuando profissionalmente, pois esta 

situação irá exigir a aquisição de habilidades no manuseio de ferramentas, de forma 

a levá-la a novas aprendizagens, assunto este que será abordado no próximo 

capítulo. 
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3 INTERNET COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

 

Atualmente há uma tendência ao uso de tecnologias avançadas na 

área de educação. A Internet tem sido citada como uma das principais ferramentas 

de ensino, devido à numerosa quantidade de informação que está disponível na 

rede. Informação esta que pode estar apresentada por meio de som, imagem e texto 

escrito. 

Ao mesmo modo que invenções como a da luz elétrica, do telefone, 

do automóvel, da televisão, entre outras, veio traçar novos rumos em nossas vidas, 

também o computador e, conseqüentemente, a Internet estão evoluindo para 

aprimorar o ensino, de maneira a torná-lo mais interessante, despertar a curiosidade 

e estimular a mente a pensar mais rápido. 

A Internet tornou-se um instrumento de acesso à informação, em que 

as técnicas possibilitaram a passagem das informações impressas no papel para o 

universo eletrônico, as quais podem ser armazenadas e transmitidas sob forma 

digital, facilitando o seu acesso (LE COADIC, 1996, p. 22-109). Portanto, tem sido 

objeto de pesquisa de acadêmicos dos mais diversos níveis: graduação, 

especialização, mestrado, doutorado e outros. Tem sido focado nas mais diferentes 

áreas e países, resultando em publicações de livros (impressos e eletrônicos), 

artigos e realizações de eventos específicos. 

Sendo assim, pela influência da Internet no cotidiano das pessoas, 

defendemos que ela deva estar disponível a todas as faixas etárias, sem 

discriminação; deve, portanto, estar presente cada vez mais também na vida da 

população idosa. Esta meta pode ser alcançada por meio de iniciativa pessoal ou 

institucional, sendo que, em ambos os casos, segundo Froes (1999), Moraes (1997) 

e Valente (1999), professores, instrutores, alunos, profissionais devem caminhar 

juntos buscando, errando, aprendendo, descobrindo. O computador passa a ser uma 

ferramenta de complementação, de aperfeiçoamento para essa relação, dando aos 

usuários condições de exercitar a capacidade de procurar e selecionar informações, 

resolver problemas, aprender, compreender e depurar as informações encontradas. 

E a Internet é um meio eletrônico sobre o qual podemos trocar idéias em grupo; um 

veículo de aprendizagem, em que não existem limites de distâncias físicas e 

temporais. 
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Milhares de pessoas estão conectadas à Internet, entre elas 

encontram-se especialistas, pesquisadores e estudiosos de diversas áreas; por 

exemplo, as dúvidas de uma pessoa poderão ser respondidas por internautas2 

conectados à rede, pois as mensagens que ali transitam, não têm fronteiras, limites 

culturais ou acadêmicos, exceto a barreira lingüística que normalmente é resolvida 

com o recurso de tradutores eletrônicos. 

Os meios eletrônicos podem atuar como um canal de construção de 

informação, e as mesmas podem ser transformadas em conhecimento por seus 

usuários. A tecnologia tem modificado a criatividade do homem, alterando sua forma 

de adquirir conhecimentos. 

As novas tecnologias de comunicação mostram como as pessoas e 

os recursos de informação na Internet podem ser usados como uma ferramenta de 

pesquisa interativa, possibilitando a troca de experiência tanto de quem está perto 

como de quem está longe geograficamente. 

A Internet tem o poder de integrar os internautas e os cidadãos em 

suas comunidades e na comunidade eletrônica global, possibilitando-lhes trocar 

informações que venham a contribuir com sua aprendizagem. Os meios eletrônicos 

podem ser utilizados para integrar os idosos no processo de aprender, a partir de 

motivação e preparo. 

Observamos que grande parte da literatura sobre as tecnologias de 

comunicação, apresenta a Internet numa visão de super-valorização; alertamos 

porém, que por detrás desta rede, existem interesses ideológicos de consumo. Sobre 

isto, Bertuzo (2000, p. 47) alerta: “a Internet, moldada pela Indústria Cultural, 

constantemente cria necessidades derivadas das potencialidades do capitalismo, 

onde os indivíduos consomem,  se  relacionam  e  são absorvidos  pela  lógica  do 

consumo”. 

A Internet pode ser cada vez mais considerada um “objeto” que 

exerce fascinação no indivíduo, pois assim como a televisão, leva as pessoas a 

permanecerem entretidas nas informações que estão disponíveis dentro dela. 

Destacamos,  porém   que   o   ideal   é   que    a    Internet    não    seja    consumida  

 

 

                                                 
2 Internauta – usuário intensivo da rede Internet, que ocupa grande parte de seu tempo explorando os recursos por 

ela oferecidos (Ferreira, 2000, p.1126). 
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irrefletidamente, porque ela  

 

[...] em si é apenas um meio de comunicação, e cabe ao próprio homem 
decidir o caminho que deverá seguir. Pode ser fonte de informação e do 
conhecimento coletivo, entretanto, se absorvido por interesses 
individualistas e capitalistas, tende a ser mais um instrumento de alienação 
e empobrecimento do saber humano (BERTUZO, 2000, p.49). 
 

Acreditamos também que a Internet é uma tecnologia que pode vir a 

motivar os idosos, pela novidade e pelas possibilidades inesgotáveis que nela se 

encontram. Moran (1998, p.128) comenta que: 

 

[...] a Internet ajuda a desenvolver a intuição, a flexibilidade mental, a 
adaptação a ritmos diferentes. A intuição, porque as informações vão sendo 
descobertas por acerto e erro, por conexões “escondidas”. As conexões não 
são lineares, “linkando-se” por hipertextos, textos, interconectados, mas 
ocultos, com inúmeras possibilidades diferentes de navegação. [...] Na 
Internet também desenvolvemos formas novas de comunicação, 
principalmente a escrita. 
 

Com a Internet, as pessoas da Terceira Idade poderão trocar idéias 

com outras pessoas que estejam ligadas na rede, facilitando a comunicação entre os 

grupos. Existe, no seu conjunto de opções, o chat, ou seja, as salas de bate-papo 

por assunto ou grupo etário, uma das opções da Internet que despertam, nos 

internautas, interesse em permanecer mais tempo conectados.  

Porém nem todas as pessoas possuem desenvoltura e afinidade 

com o uso desta tecnologia e existem muitos indivíduos que têm medo e resistência 

a essa tecnologia. Com intuito de esclarecer essa questão, abordaremos-na no item 

a seguir. 

 

3.1 Medo e Resistência quanto às Tecnologias 

 

A diversificação de novas tecnologias torna-se cada dia maior. Em 

geral, as tecnologias levam algum tempo até atingir a vida das pessoas, incluindo-se 

aqui também a tecnologia da Internet. O ser humano em sua natural tendência em 
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resistir as mudanças, teme a novidade e receia o desconhecido sendo conhecido por 

luddita.  

O termo “luddita3” tem sido aplicado aos inimigos das máquinas os 

quais as têm como geradoras de transformações nem sempre salutares. A 

expressão “neo-luddita” está presente na Internet ultimamente, caracterizando 

aqueles que reagem à interferência das máquinas e principalmente aos 

computadores.  

Para  Ferreira (1999, p.1238),  a  palavra  “luddita”  significa  

“indivíduo que se opõe à industrialização intensa ou a novas tecnologias”.   

O termo surgiu no século XVIII, quando os trabalhadores da indústria 

têxtil inglesa engendraram uma rebelião armada contra as tecnologias introduzidas 

subitamente nas indústrias, por interesses econômicos. Esta estrutura construída 

para dar lugar às máquinas, gerou uma mentalidade contrária à natureza e ao 

trabalho das pessoas, priorizando o movimento dos motores. A imposição da 

tecnologia, levada por uma nova crença industrial de lucros e competições, 

representou uma nova definição da existência humana.   A   humanidade   adaptou-

se   à   nova   tecnologia   no   dia-a-dia, incorporando-a e criando novas profissões e 

ocupações em função dela. 

Em Londres, no mês de abril de 1993, alguns historiadores se 

reuniram no Museu de Ciência, para refletir sobre o problema da resistência em 

relação ao desenvolvimento tecnológico. Partiram do pressuposto de que  

 

[...] resistência a certos fenômenos tecnológicos é similar à ‘dor aguda’ no 
ser humano, exercendo um papel funcional, monitorando o corpo, um tipo de 
feedback, sendo indicativa de que não está bem  [concluiram que]  a 
resistência deve ser vista não como algo negativo, mas como uma ‘força’ 
positiva, ajudando a dar forma à tecnologia (LITTO, 2000, p.2). 
 

O medo é a relação entre sentimentos e a ação e, Cabral (1995, 

p.227) afirma que o medo é um [...] “estado emocional de agitação inspirado pela 

presença, real ou pressentida, de um perigo concreto”. 

Os jovens de hoje aprendem a lidar com as novas tecnologias, 

acompanhando a evolução dos tempos e estão dispostos a aprender a utilizar o 

computador. São curiosos e com isso, aprendem com maior rapidez. O mesmo, 

                                                 
3 O termo Luddita, originou-se do inglês, vindo da palavra Luddite. 
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porém, não ocorre com os idosos. Muitos sentem receio, têm medo e criam uma 

certa resistência em aprender a usar a informática, por acreditarem que vão 

manusear o computador erroneamente ou que venham a danificá-lo. É comum 

também, o medo de perdas de arquivos e a inabilidade de resolver os problemas 

referente a vírus. Estes problemas podem ocorrer a qualquer momento, de modo 

que, para evitar aborrecimentos como esses, o idoso necessita de orientação. 

Para Freud (1976, p.305), o ser humano busca o prazer e foge da 

dor e nessa fuga da dor, o indivíduoe acaba criando resistência (bloqueios, barreiras) 

para evitar que o conteúdo “dolorido”  invada sua psique. O autor afirma que [...] “há 

uma força na mente que exerce as funções de uma censura e que exclui da 

consciência e de qualquer influência sobre a ação todas as tendências que a 

desagradam” [...]. 

É natural que as pessoas tenham resistência quando se defrontam 

com o que é novo. Mas a partir do momento em que se conta com  uma orientação, 

ou seja, uma colaboração de pessoas que dominem essa novidade, a tendência é 

que adquiram confiança, liberando os bloqueios que existem dentro de si. 

“A rigor, tudo que parece novo causa um medo natural. Assim sendo, 

deve-se incentivar os idosos a vencer o medo da informática, permitindo o seu 

acesso através da Educação Continuada”, adverte Berlinck (1994, p.21). 

Concordamos com a autora, pois acreditamos que novidade causa 

insegurança e vencer esta barreira, conseqüentemente contribuirá para 

aprendizagem do idoso, 

 

[...] ensinar a cada um a medida de suas possibilidades, dar opções e 
oportunidade de aprender de acordo com as suas capacidades e as suas 
inteligências, lembrando que cada ser humano é o seu próprio agente de 
decisão e responsabilidade [...] (MORAES, 1997, p.174). 
 

Sendo assim, as pessoas consideradas da Terceira Idade, por 

intermédio do Ensino à Distância, poderão ter acesso aos mais diversificados tipos 

de informação, propiciando sua aprendizagem contínua. 

Acreditamos que na medida em que se amplie a integração da 

Terceira Idade com as novas tecnologias, haverá um número maior de idosos 

interessados pelo uso da Internet assunto este que abordamos na próxima seção. 
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3.2 Uso da Internet pelos Idosos: Riscos e Vantagens 

 

 A cada ano vivido, o indivíduo aprende a buscar as muitas 

dimensões da expansão pessoal, entendendo que as mudanças devem aumentar, e 

não suprimir, as oportunidades de desenvolvimento. É necessário reinventar 

continuamente, seja qual for a idade. A aposentadoria é a fase mais propícia para 

essas reinvenções. 

Prova disso, são os depoimentos colhidos por Maciel (1995), Mattos 

(1999), Arima (2001) em que os idosos apresentam os benefícios que a Internet tem 

acrescentado em suas vidas. 

A revolução tecnológica e de informação tem levado as pessoas à 

maior participação na sociedade, mantendo-as ativos intelectual e fisicamente, por 

muito mais tempo.  

Quando se fala em revolução tecnológica, pensamos na Internet e 

associamos seu usuário a um jovem, a um pesquisador ou a um executivo ligado ao 

mundo virtual ou ciberespaço. Esquecemos, porém, que o idoso também é capaz de 

utilizar a rede eletrônica para buscar informações ou trocar idéias com outras 

pessoas, de qualquer lugar do mundo. 

A Internet possibilita, às pessoas, conquistar novos amigos, efetuar 

compras, verificar o saldo bancário, fazer pesquisas de assuntos do interesse de 

cada um, enfim, viajar pela rede.  Alertamos também que na Internet existe o lado 

negativo como, por exemplo, propagandas comerciais em excesso; vírus que são 

anexados em e-mail; páginas que já foram retiradas, mas permanecem seus links; 

demora em acessar determinadas páginas pelo excesso de imagem existente dentro 

dela; falta de habilidade do internauta na busca de assunto; os “hackers” podem 

detectar endereços eletrônicos e deletar (apagar) as informações existentes em um 

computador; falta de confiança e segurança nas compras on-line, entre outros.  

Outros aspectos negativos que alertamos estão relacionados à 

saúde dos internautas que desavisadamente fazem uso da Internet de forma 

“compulsiva”.  O uso prolongado do computador, pode ser prejudicial à saúde, ou 

seja, se o indivíduo passar horas à frente do equipamento, poderá ter dores na 

cabeça, nas costas e nos músculos do pescoço. Robledo alerta que  



 

 

35 

[...] as causas certamente são exposição prolongada à luminosidade da tela, 
o barulho de alguns jogos, o excesso de tempo à frente da máquina [...] 
contratura da musculatura na região da coluna vertebral [...]  altura imprópria 
de móveis ou em virtude de o usuário sentar-se errado (USO..., 2000, não 
paginado). 
 

No que se refere ao cansaço visual associado ao uso prolongado do 

computador, a literatura da área de informática afirma que a visão não foi criada para 

encarar uma tela de computador durante horas, pois os monitores são compostos de 

pixels (minúsculos pontos), nos quais o olho não consegue foco. O usuário do 

computador tem que ‘focar e refocar’ para manter as imagens bem definidas, 

resultando em tensão dos músculos do olho, olhos secos e doloridos, sensibilidade à 

luz, lacrimejamento, fadiga, dores de cabeça, dores lombares e espasmos 

musculares (SÍNDROME..., 2000, p.1). 

À medida que as pessoas estão usando compulsivamente o 

computador, surgem problemas como o citado anteriormente, que já recebe 

atualmente, a denominação de CVS – Computer Vision Syndrome (Síndrome de 

visão de computador). As causas desses sintomas visuais são uma combinação de, 

problemas visuais, condições inadequadas de uso (iluminação, posição) e o exagero 

de horas utilizando o computador (Síndrome..., 2000, p.1). 

Outro fator que pode ocorrer no uso prolongado do computador é a 

aquisição de doenças que atingem os músculos, tendões e nervos dos membros 

superiores como: dedos, mãos, punhos, antebraço, braços, ombros e pescoço. Nos 

detemos na exemplificação de uma delas - Lesões por Esforços Repetitivos (L.E.R.). 

Esta doença provoca 

 

[...] inflamações devido as atividades de trabalho que exigem movimentos 
manuais repetitivos, contínuos, rápidos com ou sem uso de força, por longos 
períodos, como postura ou equipamentos inadequados aliados ao estresse 
e fatores emocionais, provocando dor, fadiga, queda de performace de 
trabalho e incapacidade funcional (temporária ou crônica) (LER..., 2000, 
p.1). 
 

 As pessoas que trabalham com computadores, telefonistas, 

trabalhadores de linha de montagem, entre outros, são as que podem contrair esta 

doença. O LER abrange diversas patologias, sendo as mais conhecidas: 

Tenossinovite (inflamação do tecido que reveste os tendões), Tendinite (inflamação 
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dos tendões), Epicondilite (inflamação das estruturas do cotovelo), Bursite 

(inflamação das bursas – pequenas bolsas que se situam entre os ossos e tendões 

das articulações do ombro), Miosites (inflamação dos músculos) e Síndrome do túnel 

do carpo (compressão do nervo mediano ao nível do punho) (LER..., 2000, p.1). 

Evidentemente, qualquer lesão osteoarticular, até mesmo fraturas, 

pode ser causada por um esforço exagerado ou repetitivo e, por este motivo, existe 

uma variação de possíveis LER. Na realidade, comenta Gallani (LER..., 2000, p.1) a 

“LER é apenas um novo e errado nome para velhas doenças”, e acrescenta que as 

lesões inflamatórias causadas por esforços repetitivos 

 

já eram conhecidos desde a antigüidade sob outros nomes, como por 
exemplo, na Idade Média, a ‘Doença dos Escribas’, que nada mais era do 
que uma tenossinovite, praticamente desaparecendo com a invenção da 
imprensa. Já em 1891, De Quervain descrevia o ‘Entorse das Lavadeiras’. 
 

Sendo assim, os idosos terão de estar conscientes dos pontos 

negativos, cabendo a eles não exagerar no uso do computador por longas horas. Em 

contrapartida, é importante refletirmos que em qualquer lugar, estamos sujeitos a 

circunstâncias positivas e negativas. 

Este panorama não deve ser desestimulador ao uso da Internet, 

devem sim, os idosos, estar atentos quanto aos problemas que podem surgir, 

cabendo a eles, não exagerar na utilização do computador por longas horas; visto 

que eles devem aproveitar o lado positivo da Internet. Pensando nisso, é que as 

instituições estão ofertando cursos de computador e Internet para que os idosos 

possam descobrir que aprender a manusear o computador não é impossível. 

Alguns idosos já estão seguindo os mais jovens no uso das novas 

tecnologias. Estão aposentando a antiga máquina de escrever e substituindo-a pelo 

computador, pois “quem não navegar pela internet vai ficar para trás”. (MATTOS, 

1999, p.6) 

Roberto Nascimento, professor de Informática do Instituto de 

Gerontologia, da Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro comentou que:  

 

o fato de a criançada estar tão familiarizada com a tecnologia, estimula nos 
avós o desejo de aprender. Mas, outras vezes, a diferença de interesses os 
leva a encarar o computador como coisa de garotada, ou algo que exige 
uma destreza manual que eles não têm mais  (apud CABRAL, 1999, p.1). 
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Superando esta limitação, a participação da Terceira Idade na 

Internet pode armazenar uma gama de conhecimentos a ser acessada pelos mais 

jovens, podendo-se criar, por exemplo, bancos de dados sobre assuntos 

relacionados à memória histórica e cultural de uma sociedade, visando a sua 

preservação.  

Boa parte dos idosos sente medo até para ligar o computador. Mas 

isso só acontece quando não se tem conhecimento desta ferramenta. A partir do 

momento em que o indivíduo começa a ter noção de como ligar, como manuseá-la, 

como jogar paciência, como enviar mensagens a amigos e parentes, ele passa a 

perder o medo, adquirindo confiança nos seus passos e o computador torna-se seu 

aliado, contribui para estimular a mente, desenvolvendo a capacidade de memória, 

estimulando o poder de concentração. De uma maneira geral, os sujeitos da Terceira 

Idade, possuem dificuldades de raciocínio pela falta de atenção e concentração. Isto 

se explica porque durante o envelhecimento, na memória, ocorrem diversas 

alterações do sistema nervoso central, como por exemplo: volume do órgão, 

tamanho e o número de neurônios entre outros (PITTELA, 1994, p.69-82). 

Porém Flicker et al (1993, p. 1029-1032) advertem que os idosos não 

perdem habilidades, tais como dirigir e ler. Eles têm bom desempenho em tarefas 

envolvendo rotinas, seqüências automatizadas e práticas. 

Existem, no entanto, diversos fatores para o declínio cognitivo e 

funcional do idoso tais como: hipertensão arterial, alterações sensoriais (visão, 

audição), coronariopatias, doenças cerebrovasculares, aumento da incidência de 

doenças degenerativas próprias. E mais, quando os indivíduos estão fora de suas 

atividades rotineiras, cansados, desconcentrados ou sob stress, depressão e 

ansiedade pode incluir na alta freqüência de perda de memória (CROOK et al, 1986, 

p. 261-276). 

Neste sentido a utilização da Internet poderá contribuir para a 

ativação da memória, pois normalmente, por acomodação, não usamos todos os 

neurônios existentes em nosso cérebro. Como todo músculo, se não for exercitado, o 

cérebro atrofia, apagando inclusive uma parte ou mesmo quase todas as 

lembranças. 

Com o uso da Internet, o idoso estará exercitando a memória, 

observando as imagens que estão disponibilizadas nos sites, os textos de interesse 
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pessoal dentre outros, com isso, ele pode aumentar a sua capacidade de retenção 

(MACIEL, 1995. p.12-13). 

Por intermédio de alguns estudos sobre idosos/tecnologia a 

pesquisadora Berlinck (1998, p.48) constatou que: 

 

• há consciência por parte da população da Terceira Idade da importância 
da informática e da necessidade de ambientação com equipamentos 
computadorizados para uma perfeita integração à sociedade, 
caracterizando-se o comportamento como mais uma forma de 
comunicação e intercâmbio; 

• [há]... capacidade e disposição inconteste das pessoas de Terceira Idade 
de serem usuários e de terem real domínio de todos os dispositivos 
lastreados na informática pois, no mundo atual, quem detém a 
informação, detém o poder de cidadão. 

 

Compartilhamos com Berlinck esta constatação de que a Terceira 

Idade deva estar familiarizada com o computador e automaticamente com a Internet, 

para que ela não se sinta isolada de uma realidade inconteste. 

Essa posição também é defendida por Macedo e Capovilla (2000, 

p.396-397) que afirmam: 

 

os computadores podem ser usados para acesso a internet sem que haja 
demanda de muitos recursos cognitivos, podendo se beneficiar por diversas 
maneiras, tais como: diminuição do isolamento social, melhora na auto 
imagem, aprendizagem de novos assuntos a partir de cursos a distância, 
além de outros serviços que podem ser oferecidos.  
 

Os avanços científicos acenam com possibilidades de vida mais 

extensa, que não deve ser dissociada de independência e qualidade. Avanços 

tecnológicos podem contribuir para que esse objetivo seja alcançado, integrando o 

sistema cognitivo, permitindo adaptação e aquisição de conhecimentos. Para os 

idosos, a comunicação deve ser vista como uma habilidade cognitiva essencial, a ser 

mantida, praticada ou conquistada (MANSUR e RADANOVIC, 2000, p.92). 

Algumas pessoas consideradas da Terceira Idade estão procurando 

se integrar com o mundo moderno. Entretanto, os cursos de Informática não são 

gratuitos para elas, tornando-se difícil nos dias de hoje, pois, em geral, são 

aposentadas que recebem um salário muito pequeno. Incluir mais uma mensalidade 
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em seu orçamento, comprar um computador e associar-se a um provedor, torna-se 

dispendioso demais. 

Uma forma de minimizar esta problemática, é a utilização de 

provedores de acesso gratuito, como os existentes nos Estados Unidos, por 

exemplo: AltaVista, Yahoo!, Kmart, Apple, Juno. Aqui no Brasil, nos meados do mês 

de dezembro de 1999, os bancos: Bradesco, do Brasil e Unibanco anunciaram que 

estariam permitindo o acesso gratuito de seus clientes à Internet. Outros bancos já 

estão prontos para oferecer este gênero de serviço (FERNANDES, 2000, p.106). 

Outro exemplo de acesso gratuito é o da arquidiocese de Porto 

Alegre no Rio Grande do Sul, que lançou em janeiro de 2000, o provedor de acesso 

ilimitado (c@atólico). Este projeto, inicialmente está voltado ao Rio Grande do Sul, 

mas a Igreja planeja estender o serviço para São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. 

Com esse “site”, ela pretende estabelecer parcerias com outros sites religiosos e 

formar um “portal vertical católico”, com conteúdos voltados para os fiéis (CESAR, 

2000, p.1). Acreditamos que esta seja mais uma opção para os idosos acessarem à 

Internet. 

Também está disponível no mercado, a iG (Internet Grátis), um 

provedor de acesso à Internet totalmente gratuito, sem limite de tempo, cujo uso não 

exige que a pessoa seja cliente ou consumidor. Somente precisará ter um 

computador com placa de modem, uma linha telefônica, um navegador e continuar 

pagando pelo uso de sua linha telefônica (O QUE..., 2000, p.1). 

Apesar das facilidades apresentadas, alertamos que adquirir um 

computador com uma placa de modem, é somente para uma minoria,  condição que 

torna o acesso a Internet uma atividade elitista. A situação  poderá ser alterada no 

futuro, pela queda de preço desse equipamento. Outra forma de democratizar esse 

acesso a Internet, seria que as Bibliotecas Públicas, Centros de Convivência, 

Centros Comunitários, Centros de Cultura de cada bairro, tivessem computadores 

ligados a Internet, disponíveis para esta faixa etária. 

Diferentemente da realidade brasileira, o uso da Internet pelos 

idosos em países avançados, é mais incentivado. Isso pode ser observado nos 

dados a seguir. 
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3.3 Usos e benefícios da Internet pelos idosos em países 
avançados 

 

Nesta seção iremos apresentar a realidade dos Estados Unidos e do 

Canadá em relação ao uso do computador e da Internet pelos seus idosos. 

Escolhemos estes países por ser evidente a preocupação de seus governantes com 

a Terceira Idade. 

Analisando este assunto, nos respaldamos em uma pesquisa 

elaborada em 1994, pelas seguintes Universidades Americanas: Middle Tennesse 

State University (Dr. Troy A. Festerrand); Southwest Missouri State University  (Dr. 

Scott J. Vitell) e a University of Mississippi (Michael S. Starnes), cujo título é: 

“Atitudes com respeito ao Idoso, adoção de computador pessoal e computador 

baseado ao estilo de vida pessoal”.  A referida pesquisa examinou as atitudes dos 

idosos com respeito aos computadores pessoais e os muitos papéis que eles podiam 

desempenhar em suas vidas. Os pesquisadores descobriram que as barreiras que 

os idosos encontraram foram: o custo do equipamento, os temores psicológicos e a 

capacidade de ler e escrever no computador (FESTERRAND, 1994, p.1). 

Além do fator econômico, acreditamos que é natural a resistência na 

Terceira Idade em querer aprender a utilizar o computador, pois pensam os idosos 

ser difícil manuseá-lo, sentindo-se desestimulados. Porém, após uma maior 

utilização do computador os idosos nos Estados Unidos adquiriram: habilidades para 

o uso diário; senso da própria eficácia e menos dependência de outras pessoas em 

suas tarefas diárias.  

Possivelmente estas habilidades sejam resultado da maior 

integração e da “convivência” dos idosos entre si e com os meios eletrônicos.  

A pesquisa mencionada apresenta também, outros resultados que 

consideramos importante destacar. São eles: a) aqueles que fizeram cursos de 

graduação, tiveram maior facilidade para aprender a usar o computador; b) os 

adultos mais velhos são receptivos à informática e c) aumenta o grau de interesse 

em usar computadores pessoais, após os idosos receberem explicações sobre o 

funcionamento do mesmo. 

Outro resultado apresentado é que os idosos aprendem a usar 

computadores quando são ensinados por professores, também idosos, com quem se 

identificam. (HOW..., 1999, p. 3) 
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Quantos aos idosos dos Estados Unidos com problemas de saúde, 

como por exemplo, a doença de Alzheimer, os computadores podem ajudá-los 

simplesmente organizando seu dia e fornecendo uma memória alerta, em que dirá, 

por exemplo, qual a hora da medicação, e qual o remédio a ser tomado. Os idosos 

que são portadores de deficiência física não necessitam usar o “mouse”, basta o 

reconhecimento de voz. Existem teclados braille para os que são cegos. Para os que 

são quadriplégicos, foram desenvolvidos computadores que operam com uma 

simples piscada de olhos (NOER, 1995, p.14). 

Médicos geriatras dos Estados Unidos receitam para seus pacientes 

a utilização do computador e da Internet, pois esta atividade movimenta os 

músculos, os ossos e a mente (GLATZER,1997, p.1). Estando os idosos sempre 

ativos exercitando seus braços e a memória, isso funciona como uma medicina 

preventiva. Alertamos, porém, que o computador não poderá substituir os exercícios 

físicos e hábitos recomendados pelos médicos para essa faixa etária. 

Neste mesmo país, há alguns anos, existem programas para a 

comunidade da Terceira Idade em que são oferecidos cursos de: Windows, Word, 

jogos educativos e Internet. O objetivo destes cursos é fazer com que os idosos se 

sintam integrados na sociedade.  

Nesse sentido, alertamos que existem alguns “sites” (lugar e/ou 

endereço) voltados especialmente para as pessoas da Terceira Idade, ou seja, para 

quem já passou dos 50/60 anos e que não quer virar mais um “aposentado no sofá 

da sala”. Estes “sites” apresentam, por exemplo, serviços, lazer, entretenimentos, 

pontos de encontro, publicações culturais, indicações de livros, artigos 

especializados para esta faixa etária. 

O objetivo desses “sites” é fornecer educação a Terceira Idade, por 

meio do acesso ao computador, facilitando seus conhecimentos e sabedoria, visto 

que essa população está aberta a novas aprendizagens. Estes “sites” não têm 

finalidade lucrativa e ensinam adultos acima de 50 anos a usar a Internet. 

Outro país que se destaca pela atenção dispensada aos idosos é o 

Canadá. Lá o governo tem desenvolvido programas para atender as suas 

necessidades. Um programa que pode ser citado é o chamado “Rodovia da Indústria 

da Informação” que foi elaborado para encorajar cidadãos idosos a usar a Internet, 

compartilhando experiências com jovens canadenses (WHAT...,1999, p.1). 
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Neste país também, existem provedores que estão adequando o seu 

conteúdo direcionando-o para os idosos e formando grupos de discussão. 

Estudos feitos nesse país apresentam resultados positivos quanto ao 

uso da Internet pelos idosos. Alguns benefícios foram citados, como por exemplo: 

• a capacidade para manter contato com os amigos distantes, 

através de e-mail; 

• sentimento de conforto com a tecnologia e o poder de ajudar 

outros principiantes; 

• anonimato visual via Internet capaz de eliminar os 

estereótipos relacionados à idade; 

• a aprendizagem e o sentimento de comunicação criado 

através de comunidade online e trocas de e-mail, caminho 

efetivo para o fim da solidão; 

• através da “web” a possibilidade de substituir a viagem física 

de idosos que estão fisicamente ou financeiramente 

limitados; 

• serviços bancários online benefícios também para o 

incapacitado, em especial no inverno rigoroso; 

• a variedade de informações e idéias disponíveis na Internet 

capaz de enriquecer as perspectivas dos idosos; 

• atividade intelectual de formular pensamentos em escrever 

para outras pessoas, seja por e-mail, boletim, fóruns ou 

espaços de bate-papo  (LEARNING..., 1999, p.5). 

 

Para que a Terceira Idade possa usufruir melhor desses benefícios, 

vale ressaltar que os idealizadores de home-page precisam estar atentos a fatores 

que tragam uma maior comodidade aos idosos, entre eles a programação visual da 

mesma, assunto este que descreveremos na próxima seção. 
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3.4 A Comodidade dos Idosos no Uso da Internet 
 

Apesar do computador e da Internet apresentar-se como uma nova 

opção para os idosos, é necessário avaliar os pontos que possam funcionar como 

entraves ao seu uso como, por exemplo, a displicência e desinformação dos 

responsáveis pela criação e manutenção dos sites quanto à fonte (tamanho das 

letras), pois uma grande parte dos idosos têm alguma perda visual perceptível, 

sentindo dificuldades para ler. 

Algumas empresas norte-americanas de informática, como a 

Microsoft, buscam incentivar os idosos quanto ao uso da Internet. Chegaram a 

desenvolver uma home-page em que demonstram a melhor maneira de construir 

textos para idosos na rede, preocupando-se com o layout (esquema), estilo, cor, 

contraste, fonte, uso, aceitação entre outros (EFFECTIVE..., 1999, p.1-10). 

Esta iniciativa da Microsoft enriqueceu a vida dos idosos oferecendo 

um melhor acesso à Internet e ao uso da tecnologia da informação. 

Mais e mais idosos estão aprendendo sobre os benefícios desta 

tecnologia. Para tanto, existe uma abundância de detalhes que os criadores de 

“home-page” podem utilizar para fornecer um produto diferenciado e eficiente. 

A permanência em frente a uma tela de computador muitas vezes 

provoca a fadiga dos olhos, mas cabe ao idoso definir o tempo de uso do mesmo. 

Principalmente porque há no processo natural do envelhecimento uma descoloração 

nos líquidos dos olhos, existindo a necessidade de aumentar o contraste. As perdas 

comuns com a fadiga ou catarata reduzem a quantidade de luz que passam através 

dos olhos (EFFECTIVE..., 1999, p.2). 

Com o passar dos anos, o cérebro precisa se esforçar cada vez mais 

para processar informações obtidas pelo órgão da visão, assim o idoso tem 

dificuldade para enxergar imagens que antes via com facilidade, como por exemplo, 

as crianças enxergam imagens com tonalidade azul-claro; as pessoas com idade 

entre 30 e 40 anos, a cor torna-se amarelada; os cidadãos com idade mais avançada 

enxergam marrons. Mas nós vemos tudo normalmente; o cérebro corrige as 

distorções das cores. O cristalino é a lente do olho. Na criança ela é transparente e 

com o passar do tempo ela vai ficando embaçada e opaca, originando a catarata. 

Dificilmente percebemos essas mudanças, vamos adaptando devagar. Um exemplo 

disso: o pintor frânces Claude Monet que na época da Primeira Guerra Mundial, 
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notou suas pinturas começarem a mudar. Ele descobriu que tinha catarata e operou 

uma das vistas. Essa cirurgia inspirou-o a fazer uma experiência: pintou o mesmo 

quadro duas vezes. Em um, usou o olho que ainda tinha catarata, resultando a 

pintura mais avermelhada e no outro, pintou com o olho operado, apresentando 

tonalidades azuladas (VARELLA, 2000, p.1-2). 

Os idosos têm uma perda na percepção da cor. A combinação de 

cores tais como o marrom no bege claro ou verde no cinza, não é considerada uma 

boa escolha. Eles devem evitar também o texto amarelo e cores que são 

excepcionalmente luminosas ou vibrantes, pois cansam os olhos. Animação ou 

elementos que ficam piscando, não são recomendados para idosos com problema 

de glaucoma ou catarata (EFFECTIVE..., 1999, p.2). 

Quanto ao tamanho da letra, os estudos afirmam que 12 a 14 pontos 

são consideradas de bom tamanho para a maioria das pessoas, mas as pessoas 

com visão parcial requerem acima de 16 pontos (EFFECTIVE..., 1999, p. 3). 

A literatura pesquisada adverte que o uso de negrito em excesso 

causa fadiga aos olhos; portanto, sugere usá-lo em título ou em palavras-chaves. Um 

texto digitado ou impresso sem um espaçamento adequado pode causar dificuldade 

na leitura, bem como cansaço à visão. Portanto, para visualizar melhor um texto, 

deve-se utilizar espaço de 1½ ou duplo entre linhas (EFFECTIVE..., 1999, p.3). 

É recomendado escolher sempre as fontes baseadas em sua 

legibilidade, evitando usar diversos tipos de fonte ou fontes estreitas ou decorativas 

em um único texto. 

O envelhecimento também traz para algumas pessoas problemas 

degenerativos como o da audição, dificuldade na coordenação motora 

principalmente naqueles portadores de artrite ou endurecimento das junções. O uso 

do “mouse” tradicional pode fornecer um desafio para as pessoas deste grupo etário, 

mas também, caso esta barreira não possa ser vencida existem telas sensíveis ao 

toque, possibilitando o uso do equipamento sem recurso do mouse. 

Indubitavelmente, pormenores existirão e deverão ser adequados, 

objetivando a comodidade das pessoas da Terceira Idade, para que assim elas 

possam realmente ser consideradas como “Internautas”. 

Para que os idosos sintam-se instigados a fazer o uso da Internet 

com maior comodidade, os sites devem estar dentro de padrões que venham facilitar 

a sua leitura. Sendo assim, nos apoiamos nas considerações das páginas anteriores 
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e passamos a avaliar alguns sites específicos para a Terceira Idade, capturados na 

Internet em março e abril de 2000, cujas cópias das páginas encontram–se na seção 

apêndice deste trabalho (Apêndice A até J). 

Para tanto, utilizamos, nos quadros apresentados no apêndice as 

denominações: positiva e negativa4. Trata-se de uma avaliação criteriosa,  baseada 

nas considerações citadas anteriormente quanto aos aspectos: cor do fundo de tela, 

cores dos textos, fonte, tamanho de letra, espaçamento, links, “banners”. 

Fornecendo ademais o número de visitantes, a data da implantação da “home-page”, 

a data da atualização, o nome do responsável pelo  “site”,  o  endereço  eletrônico  

(e-mail)  para envio de sugestões e o equilíbrio da quantidade de imagens. Quanto à 

avaliação  do conteúdo, optamos por não efetuá-la, pois acreditamos ser este um 

tema de estudo específico, não sendo o objetivo desta dissertação. 

Para uma melhor visualização da análise desenvolvida, 

apresentamos o quadro 1 composto do resumo dos “sites” estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Consideramos  negativas todas as iniciativas que possam vir a causar um desconforto visual, causando 
dificuldade na percepção do texto e da imagem. 
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 Fundo de 
tela 

Cores do 
texto 

Fonte Tamanho 
de letra 

Espaça-
mento 

Links Apresenta

n
º
 

visitantes 

Data 
implata-

ção 

Imagem Data 
atualização 

Banner  Nome 
responsá-

vel 

e-mail 

 Sites       Pontos + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

Maturidade X  X  X  X  X  X  X  X   X  X   X   X 

Mais de 50 X  X  X  X  X  X  X   X X  X  X   X X  

Centro 
Referência X  X  X  X  X  X  X  X  X   X   X  X  

Gerontologia X  X  X  X  X  X   X  X X  X  X   X X  

Unati-UERJ X  X  X  X  X  X   X  X X  X     X X  

Infosenior X  X  X  X  X  X   X X  X  X    X  X  

Melhor idade X  X  X  X    X  X  X  X  X    X  X  

Guia de Serviços 
Públicos 

X  X  X  X  X  X   X X  X   X   X  X  

Revista Sras & 
Srs X  X  X  X  X  X   X  X X   X    X  X 

Maiores 45 anos  X  X X  X  X  X  X  X   X  X  X X   X 

   Quadro 1 – Resumo dos sites 
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Analisando o quadro 1, podemos concluir que existem mais pontos 

positivos do que negativos nos “sites” avaliados. Este resultado é surpreendente, 

porque apesar da escassez de orientação e textos publicados sobre a construção de 

“home-page” para a Terceira Idade, os programadores mais acertaram do que 

erraram; isso possivelmente deva contribuir para que a população idosa não só visite 

estas páginas, mas as utilize no suprimento de suas necessidades de informação. 

Lembramos que avaliação qualitativa que fizemos teve como base a 

“home-page” referida no início desta seção e com ela pudemos sondar a arquitetura 

apresentada nos dez “sites” especializados em Terceira Idade conforme poderá ser 

observado nos apêndices desta pesquisa. 

A seguir apresentaremos de forma sucinta as Instituições que foram 

sujeitos deste estudo, para que se possa ter uma visão sobre o trabalho 

desenvolvido por elas, para a Terceira Idade.  
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4 INSTITUIÇÕES PESQUISADAS 

 

A população da Terceira Idade tem disponível uma grande variedade 

de opções para sair da ociosidade. Esse grupo tem participado mais da sociedade, 

por meio de várias atividades que vão além de esporte, lazer, jogos; ele adentra 

também a informática e a Internet. 

Várias Instituições de Londrina trabalham com a Terceira Idade, mas 

como objeto de pesquisa optamos pela UNATI-UEL e SENAC-Londrina. 

Justificamos essas opções pelo fato de a UNATI-UEL fazer parte da 

Universidade Estadual de Londrina, instituição em que trabalhamos e também 

porque gostaríamos de contribuir com a UNATI-UEL no sentido de oferecer 

subsídios para a implantação do curso de informática e Internet, reivindicado pela 

Terceira Idade; e pelo fato de o SENAC-Londrina ser a instituição pioneira em 

ministrar o curso de informática e Internet para essa faixa etária. 

 

4.1 UNATI-UEL  

 

 A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma instituição de 

direito público; foi fundada pelo governo do Estado do Paraná em 28 de janeiro de 

1970, por intermédio do Decreto Estadual nº 18.110, originando-se da junção de 

cinco faculdades isoladas. Essa instituição foi reconhecida em 07 de janeiro de 1971 

por meio do decreto federal nº 69.324, como Universidade Pública. 

 Esta Universidade tem, como missão, produzir conhecimento e 

torná-lo acessível ao maior número de pessoas, em parceria com a sociedade, de 

forma democrática e eficiente, por meio de um ensino inovador e de qualidade, 

articulado com a pesquisa, a extensão e a prestação de serviços. Uma Instituição 

formadora de profissionais éticos, com cultura geral, competência técnica, 

flexibilidade intelectual e comprometido com a mudança social. Uma Universidade 

com atuação na geração e na transferência de tecnologia; valorização e na 

disseminação da produção cultural e científica de Londrina e região. Enfim, uma 

Instituição relevante que seja reconhecida pela sua contribuição para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 



 

 

49 

 Desde a sua instalação, essa instituição, preocupou-se não somente 

com os cursos de graduação, mas também com a sua integração na comunidade 

local e regional. A UEL, servindo os pressupostos de seu estatuto, tem por 

finalidade: promover a pesquisa e o desenvolvimento das ciências, letras e artes; 

formar pessoas habilitadas para a investigação filosófica, científica e literária e para 

o exercício das profissões liberais, técnico-científicas, técnico-artística e do 

magistério; prestar serviços à comunidade.  

 Hoje é um conjunto orgânico de ensino, pesquisa e extensão, 

integrados formado por departamentos, centros e órgãos suplementares, e 

administrada por Conselhos. 

A Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) é um projeto de 

extensão da UEL no interior do Paraná. Foi inicialmente aprovada pelo CEPE 

(Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão), em 24 de março de 1994, por um prazo 

de 24 meses. Em 1997, teve aprovada sua reformulação conforme os moldes da 

Resolução de nº  2.802/95. 

O projeto de extensão UNATI–UEL é multidisciplinar, com a 

participação dos Departamentos de Serviço Social; Enfermagem; Administração; 

Fundamentos de Psicologia e Psicanálise; Ginástica, Recreação e Dança; Medicina; 

Comunicação e Artes.  

Participam efetivamente do projeto um total de 8 (oito) professores, 

com uma carga horária total de 60 horas semanais, desenvolvendo atividades e 

supervisionando 45 alunos estagiários(as), em atividade acadêmica complementar 

e/ou como bolsistas dos cursos de Comunicação Social, Educação Física, 

Enfermagem e Obstetrícia, Estilismo em Moda, Secretariado Executivo e Serviço 

Social. 

O objetivo principal desse projeto é proporcionar condições 

favoráveis à comun idade universitária da UEL: docentes, discentes, e também à 

população idosa de Londrina e região, para a construção de conhecimentos 

aprofundados sobre – o idoso na sociedade moderna. 

O projeto, desde sua aprovação, formou três turmas de 

aproximadamente 55 alunos, com faixa etária acima de 55 anos.  

Na UNATI–UEL são transmitidos outras informações, no sentido da 

valorização da vida do idoso relativamente à saúde, direitos dos idosos, recreação e 

lazer, cultura e campo de trabalho na sociedade. 
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Esta instituição, além de oferecer espaços de discussão de temas de 

interesse para a Terceira Idade, também proporciona passeio, visitas culturais, 

excursões entre outros. 

A outra instituição foco dessa pesquisa é o SENAC-Londrina, sobre 

ela, teceremos alguns comentários a seguir. 

 

4.2 SENAC-Londrina  

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Londrina 

(SENAC) foi fundado em 27 de julho de 1974, pela iniciativa da sua Administração 

Regional no Paraná, situada na cidade de Curitiba. 

Diversos voluntários e instrutores contratados, deram início a este 

trabalho, ministrando cursos esporádicos em espaços cedidos ou alugados, sendo a 

coordenação feita pela Regional de Curitiba. 

O objetivo do SENAC-Londrina é qualificar e atualizar os 

trabalhadores para o comércio e serviços da cidade de Londrina e região. É um 

espaço de educação permanente em que as ações educacionais buscam estar em 

sintonia com os interesses de seus clientes, sejam eles, adolescentes, iniciantes no 

mundo do trabalho ou profissionais interessados em uma maior capacitação. 

O SENAC-Londrina atualmente conta com 30 funcionários, 

constituindo uma equipe de prestadores de serviços. 

Entre os programas que o SENAC-Londrina desenvolve há uma 

Unidade Especializada para coordenar, em nível estadual, o Programa Maturidade e 

Qualidade de Vida, dirigido a adultos e idosos, vinculados ou não ao mercado de 

trabalho. 

O lançamento do Projeto Maturidade e Qualidade de Vida/Londrina 

foi em 14 de abril de 1998. Esta iniciativa partiu da Administração Regional do 

SENAC/PR, da cidade de Curitiba, e em Londrina, com base numa pesquisa 

realizada no Paraná sobre a população idosa. 

A objetivo do Programa Maturidade e Qualidade de Vida do 

SENAC/PR é contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas na 

maturidade, propiciando-lhes oportunidade de convívio social, desenvolvimento da 
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auto-estima, aquisição de conhecimentos práticos, estímulo a novas perspectivas de 

vida e exercício mais efetivo da cidadania. 

As programações são versáteis, inovadoras e flexíveis. São 

empregados recursos tecnológicos atuais e materiais didáticos especialmente 

concebidos de acordo com as características da clientela atendida. As metodologias 

utilizadas visam levar o participante a adquirir autonomia e ampliar sua auto-estima, 

possibilitando uma comunicação fluente e aberta em grupo. Os instrutores são 

preparados para assumir o papel de facilitadores das situações de aprendizagem 

que se caracterizam pela colaboração e troca de experiências. 

Para a maturidade, o SENAC-Londrina programa cursos nas áreas 

de saúde, administração e prevenção do stress, manequim e modelo, fotografia, 

estética, informática e idiomas. São promovidas, ainda, atividades específicas para 

os que estão se preparando para a aposentadoria. Podemos citar como exemplo: 

palestras, oficinas e cursos. 

As aulas de Informática para o grupo da Maturidade, tiveram a sua 

primeira turma em Curitiba (1997) e em Londrina (1998); nelas os idosos aprendem 

a utilizar as ferramentas: Windows, Excel e Word.  A sala de aula utilizada para 

esses cursos é equipada com 10 microcomputadores, comportando o número 

máximo de 12 alunos. Incrementando as aulas de Informática, a partir de 1998 em 

Curitiba e em 1999 em Londrina, iniciou-se a oferta de curso em acesso à Internet 

para a Maturidade. 

Apresentamos de maneira sucinta as duas instituições pesquisadas 

e passaremos agora, apresentar a metodologia adotada para a presente pesquisa. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Neste capítulo, será delineado o procedimento metodológico 

utilizado na pesquisa. Optamos em utilizar o método de estudo de casos, que é 

definido por Gil (1994, p.78) como um “estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo 

[...]”, por ser o mais adequado para este estudo. 

Esta dissertação tratou do estudo de caso (UNATI-UEL e SENAC-

Londrina), permitindo a investigação do uso das tecnologias, em especial a Internet, 

pela Terceira Idade. 

As análises foram feitas tendo como base os pontos semelhantes e 

divergentes das duas instituições e, respaldada na escassa literatura pertinente. 

Vale justificar que a opção por instituições distintas está 

fundamentada na idéia de que estabelecendo um contraponto entre uma que 

oferece os cursos de Informática e Internet e outra que ainda não disponibiliza estes 

serviços. Pode-se averiguar a importância das tecnologias no cotidiano dessas 

pessoas. Outro fator estimulador, para decisão de grupos opostos, é a possibilidade 

de perceber as diferentes reações e expectativas dos componentes desses grupos. 

 Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram dois 

questionários, com perguntas fechadas (quantitativas) e abertas (qualitativas) 

podendo ser com e sem múltipla escolha. Optamos em incluir perguntas abertas por 

acreditar que elas são um meio para que os sujeitos tenham maior liberdade de 

expressar seus sentimentos em relação ao computador e à Internet.  

 O primeiro questionário foi destinado aos sujeitos da UNATI-UEL 

(anexo A) que não oferece o curso de Internet e o segundo para os sujeitos do 

SENAC-Londrina (anexo B) que ministra o curso de Internet para Terceira Idade. 

 O questionário da UNATI-UEL foi elaborado com 28 questões, 

divididas em três blocos, de cujos objetivos se pode afirmar: 

 

Bloco 1  -  Perfil dos sujeitos  

- permitiu identificar os dados pessoais de cada sujeito, fornecendo idade, sexo, 

grau de instrução, estado civil e se ainda estavam trabalhando, caracterizando o 

perfil do grupo. 

 Q1 – Q5 
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Bloco 2   -  Uso do computador  

-     possibilitou detectar o interesse do grupo em aprender a utilizar o computador; 

- buscou descobrir se o grupo tinha condições financeiras de ter computador em 

casa; 

- visou saber se os sujeitos deste estudo acreditam que o computador é um meio 

de “diversão”; 

- procurou obter informações sobre o conhecimento do grupo em relação ao 

computador; 

- visou conhecer se o grupo ainda tem interesse de dispor de  uma aprendizagem 

contínua; 

- tencionou evidenciar se os sujeitos têm preferência pelo estudo individualizado 

ou coletivo e ainda por turma homogenia ou heterogênea. 

 

Bloco 3   -  Uso da Internet  

- possibilitou obter as diversas opiniões dos sujeitos pesquisados, quanto aos 

interesses e aspirações em relação à Internet;  

-  permitiu saber se o grupo teve contato com a Internet, se teve oportunidade de 

fazer novas amizades, obtendo uma maior integração social; 

-  buscou averiguar a percepção e o comportamento dos sujeitos diante dos 

interesses e necessidades da aprendizagem da Internet; 

-  intentou perscrutar a preocupação ou não dos idosos em estar acompanhando as 

novas tecnologias. 

 O questionário elaborado para os sujeitos do SENAC-Londrina 

sobre o computador e a Internet, continha 31 questões, distribuídas em três blocos, 

em torno de objetivos. 

 

Bloco 1  -  Perfil dos sujeitos  

- possibilitou caracterizar o perfil deste grupo, através dos dados pessoais, tais 

como: faixa etária, sexo, escolaridade,  estado civil e situação de trabalho. 

 

 

 Q6 – Q10, Q12, Q14-Q23 

Q11, Q13, Q24 – Q28 

 Q1 – Q5 
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Bloco 2  -  Uso do computador  

- buscou detectar informações sobre as facilidades de interação do grupo deste 

estudo com o computador; 

- procurou averiguar se este grupo possui computador em casa; 

- visou saber sobre a aceitação do uso do computador; 

- visou conhecer se o grupo tem a preocupação de estar atualizado sobre as 

novas tecnologias; 

- tencionou evidenciar se os sujeitos têm preferência pelo estudo individualizado 

ou coletivo e ainda por turma homogenia ou heterogênea. 

 

Bloco 3  -  Uso da Internet  

-   procurou obter informações tais como: acrescentou-se algo no seu cotidiano ao 

utilizar a Internet; 

- tencionou ponderar o conhecimento deste grupo em relação à Internet;  

- permitiu saber se, neste grupo, o contato com a Internet  trouxe uma maior 

integração social; 

- possibilitou detectar quais os serviços da Internet que mais utilizam; 

- procurou saber da aceitabilidade das estruturas das home-pages que visitam; 

- permitiu detectar se a nova forma de correspondência com outras pessoas 

através da Internet influenciou no seu dia-a-dia; 

-  procurou saber se os interesses e aspirações em relação à Internet foram 

alcançados. 

 Após apresentarmos os objetivos das questões, resta-nos comentar 

sobre o percentual de questionários aplicados. Na UNATI-UEL, foram distribuídos 50 

questionários dos quais retornaram 41, ou seja 82,0%; no SENAC-Londrina 

distribuímos 11 questionários, dos quais foram devolvidos 7, num total de 63,6%.  

Apresentamos a seguir, a análise dos resultados, fundamentando-os 

com a literatura nacional e estrangeira. 

 

 

 

Q6 – Q10, Q12, Q14 – Q18 

Q11, Q13, Q19 –  Q31 
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6 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Para uma melhor visualização das respostas, optamos em 

apresentá-las por meio de tabelas (tanto da UNATI-UEL, com o SENAC-Londrina), 

não obedecendo a mesma ordem em que elas se encontram nos questionários e 

sim, pelo agrupamento das questões referente a cada bloco: perfil dos sujeitos, uso 

do computador e uso da Internet. 

 Quanto aos resultados dos dados apresentados nas tabelas, 

comentamos apenas os valores mais significativos. Optamos em obedecer à ordem 

dos blocos de questões apresentados na seção anterior, ignorando a seqüência das 

mesmas no questionário. 

 Primeiramente foram coletados em setembro de 1999, os dados da 

UNATI-UEL. A pesquisadora foi apresentada aos idosos pela coordenadora do 

grupo e, naquela oportunidade, explanamos sobre este trabalho, destacando a 

importância da pesquisa e solicitando a colaboração e participação do grupo. 

Optamos pela distribuição dos questionários a serem respondidos e, para não 

causar embaraços, marcamos para o próximo dia de aula o recolhimento do 

instrumento de pesquisa. 

 Num segundo momento foram coletados os dados do SENAC-

Londrina. Já no primeiro contato com o grupo, explicamos sobre esta pesquisa. E 

em seguida, distribuímos o questionário que foi respondido na sala de aula, 

oportunidade em que foram esclarecidas as dúvidas. 

 É necessário ressaltar que os alunos do SENAC-Londrina iniciaram 

o curso aprendendo a utilizar as ferramentas Windows, Word e Excel. Após este 

conhecimento manifestaram a intenção de aprender a utilizar a Internet. 

 Recolhidos os questionários já preenchidos, estes foram tabulados 

pela pesquisadora, que se utilizando o software Statistical Analyse System (SAS), 

calculou a freqüência e o percentual das respostas simples e múltiplas.  

 A seguir, demonstraremos o perfil dos idosos que freqüentam a 

UNATI-UEL e SENAC-Londrina. 
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6.1 Perfil dos sujeitos 
 

 O bloco de questões a serem analisados neste momento, investiga 

os aspectos pessoais dos idosos entre eles, gênero, idade, escolaridade, estado civil 

e situação funcional. 

 A primeira questão a ser analisada refere-se à faixa etária dos 

sujeitos pesquisados, que estão dispostos na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Faixa Etária 

Faixa Etária UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F* % F % 

45 a 54 anos   5   12,2 - - 

55 a 60 anos 20   48,8 6   85,7 

61 a 70 anos 11   26,8 1   14,3 

+ de 70 anos   4     9,8 - - 

Não respondeu   1     2,4 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

                 *F=Freqüência 

 

Dos 41 sujeitos questionados da UNATI-UEL, a maioria (75,6%) 

encontra-se entre 55 e 70 anos e 9,8% acima de 70 anos. Também fizeram parte 

deste curso, indivíduos entre 45 e 54 anos5 perfazendo um percentual de 12,2%. 

Estes últimos ainda não se encontram na faixa etária considerada de Terceira Idade, 

mas mostraram interesse em participar do curso. Já no SENAC-Londrina, num total 

de 7 (100,0%) os sujeitos estão entre 55 e 70 anos. 

Notamos que em ambas instituições, a concentração maior está na 

faixa etária de 55 a 70 anos, mostrando assim o interesse que têm os idosos de 

estarem sempre atualizados e dispostos a aprender mais. 

 

 

                                                 
5 Apesar de o projeto da UNATI-UEL prever a participação de indivíduos à partir de 55 anos, ela não faz 

restrição a freqüência de pessoas com idade inferior. 
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Com relação ao gênero dos sujeitos questionados, demonstramos 

na tabela 2. 

                     Tabela 2 – Gênero 

Gênero UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F % F % 

Feminino 37 90,2 6 85,7 

Masculino 4 9,8 1 14,3 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

A maioria (90,2%) dos idosos que freqüentam a UNATI-UEL é do 

gênero feminino, também o SENAC-Londrina, predomina o gênero feminino (85,7%). 

Estes resultados mostram que as mulheres não querem ficar restritas às atividades 

domésticas, estão em busca de novos conhecimentos, novas amizades, saindo da 

rotina do dia-a-dia. Tal interesse ocorre porque as mulheres dessa geração 

vivenciam esse momento como uma etapa de vida. A outra questão é o fato delas 

viverem mais que os homens, levando vantagem biologicamente. 

Na tabela 3, podemos observar a distribuição dos indivíduos por 

nível de escolaridade . 

 

                    Tabela 3 – Escolaridade 

Escolaridade UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F % F % 

1º grau incompleto   4    9,8 - - 

1º grau completo   7   17,1 - - 

2º grau incompleto   3     7,3 1   14,3 

2º grau completo   5   12,2 - - 

3º grau incompleto   5   12,2 - - 

3º grau completo 14   34,1 5   71,4 

Pós-graduação   2     4,9 1   14,3 

Não respondeu   1     2,4 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 
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Quanto à escolaridade, na UNATI -UEL observamos que 26,9% 

estão concentrados na faixa designada de 1º grau; 19,5% para a faixa do 2º grau. A 

maior parte dos indivíduos, 46,3% concentra-se no 3º grau. Entre os pesquisados 

4,9% são especialistas. Dos 14 indivíduos que são portadores de diploma de curso 

superior, 78,6% são formados na área de Ciências Humanas, 14,3% na área de 

Ciências Biológicas e 7,2% na área de Ciências Exatas. 

Os níveis de escolaridade dos indivíduos do SENAC-Londrina, estão 

concentrados no 3º grau num total de 71,4%; sendo que 14,3% cursaram pós-

graduação em nível de especialização. Todos os sujeitos (71,4%) que têm o 3º grau 

completo são da área de Ciências Humanas. 

Observamos que a maioria dos idosos tanto da UNATI-UEL quanto 

do SENAC-Londrina, é oriunda da área de Ciências Humanas. Acreditamos que isto 

deve-se a peculiaridade desta área.  

Na tabela 4, mostramos o perfil dos indivíduos com relação ao seu 

estado civil. 

 

                       Tabela 4 – Estado civil 

Estado Civil UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F % F % 

Solteiro   3     7,3 - - 

Casado 25   61,0 7 100,0 

Viúvo   9   22,0 - - 

Desquitado   1     2,4 - - 

Divorciado   3     7,3 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

Com referência ao estado civil dos pesquisados da UNATI-UEL, 

verificamos que a maioria das pessoas deste grupo (83,0%) são casados e viúvos.  

Já no SENAC-Londrina, 100,0% são casados. 

Esses resultados demonstraram que a busca por novas informações 

independe do estado civil do indivíduo. Percebemos que estas pessoas querem 

estar integradas na sociedade, buscando novos conhecimentos e amizades.  
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Questionamos aos sujeitos, se continuam trabalhando ou não, os 

resultados estão demonstrados na tabela 5. 

 

                       Tabela 5 – Trabalha 

Trabalham? UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F % F % 

Sim 13   31,7 3   42,9 

Não 26   63,4 3   42,9 

Não respondeu   2     4,9 1   14,2 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

Os indivíduos questionados do grupo da UNATI-UEL em sua maioria 

63,4% responderam que não trabalham. No SENAC-Londrina, 42,9% respondeu 

positivamente e 42,9% negativamente. Pelos dados apresentados concluímos que, 

na UNATI-UEL, a grande maioria das pessoas não está trabalhando, procurando 

assim, uma nova forma de se ocupar, buscando novos relacionamentos e troca de 

informações. Quanto ao SENAC-Londrina, houve um empate entre as pessoas que 

trabalham e as que não trabalham. Disto podemos inferir que além de se 

atualizarem, muitos deles buscam um ferramental para trabalho. 

No próximo bloco, que diz respeito ao uso do computador, fizemos 

algumas perguntas tais como: utiliza o computador; gostaria de utilizar; possui-se 

computador em casa; se o computador é divertido; traz-se alguma sensação de 

solidão entre outras. 

 

6.2 Uso do computador 

 

Neste bloco de questões abordaremos diversas perguntas, as quais 

os idosos tiveram liberdade de expressar seus sentimentos na utilização ou não do 

computador.  A seguir, demonstramos na tabela 6, se os idosos sabem utilizá-lo. 
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                       Tabela 6 – Sabe utilizar o computador 

Sabe utilizar[...] UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F % F % 

Sim 10   24,4 7 100,0 

Não 31   75,6 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

Na UNATI-UEL 75,6% responderam que não utilizam o computador, 

enquanto que  no SENAC-Londrina, a resposta foi unânime, ou seja todos fazem 

uso do mesmo. Estes resultados são coerentes, pois a UNATI-UEL não oferece um 

curso de informática e o SENAC-Londrina, oferece.  

Complementando a investigação questionamos aos idosos da 

UNATI-UEL, o porquê de não saber utilizar o computador e, obtivemos diversas 

respostas, sendo que as mais freqüentes foram: 

 

• pretendo aprender no próximo ano; 
• não tive oportunidade; 
• não tenho computador; 
• é muito complicado; 
• não sei manusear; 
• falta de interesse. 
 

A maioria dos indivíduos mostrou vontade ou desejo de aprender a 

utilizar o computador e, reivindicaram a oferta de cursos para a Terceira Idade na 

UNATI-UEL. Dois indivíduos responderam que acreditam ser complicado utilizar o 

computador, provavelmente por não terem noção de como usá-lo. Isso vem 

demonstrar que as pessoas não têm informação do que vem a ser um computador. 

A próxima questão contida apenas no questionário da UNATI-UEL, 

visou inquirir, caso não sabiam utilizar o computador, se gostariam de aprender. Os 

87,1% dos indivíduos idosos responderam positivamente, ou seja, mostraram 

interesse em aprender. E 12,9% não tem interesse em aprender. 

Ao serem questionados sobre por quê  não gostariam de aprender a 

utilizar o computador,  deram as seguintes respostas: 
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• não tenho cabeça; 
• nunca quis; 
• não me interesso por ele; 
• porque não tenho. 

 

Aqueles que responderam sim, justificaram: 

• facilitaria o meu trabalho; 
• faz parte da evolução; 
• é um meio de se comunicar com o mundo hoje; 
• quero me inteirar da atualidade não só para aprender como para ensinar; 
• é interessante saber; 
• é fundamental nos dias de hoje me acho analfabeta sem saber lidar com o 

computador; 
• para atualizar e acompanhar meus netos; 
• porque faz parte da vida. Não saber usá-lo, é viver fora do mundo; 
• para desenvolver minha memória e meu raciocínio; 
• porque não gostaria de estar excluído; 
• para ter informações de colegas e parentes, conversar com outras pessoas [...].  

 

Estas respostas demonstram que os indivíduos pesquisados, na sua 

totalidade, estão interessados em aprender a utilizar o computador, pelas facilidades 

e oportunidades que ele oferece a todos e também por não quererem se sentir 

excluídos e distanciados do impacto social que as novas tecnologias causam. 

Quanto à minoria que não demonstrou interesse em aprender, podemos inferir que 

seja talvez por não terem a oportunidade de possuir e conhecer um computador.  

Perguntamos aos indivíduos deste estudo, se tinham computador 

em casa, os dados podem ser apreciados na tabela 7. 

 

               Tabela 7 – Possuem computador em casa 

Possui UNATI-UEL SENAC-Londrina 

computador F % F % 

Sim 14   34,2 7 100,0 

Não 26   63,4 - - 

Não respondeu   1     2,4 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

Dos 41 respondentes da UNATI-UEL, 63,4% não possuem 

computador em casa, 34,2% possuem; isto porém, não significa que eles saibam 
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utilizá-lo. Somente 24,4% dos sujeitos desta pesquisa responderam, (conf. questão 

5), que sabem utilizar o computador. Em relação a resposta dos idosos do SENAC-

Londrina, todos os indivíduos desta pesquisa afirmaram possuí-lo. 

Perguntamos aos idosos do SENAC-Londrina, sobre possíveis 

modificações na vida deles depois da utilização do computador (questão 8). Eles 

acreditam que o computador tenha provocado mudanças no seu cotidiano. 

Justificando esta resposta, eles complementaram: 

 

• fiquei mais confiante; 
• fiquei mais atualizada nesta fase da vida; 
• tenho maior motivação em aprender e pesquisar novos assuntos; facilmente 

fazendo novos amigos: perder o medo da máquina (desmistificá-la). 
• me possibilita visão e informação para o mundo atual; 
• hoje posso me comunicar com os meus filhos; navego e comunico com amigos 

de todo o Brasil. É ótimo; 
• facilitou muito o meu trabalho; 
• me dá a oportunidade de comunicar com outras pessoas na Internet. 

 

Percebemos, então, que os sujeitos estão entusiasmados com a 

aprendizagem, pois o computador pode complementar o dia-a-dia desses idosos, 

mantendo-os atualizados. 

Questionamos se os indivíduos acreditam ser divertido utilizar o 

computador. Retornaram as seguintes respostas que estão na tabela 8. 

                       

   Tabela 8 – Acha que utilizar computador é divertido 

É divertido [...] UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F % F % 

Sim 34   82,9 7 100,0 

Não   6   14,7 - - 

Não respondeu   1     2,4 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

Na UNATI-UEL, 82,9% dos sujeitos responderam que é divertido 

utilizar o computador e 14,7%, que não. Os mesmos sujeitos que responderam que 

não gostariam de aprender a utilizar o computador, consideraram que não é divertido 

utilizar o computador, por não possuírem nem computador, nem interesse e nem 
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estrutura física para esse aprendizado. Quanto à diversão que o computador pode 

propiciar aos indivíduos do SENAC-Londrina, os resultados mostraram que 100,0% 

acreditam que utilizar o computador é gratificante.  

A maioria das pessoas da UNATI-UEL que respondeu sim, 

acrescentou a suas respostas os seguintes comentários: 

 

• porque você tem várias maneiras de usar o computador [...]; 
• vejo os filhos fazerem várias brincadeiras e jogos; 
• tem curiosidades, jogos, informações; 
• a cada dia, aprendemos coisas novas; 
• aumenta o conhecimento, passa o tempo, estimula a criatividade; 
• há muitas coisas interessantes; 
• não deixa de ser um meio de preencher o tempo livre; 
• é meu sonho, posso fazer tudo que preciso, além de me divertir; 
• é um meio de passar o tempo; 
• porque deve distrair bem a cabeça; 
• porque sabendo usá-lo, não tem fronteira. 

 

As pessoas que responderam não, justificaram dizendo: 

 

• talvez por não tê-lo em casa. Só tem na casa da filha; 
• acho que é bom para quem precisa; 
• não tenho idéia, por isso não posso dizer. 
 

Apesar de as respostas não estarem de acordo com a pergunta, a 

maioria dos sujeitos tem idéia do que seja o computador e o que ele pode oferecer. 

Em contrapartida os que responderam não, mostraram que estão desinformados 

sobre a utilidade do computador e para que serve 

Como podemos observar na tabela 8, 100,0% dos idosos do 

SENAC-Londrina respondentes dessa pesquisa, acreditam que o computador é 

divertido, tecendo os seguintes comentários: 

 

• ele é fantástico; 
• quando sei que estou preparada para mexer à vontade; mandar e receber 

mensagens para nossos familiares; 
• querendo ele também é divertido, depende do que você trabalha nele; 
• você brinca se atualizando: troca e recebe informações; conhece pessoas e 

assuntos diversos; 
• fazemos amizades novas, temos muitas informações úteis. Estou me sentindo 

moça, como os meus filhos; 
• é um bom passatempo. 
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Estas respostas mostram que os indivíduos questionados estão 

satisfeitos em lidar com o computador e aqueles que ainda não utilizam estão 

interessados em fazê-lo. 

Questionados se o contato com o computador pode provocar solidão 

no indivíduo que o utiliza, os resultados foram os seguintes: 

 

                        Tabela 9 – O computador traz alguma sensação de solidão 

Sensação de  UNATI-UEL SENAC-Londrina 

solidão [...] F % F % 

Sim   5   12,2 - - 

Não 33   80,5 7 100,0 

Não respondeu   3     7,3 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

A maioria dos indivíduos (80,5%) da UNATI-UEL, responderam que 

o contato do computador não traz sensação de solidão. Também os idosos do 

SENAC-Londrina fizeram esta afirmava em um percentual de 100,0%. 

No grupo da UNATI-UEL, obtivemos diversas complementações 

para as respostas não, por exemplo: 

 

• porque a solidão está dentro de cada pessoa e não nos estímulos externos; 
• porque me deixa com uma curiosidade muito grande e nós que estamos com 

idade avançada, podemos falar, discutir sobre o computador; 
• nunca pode dar sensação de solidão, porque passaria a ser uma companhia; 
• porque é um meio de aprender algo e transmitir; 
• porque temos oportunidade de fazer novos amigos; 
• não uso computador mas creio que navegar na Internet não se senti só; 
• não pelo contrário, o computador melhora o stress, a ansiedade; 
• porque se você souber dividir a utilização com outras pessoas, você estará 

acrescentando conhecimento e amigos; 
• pelo contrário, nos dá ânimo, mais conhecimentos;  
• porque você descobre uma infinidade de coisas nele; 
• porque se você estivesse conectado com a Internet, você conheceria muitas 

pessoas. 
 

As pessoas que responderam positivamente a pergunta “se o 

computador provoca alguma sensação de solidão”, complementaram : 
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• porque deve ser ótimo [...]; 
• porque a pessoa o vê como a melhor companhia e não é. 

 

Para os sujeitos do SENAC-Londrina, que afirmaram não acreditar 

no computador como elemento que propicia solidão, se expressaram da seguinte 

maneira: 

 

• ele é companheiro, quando me sinto só; 
• contrário, converso com meus familiares através de mensagens eletrônicas; 
• você trabalha isolado, às vezes, mas não só;  
• você sabe tudo o que está acontecendo e se intera com os internautas e 

incentiva outras pessoas; 
• é maravilhoso, o dia passa muito rápido; 
• ao contrário, vou abrir meu círculo de amizades. 

 

Por essas respostas, percebemos que além de afirmar que não 

existe solidão na utilização do computador, é equivocada a visão de que o mesmo 

isola as pessoas. Assim inferimos que os respondentes percebem o computador 

como um “companheiro”, inclusive pelo fato de existirem diversos jogos de 

passatempo. Para o jogo de paciência, por exemplo, não há a necessidade de um 

companheiro fisicamente presente.  

Somente uma pessoa é que foi taxativa em sua resposta, duvidando 

que o computador seja uma companhia e cause nas pessoas a ilusão de que 

estejam acompanhadas. Sobre esse assunto, gostaríamos de comentar que sendo 

um tema polêmico e contraditório, ainda surgirão discussões e pesquisas, mas o 

nosso posicionamento é de que a sensação de solidão, estando acompanhado ou 

não, é relativa e individual. 

Perguntamos aos sujeitos deste estudo, se as novas tecnologias o 

amedrontam, e obtivemos as respostas que estão na tabela 10. 
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Tabela 10 – As novas tecnologias o amedrontam 

Novas tecnologias UNATI-UEL SENAC-Londrina 

amedrontam F % F % 

Sim 19   46,3 1   14,2 

Não 18   43,9 3   42,9 

Às vezes   2     4,9 3   42,9 

Não respondeu   2     4,9 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

Na UNATI-UEL, os resultados quanto ao “sentimento de medo” diante 

das novas tecnologias, 46,3% acredita que o computador amedronta e 43,9% que 

não. É importante realçar que a diferença entre a resposta positiva e a negativa é de 

apenas 2,4%, e que os indivíduos do SENAC-Londrina demonstram dúvidas se as 

novas tecnologias o amedrontam, pois houve empate nas respostas negativas e às 

vezes, ou seja, 42,9%. 

Complementando a questão, o “porquê de as novas tecnologias os 

amedrontarem”. Eles responderam: 

 

• por falta de conhecimento; 
• ouço falar em sexo pela Internet, acho ridículo; 
• acho que em vez de simplificar, está complicando; 
• não sei até aonde podem chegar e há muito potencial destrutivo (vírus, etc); 
• é ela coisa nova; 
• tudo que é novo a gente sente receio, mas podemos sobrepor esta barreira; 
• não sabemos a dimensão que tomará a tecnologia; 
• porque como estou fora do mercado de trabalho as oportunidades de vivencia-

las é difícil; 
• está tudo muito evoluído e as partes emocionais estão frias; 
• hoje é tudo moderno; 
• é importante conhecer; 
• porque toma o lugar dos trabalhadores; 
• qualquer coisa desconhecida, causa um pouco de medo mas a medida que 

conhecemos, isso passa. Acho que nos dias atuais, temos que  estar sempre 
em contato com coisa nova; 

• porque nem sempre são utilizadas para as boas causas. 
 

Quanto às respostas negativas, os idosos acrescentaram:  
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• tudo que usarmos para o bem nos trará o bem. 
• gosto de desafios. Adoro novidade. Não gosto de rotina; 
• isto faz parte da modernidade e do crescimento das pessoas do novo milênio; 
• acho-me em condições de aprendizagem; 
• caminhamos para o progresso e virada do milênio; 
• a tecnologia é a ciência do futuro; 
• é importante conhecer; 
• é uma necessidade; 
• quanto mais aumentam as tecnologias, melhor é para o mundo; 
• faz parte do desenvolvimento do mundo atual; 
• você fica mais bem atualizada; 
• não podemos parar no tempo, devemos aproveitar todas as oportunidades; 
• é um meio natural de evolução; 
• procuro acompanhar as inovações através dos netos; 
• integram as pessoas na sociedade. 
 

No SENAC-Londrina, os idosos que responderam não, justificaram:  

 

• porque quero estar sempre atualizada, não quero parar no tempo;  
• julgo estar com minha capacidade de aprendizagem normal. 
 

As pessoas do grupo do SENAC-Londrina que não tinham o 

conhecimento de como lidar com o computador, sentiam medo. Mas agora que 

aprenderam a manuseá-lo,  já não têm problemas em utilizá-lo. Os que não sentem 

receio diante das novas tecnologias, acreditam que devam estar sempre atualizados 

para acompanhar a evolução tecnológica que ocorre no mundo inteiro. Estes 

resultados vêm confirmar, de certa forma, a opinião de Moraes (1997, p. 144), 

quando afirma que: 

 

{...} no meio de tantas incertezas, a educação precisa prever que o indivíduo 
necessita aprender continuamente, utilizando metodologias adequadas de 
pesquisa, de elaboração de estratégias para a resolução de problemas para 
o estudo de alternativas e para tomada de decisões. 

 

Analisando as respostas dos sujeitos que não se sentem 

amedrontados pelas novas tecnologias, percebemos que as pessoas estão seguras 

quanto à evolução natural do mundo moderno.  

Apesar de alguns idosos da UNATI-UEL terem respondido 

positivamente, quanto ao medo, as suas justificativas demonstraram que eles não 

têm total conhecimento do que seja o computador e o que ele pode oferecer, pois 

tudo que é “novo” provoca medo, devido a falta de  conhecimento e de domínio. 
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Afirmaram, por exemplo: “tudo que é novo a gente sente receio, mas podemos 

sobrepor esta barreira; não sabemos a dimensão que tomará a tecnologia; qualquer 

coisa desconhecida, causa um pouco de medo mas a medida que conhecemos, isso 

passa”. 

Os que responderam às vezes , disseram que:  

 

• agora depois de perder o medo do computador, não assustam mais;  
• elas caminham mais rápido que nós;  
• quando não sei lidar, não sei a técnica, e isto acontecia antes com o 

computador. Hoje não.  
 

Assim sendo, acreditamos que a partir do momento em que os 

idosos estejam familiarizados com o uso das novas tecnologias, como ocorreu com o 

telefone e o rádio, por exemplo, elas se tornam de uso cotidiano e contribuem para a 

sociedade. 

Questionamos também aos idosos sobre a necessidade de se 

aprender mais sobre computação. As respostas estão na tabela 11. 

 

               Tabela 11 – Acredita que atualmente aprender mais sobre computação 
é necessário 

Computação UNATI-UEL SENAC-Londrina 

é necessário F % F % 

Sim 40   97,6 7 100,0 

Não sabe   1     2,4 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

Na UNATI-UEL, 97,6% dos idosos responderam afirmativamente, 

acreditando que atualmente aprender mais sobre computação é uma necessidade. E 

100,0% dos sujeitos do SENAC-Londrina também comungam da mesma opinião. 

Os sujeitos da UNATI-UEL que responderam acreditar na 

importância de aprender mais sobre computação, argumentaram: 

 

• atualiza nossos conhecimentos; é necessário para acompanhar a evolução do 
mundo; 

• quase tudo depende deles; 
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• jovem tem sede desta comunicação, acho necessário; 
• não tanto para mim, mas para meus filhos; 
• há constante evolução; 
• navegar é preciso, sempre. 
• é muito útil; 
• na mudança do milênio se fala em computador. Computador é ferramenta 

essencial da época; 
• facilitará nossa vida; 
• os jovens têm que acompanhar as mudanças tecnológicas; 
• estamos na “hora” da informática, caso contrário ficaremos retrógradas; 
• aumenta conhecimentos, melhora o raciocínio, integração social, etc.; 
• é o futuro dos jovens, verdadeira necessidade atual; 
• hoje o computador esta em todos os trabalhos; 
• faz parte da atualidade; 
• propicia atualização e integração atual. Muito importante conexão com o 

mundo; 
• no mundo moderno, computação é mais que necessário; 
• mundo moderno, a globalização exige; 
• é necessário, porque hoje tudo é no computador; 
• sim, porque estamos na era da informática; 
• as novidades estão chegando e a gente precisa estar sempre se reciclando; 
• sim, para não ficar ultrapassada, parada no tempo; 
• podemos ajudar nossos netos futuramente, até fazer um trabalho em casa; 
• é um meio de atualização; 
• no futuro até as donas de casa utilizarão este meio; 
• é muito importante. A pessoa sabendo utilizar ela desenvolve intelectualmente. 

 

As respostas dos sujeitos desse estudo mostram que eles acreditam 

ser necessário o uso do computador no dia-a-dia de empresas, instituições e lares. 

Quando indagamos aos sujeitos do SENAC-Londrina se é 

necessário na atualidade aprender mais sobre computação, estes responderam 

positivamente, acrescentando que :  

 

• mundo é de quem navega. Navegando a gente se sente mais valorizado e 
damos aos mais jovens um exemplo de vida; 

• é uma nova linguagem; atualiza rapidamente e faz-se necessário manter-se 
atualizado; 

• acompanha um pouquinho que seja o mundo; 
• para evoluirmos com o tempo, pois estamos praticamente no ano 2000. Temos 

que acompanhar esta Revolução Tecnológica, para entendermos melhor a 
realidade; 

• é indispensável. Quem não sabe computação não sabe nada, fica 
desatualizado; 

• todo dia aparecem novidades e os computadores de “ontem” já não servem 
mais; 

• mundo atual exige atualização permanente. 
 

 Nesta visão, a busca da aprendizagem deve estar presente em 

qualquer idade. Os dias de hoje, exigem das pessoas o acompanhamento da 
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evolução tecnológica. Moraes (1997, p. 190) compartilha com estas afirmações, 

complementando que:  

 

as instrumentações eletrônicas adequadamente utilizadas em educação dão 
oportunidade a uma profunda reflexão sobre a pedagogia convencional ao 
adotar um tipo de programação com poder de explicitar e executar 
raciocínios. Dessa forma, podem significar novas possibilidades de 
operacionalização de um novo paradigma educacional com base em novas 
alternativas que estão sendo oferecidas às novas gerações, traduzidas em 
novas habilidades de fazer, compreender, refletir e criar novos produtos e 
novos conhecimentos para a melhoria das condições de vida e da 
comunidade. 

 

Assim, o computador surge para proporcionar uma maior 

comodidade e aprendizagem. 

Os idosos pesquisados, na sua maioria, acreditam que precisam 

estar atualizados com as ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado, para 

acompanhar a modernidade junto com seus filhos, netos e amigos. 

A pergunta de nº 15 de ambos os questionários, é de múltipla 

escolha, ou seja, os sujeitos tiveram a liberdade de  assinalar mais que uma 

resposta. Na tabela 12 podemos observar a média das freqüências e percentuais 

das respostas assinaladas. 

 

                     Tabela 12 – Você acredita que utilizar computador é 

Utilizar UNATI-UEL SENAC-Londrina 

Computador é F % F % 

Agradável 28 68,3 7 100,0 

Difícil 12 29,3 2   28,6 

Fácil 10 24,4 4   57,2 

Desagradável   1   2,4 - - 

Não sabe   9 21,9 - - 

 

Os indivíduos da UNATI-UEL assinalaram em 68,3% o item 

agradável; outros itens de maior freqüência foram: 29,3%, difícil o uso do 

computador e 24,4% fácil.  
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Nesta pergunta de múltipla escolha, 100% dos sujeitos do SENAC-

Londrina, responderam ser prazeroso utilizar o computador; 57,2% acham fácil esta 

tarefa e somente 28,6% que consideram-na difícil. 

Podemos complementar que os indivíduos dessa Instituição, por 

terem tido a oportunidade de aprender a utilizar o computador, já se encontram 

familiarizados com o equipamento e tendem a perceber que “as novas tecnologias 

oferecem oportunidades para ajudar a superar desafios sociais, econômicos e, até 

mesmo, ecológicos“ (CEBRIÁN, 1999, p.8).  

Aquelas pessoas que não estão familiarizadas com o computador 

acreditam que seja difícil manuseá-lo, mas a partir do momento que recebem 

orientação, existe a possibilidade de acreditarem que é fácil e agradável servir-se 

dele. 

A questão 16 dos dois questionários, também é de múltipla escolha, 

nela buscamos investigar sobre o significado do computador para a Terceira Idade. 

 

               Tabela 13 – As afirmações com as quais você concorda 

Concorda UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F % F % 

Computador alimenta a 
capacidade artística e a 
inovação 

27 65,9 4  57,2 

Computador desenvolve o 
raciocínio, torna a pessoa 
inovadora 

32 78,1 7 100,0 

Computador facilita a 
solução de problemas 
numéricos 

20 48,8 6   85,7 

Computador ajuda a 
compreensão da leitura, do 
falar e na escrita 

21 51,2 5   71,4 

Computador possibilita o 
trabalho em grupo 

27 65,9 4   57,2 

Computador é um brinquedo 14 34,2 1   14,3 

Computador é útil no 
sistema de ensino 

34 83,0 5   71,4 
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Os indivíduos da UNATI-UEL em sua maioria (83,0%), concordam 

que o computador é útil no sistema de ensino; 78,1% concordam que o computador 

desenvolve o raciocínio. Os itens: o computador alimenta a capacidade artística e a 

invenção, houve empate, obtendo 65,9% com o item o computador possibilita o 

trabalho em grupo. Outro quesito que recebeu um percentual significativo é sobre o 

computador ajuda na melhoria da compreensão da leitura, do falar e na escrita 

(51,2%).  

Já os sujeitos do SENAC-Londrina, 100% acreditam que o 

computador desenvolve o raciocínio, tornando a pessoa mais inovadora; 85,7% que 

ele facilita a solução de problemas numéricos; 71,4% que o computador ajuda na 

melhoria da compreensão da leitura, no falar e na escrita e também que é útil no 

sistema de ensino; 57,2% percebem que o mesmo alimenta a capacidade artística e 

a invenção e ainda possibilita o trabalho em grupo. 

Desta forma, a maioria dos indivíduos pesquisados, acredita que a 

utilização do computador tende a desenvolver o raciocínio, isto é, ele pode estimular 

a memória do idoso, possibilitando uma maior retenção de informação devido às 

repetições de comandos que necessitam ser feitos durante seu uso.  

Além disso, acreditamos que o computador estimula a criatividade, 

ampliando a compreensão da leitura e escrita, inovando e produzindo 

conhecimentos e saberes.  

A sociedade nem sempre tem a visão dos benefícios do computador. 

Existem aqueles que, pelo contrário, atribuem ao computador ações malévolas; 

portanto a questão 17 dirigida ao grupo da UNATI-UEL sonda se os idosos têm 

receio de que os computadores dominem o mundo. Dos indivíduos pesquisados, 

56,1% não têm receio de que os computadores dominem o mundo, ao passo que 

34,1% acreditam que eles venham a dominar o mundo. Houve também a alternativa 

“não sabem”, que resultou em 9,8%. 

Estes resultados despertam uma certa curiosidade, pois somados os 

itens “sim” e os “não sabem” se os computadores podem dominar o mundo, atingiu 

43,9%, ou seja, quase 50,0% da opinião dos idosos.  

A questão 18, também pertinente ao questionário da UNATI-UEL, 

refere-se à preocupação dos idosos quanto ao medo de que o computador cause 

muito desemprego, ou seja, o homem venha ser substituído pela máquina. Dos 

respondentes, 56,1% acreditam que o aparecimento dos computadores cause muito 
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desemprego e,  34,1% acreditam que não. Este medo é oriundo das lembranças da 

Revolução Industrial, quando muitas pessoas perderam seus empregos devido à 

troca da mão-de-obra pelas máquinas. Isto, porém, na atualidade tem sido avaliado 

de outra maneira, pois nas últimas décadas surgiram novas profissões e novos 

trabalhos que ampliam as chances das pessoas de atuarem no mercado. 

O medo também atinge os idosos aposentados e sem perspectiva 

de trabalho, talvez até por não dominarem o computador. Tendo vontade e 

disposição física e financeira, poderão fazer cursos de informática ou outro curso 

que venha satisfazer suas necessidades para entrarem no mercado de trabalho 

novamente. 

Quando se perguntou (questão 19) aos sujeitos da UNATI-UEL, se o 

nível intelectual é um fator determinante para que alguém seja usuário de 

computadores, 51,2% dos respondentes não acreditam; 36,6% acreditam que sim e 

7,3% não sabe emitir sua opinião sobre isto.  

Moraes (1997, p.188) comenta que “hoje, já não necessitamos ser 

especialistas na área para que possamos manejar os equipamentos e ter acesso às 

informações”, pois a cada dia são lançados no mercado programas e softwares 

destinados a facilitar a vida do usuário. Como exemplo, podemos citar programas 

básicos de digitação. 

A tabela 14 também é de múltipla escolha, apresenta o que os 

idosos acreditam ser possível fazer com o computador a partir de uma certa idade. 

           Tabela 14 – A partir de uma certa idade [...]  

Concorda UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F % F % 

Capacidade intelectual diminui 19 46,3 1   14,3 

Não precisa aprender mais 
nada 

  1   2,4 - - 

Devem reciclar / sem grande 
participação Social 

16 39,0 3   42,8 

Devem reciclar / com 
participação. ativa da 
sociedade 

31 75,6 7 100,0 

Receio que o computador 
domine o mundo 

- - 3   42,8 
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Os resultados da UNATI-UEL demonstram que 75,6% concordam 

que devemos nos reciclar para acompanhar a evolução, e procurar participar 

ativamente da sociedade; 46,3% acreditam que a capacidade intelectual diminui com 

o envelhecimento e, 39,0% acreditam que devemos nos reciclar para acompanhar a 

evolução, mas sem grande participação social.  

 No SENAC-Londrina, 100,0% dos idosos opinaram que devem se 

reciclar para acompanhar as evoluções tecnológicas e procurar participar ativamente 

da sociedade; 42,8% responderam que devem se reciclar, mas sem grande 

participação social e que receiam que os computadores dominem o mundo. 

 Quanto à alternativa “ não precisa aprender mais nada a partir de 

uma certa idade”, o grupo do SENAC-Londrina, não assinalou, deixando evidente 

que estão conscientes de que todos devem estar-se atualizando no dia-a-dia, não 

importando se estão aposentados ou não. 

 Para saber “viver bem”, além de hábitos saudáveis na alimentação, 

higiene e lazer, é importante envelhecer aprendendo a adaptar-se ao meio 

ambiente, aceitando as próprias limitações. 

Vimos que a questão referente à necessidade de reciclagem para 

acompanhar a evolução recebeu maior número de respostas positivas, tanto no 

SENAC-Londrina quanto na UNATI-UEL. Concordamos com Moraes (1997, p. 189) 

quando afirma que esta é [...] uma questão de sobrevivência das sociedades que 

todos os indivíduos saibam operar as novas tecnologias da informação. 

 Sendo assim, não importa a idade, o fato é que seria natural que 

todas as pessoas se familiarizassem com as tecnologias para ficarem atualizadas e 

não desinformadas e excluídas da sociedade atual. 

O fato de os idosos estar ampliando seus conhecimentos, possibilita 

uma maior vitalidade e o acompanhamento da modernização social. 

 Perguntamos se os idosos gostariam que houvesse cursos especiais 

de computação, destinados a eles. Os resultados apresentados na tabela 15, 

deixaram evidente este interesse, observe: 
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                Tabela 15 – Gostaria que houvesse cursos especiais de computador, 
destinados à Terceira Idade  

Houvesse cursos UNATI-UEL SENAC-Londrina 

Especiais [...] F % F % 

Sim 38   92,7 7 100,0 

Não sabe   2     4,9 - - 

Não respondeu   1     2,4 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

Os sujeitos pesquisados da UNATI-UEL, na sua totalidade (92,7%) 

responderam que gostariam que houvesse cursos especiais de computador 

destinados à Terceira Idade.  

Já os idosos do SENAC-Londrina, foram unânimes, 100,0% 

responderam positivamente, possivelmente por considerar que os jovens já lidam 

com as novas tecnologias e os idosos não estão querendo ficar desatualizados.  

A estes resultados, a pesquisadora acredita ser importante 

acrescentar que  

 

é preciso colocar o conhecimento à disposição do maior número possível de 
pessoas, criando um ambiente que seja não só de comunicação, mas que 
também atue como ferramenta instigadora [...] que facilite uma 
aprendizagem contínua, permanente e autônoma (MORAES, 1997, p.190). 

 

Esta reflexão vem confirmar que os idosos querem aprender a 

utilizar o computador, para não se sentirem excluídos da sociedade informatizada.  

Na tabela 16 mostramos em que condições os sujeitos pesquisados 

da UNATI-UEL, gostariam de efetuar a aprendizagem em um curso de computação 

(questão 22). 
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              Tabela 16 – Fizesse um curso de computação, seria preferível [...] 

Seria preferível [...] UNATI-UEL 

 F % 

Não respondeu    4      9,8 

Classe homogênea quanto à idade  12     29,3 

Classe heterogênea quanto à idade  14     34,1 

Sozinho com o professor    9    22,0 

Sozinho, utilizando instruções 
fornecidas pelo próprio computador 

   2      4,9 

TOTAL 41 100,0 

 

Dos sujeitos pesquisados da UNATI-UEL, 34,1% responderam que 

preferem classe heterogênea quanto à idade, não preocupando se a classe tem 

pessoas de várias idades; porém 29,3% preocupam-se e têm receios, preferindo 

classe homogênea quanto à idade. Há também aqueles que preferem ter aulas 

individuais com o professor, são 22,0%. 

Os resultados demonstram que os respondentes da UNATI-UEL não 

têm segurança entre os dois tipos de classes (homogênea, heterogênea), havendo 

diferença de 4,8% a mais para a heterogênea. 

 É importante analisar que 22,0% dos idosos da UNATI-UEL, sentem 

mais confortáveis, tendo aulas individuais; possivelmente este “desejo” esteja ligado 

à necessidade de recebimento de orientações mais personalizadas. Pode também 

nos levar a pensar na possibilidade de inibição em relação aos outros alunos, pois a 

assimilação é mais lenta devido à i dade e ao estado físico da pessoa. 

Quanto à questão 23 do grupo da UNATI -UEL, perguntamos sobre a 

naturalidade com que a geração mais jovem lida com o computador. 78,0% dos 

sujeitos pesquisados, responderam que não se sentem embaraçados diante de 

alguém mais jovem que possui maior desenvolturas para lidar com o computador; 

14,6% responderam que se sentem. 

É sabido que a maioria dos idosos em sua fase estudantil não foram 

beneficiados com o desenvolvimento tecnológico como os jovens, devido a grande 

oferta de produtos existente no mercado atualmente e que no passado não existia. 

Moraes (1997, p. 181) realça: 
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aprendemos mais fora da escola do que dentro dela e há sempre novos 
lugares para aprender, novas pessoas para ensinar, novas tecnologias para 
multiplicar as informações e apresentá-las de maneira acessível ao usuário. 
Isso significa uma aprendizagem sem fronteiras, sem limite de idade, sem 
exigência de pré-requisitos comportamentais. 

 

Compartilhamos com Moraes esta idéia, pois acreditamos que não 

existem restrições para o aprendizado, todas as pessoas estão aptas para aprender 

a usar o computador.  

Enfim nos comentários efetuados pelos sujeitos desta pesquisa 

sobre a Internet, foram desconsiderados nesta seção, porém passamos a analisa-los 

a seguir pois o item 6.3  é destinado a abordagem da Internet. 

 

6.3 Uso da Internet 
 

As análises efetuadas a seguir , referem-se as questões feitas ao 

grupo da UNATI-UEL e SENAC-Londrina sobre a Internet. Entre as questões 

elaboradas podemos citar: “gostaria de aprender a utilizar a Internet, o que impede 

de aprender, a Internet aproxima os familiares e se aumenta o círculo de amizade”.  

Demonstramos na tabela 17, o resultado da questão se os idosos de 

ambos grupos, por meio da Internet aumentaram o círculo de amizade. 

                      Tabela 17 – Contactar com outras pessoas através da Internet 
aumentaria seu círculo de amizade 

Aumentaria seu 
círculo 

UNATI-UEL SENAC-Londrina 

de amizades F % F % 

Sim  31   75,6 6    85,7 

Não   5   12,2 - - 

Não sabe   2     4,9 1    14,3 

Não respondeu   3     7,3 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

Na UNATI-UEL, 75,6% dos idosos responderam que concordam que 

contactar com outras pessoas por meio da Internet aumentaria seu círculo de 
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amizades. Também o SENAC-Londrina, 85,7% acreditam nessa possibilidade, o que 

consideramos um índice relativamente alto. 

Ao responderem que sim, os sujeitos da UNATI-UEL, 

acrescentaram: 

 

• é o meio mais rápido e mais fácil de conhecer alguém; 
• podemos nos comunicar; 
• conheceria e receberia mais do outro, compartilharia experiências; 
• há várias formas de comunicação; 
• “abre o leque” com outras pessoas de lugares mais distantes; 
• existem muitas pessoas esperando por você; 
• inter-relaciona com as pessoas; 
• tudo que é novidade, faz com que fique mais atento querendo saber mais e 

mais; 
• eu comparo a Internet com o rádio amador, que está conectado com o mundo 

todo; 
• é maravilhoso conhecer, pessoas diferentes, etc; 
• com certeza faria mais amizades; 
• através dela, adquiri muitas amizades; 
• novos contatos e principalmente com pessoas de outros lugares, aumenta em 

muito nosso círculo de amigos ou conhecidos. 

 

Quanto aos sujeitos que responderam não, estes justificaram 

dizendo que: 

 

• contato com as pessoas é superficial; 
• nunca lidei; 
• não sei, pois nunca tentei porém deve melhorar o convívio social. 
 

Estas respostas mostram que os idosos pesquisados estão 

informados do que seja a Internet, e na concepção deles, ela é uma maneira de 

comunicar-se com muitas pessoas de diferentes lugares, numa comunicação global. 

Os indivíduos do SENAC-Londrina que acreditam na possibilidade 

de aumentar o círculo de amizades acrescentaram que: 

 

• tem mais facilidade de contactar com as pessoas; 
• já comecei com o curso e espero que continue aumentando nosso círculo de 

amizades; 
• se tenha predisposição para isto, a Internet é um ótimo vínculo para se 

comunicar e quem sabe para fazer novos amigos; 
• já fiz amizades, recebendo e enviando mensagens pela Internet; 
• facilita bastante a comunicação, porém, tem um senão, o contato pessoal é 

melhor; 
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• é uma forma de fazer amigos. 
 

Sobre isso, Dertouzos (1997, p. 370) comenta que: 

 

os relacionamentos humanos não desaparecerão, nem serão ampliados 
magicamente pelo mercado de informações [...] ele oferece a oportunidade 
de se fazer novos amigos e inimigos [...] [e] a escolha de desenvolver ou 
não os relacionamentos [...] cabe a nós. 

 

Os sujeitos desta pesquisa acreditam na relação de amizade entre 

eles e os parceiros virtuais que estão conectados na Rede Internet. Eles confiam 

que há troca de experiências e de informações propícias para acrescentar algo ao 

seu dia-a-dia. Os pessimistas, porém, acreditam que as pessoas não são sinceras 

pela Internet. 

Na tabela 18, apresentamos os resultados da opinião dos idosos 

sobre a crença de que lidando melhor com as máquinas atuais, eles conseguiriam 

uma melhor integração social. 

 

                   Tabela 18 – Acha que aprendendo a lidar melhor com as máquinas 
atuais, você conseguirá maior integração social 

Integração social UNATI-UEL SENAC-Londrina 

 F % F % 

Sim 34   82,9 7 100,0 

Não  4     9,8 - - 

Não sabe  2     4,9 - - 

Não respondeu  1     2,4 - - 

TOTAL 41 100,0 7 100,0 

 

Na UNATI-UEL, 82,9% dos respondentes acreditam ser possível a 

integração social por meio do uso das máquinas atuais. No SENAC-Londrina, 

100,0% dos indivíduos disseram que é possível conseguir uma maior integração 

social, lidando com o computador. 

Nas respostas positivas da UNATI-UEL, os idosos acrescentaram 

que: 
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• fico mais atualizada; 
• é o meio mais prático para nossa integração; 
• podemos falar sobre elas; 
• é só dedicar mais tempo a esse “mister”; 
• ficarei sintonizada com o mundo atual. Isto é fantástico; 
• é o novo mundo que exige isto; 
• há muita facilidade e rapidez em tudo e fica tudo armazenado; 
• mas temos que ter muito cuidado de não esquecer a alma, a sensibilidade do ser 

humano; 
• pela maior comunicabilidade; 
• colocamos nossas idéias e entramos em contato com pessoas aumentando, 

conhecimentos e passando informações; 
• terei condições de conversar de igual para igual com as pessoas; 
• tudo é novidade para mim...; 
• você se mantém atualizada; 
• é preciso acompanhar a evolução em todos os setores para não ficar alheio; 
• não ficarei alheia do desenvolvimento. O problema é não ter muito interesse em 

aprender lidar com as máquinas; 
• é o caso da Internet; 
• amplia nossos conhecimentos; 
• hoje em dia se você não tiver um computador, você não está atualizado com o mundo; 
• é internacional; 
• as pessoas se desenvolvem fisicamente e mentalmente; 
• estaria evoluindo com o tempo; 
• porque ficamos atualizados. 
 

 Os indivíduos do SENAC-Londrina justificaram que aprendendo a 

lidar melhor com as máquinas atuais, tendem a uma maior integração social pois 

 

• às vezes a gente tem medo de quebrar e nem chega perto, então foge e não se 
integra, vai ficando de lado; 

• fazem comentários e se tem assunto em comum sobre esta nova linguagem; 
• você está vivendo em uma sociedade que usa a cada dia que passa mais e 

mais as máquinas. Não podemos nos acomodar e pararmos no tempo; 
• sinto-me útil, posso ajudar as pessoas carentes, como eu já trabalho como 

voluntária no grupo do Amor Exigente. O computador está sendo útil para isso, 
já estou ajudando; 

• quem pára no tempo, não entende as novidades, não as aceita, acaba ficando 
para trás; 

• estarei atualizado. 
 

Hoje vivemos o início de um novo milênio, quando para a Internet já 

não há mais fronteiras, pois ela aproxima as pessoas por intermédio de e-mail e 

“chat”, provocando uma  maior integração social. A interação entre [...] “pessoas e 

máquinas envolve tarefas como busca de informações, surfe na rede, recreação, 

comércio e transações bancárias eletrônicas, ou encomendas de produtos” 

(DERTOUZOS, 1997, p. 345).  
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Assim, a Internet é um meio apropriado para constituir novas 

amizades. Estes resultados, de certa forma, vêm ao encontro da argumentação de 

Lévy (1999,p.111) quando destaca que:  

 

[...] a cada minuto que passa, novas pessoas passam a acessar a Internet, 
novos computadores são interconectados. Novas informações são injetadas 
na rede. Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna 
“universal”, e menos o mundo informacional (sic) se torna totalizável. 

 

Podemos inferir com essa afirmação, que os idosos no contato com 

a Internet terão facilidade para fazer novas amizades, adquirir novos conhecimentos 

e repassar suas experiências, que serão transmitidas a milhares de pessoas que 

estão ligados nesse ciberespaço. 

A seguir na questão 24, a pesquisa questionou os indivíduos da 

UNATI-UEL sobre a disposição em aprender a utilizar a Internet. Os respondentes 

puderam optar entre resposta positiva e negativa. A grande maioria (87,8%) mostrou 

interesse em aprender a utilizar a Internet e apenas 7,3% não tem interesse em 

aprender. 

Os sujeitos que responderam negativamente a esta pergunta; 

também na questão 7 afirmaram que não gostariam de aprender a utilizar o 

computador. Sendo assim, concluímos que estes não têm interesse em manusear o 

computador; são aversos às novas tecnologias.  

Quanto às respostas positivas, os respondentes da UNATI -UEL 

manifestaram as suas sensações da seguinte forma: 

 

• para poder navegar, mas ainda tenho certa dificuldade; 
• gosto de aprender sempre coisas que julgo importante; 
• para saber coisas lindas do mundo, com mais tempo; 
• é um canal em que procuro e informo; 
• adoro novidade; 
• deve ser ótimo; 
• podemos conhecer as pessoas e ter conhecimentos gerais; 
• para poder comunicar com diversas pessoas; 
• para conhecer, aprender a utilizá-la; 
• adoraria. Seria uma companhia, mataria a monotonia e me sentiria atualizada; 
• para comunicar-me com outros países, encontrar novidades, consultar; 
• para atualizar; 
• teria mais opções de reciclar, e também novo método de aprendizagem; 
• para fazer intercâmbio entre pessoas de vários países; 
• para estar em contato com outras pessoas; 
• porque é ótimo; 
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• para fazer novas amizades; 
• se eu tiver um computador, gostaria da Internet; 
• gostaria que fosse do: a, e, i , o, u; começando bem devagar e claro; 
• pela Internet adquirimos soluções, fatos, interesses para a comunidade; 
• poderia fazer um intercâmbio cultural; 
• acho que todos os assuntos atuais, podem pesquisar na Internet; 
• para não parar no tempo, mostrar que também consigo aprender; 
• é um jeito de conhecer pessoas e pesquisar sem ter que sair de casa; 
• para acompanhar a evolução e a tecnologia; 
• nós vamos nos sentir mais útil, terei mais conhecimento; 
• porque seria mais uma evolução minha; 
• para ter novas amizades. 

 

Podemos concluir que a população em questão demonstra vontade 

de utilizar a Internet, pois conhecer, descobrir e se atualizar a respeito das inovações 

é uma condição [...] “fundamental de sobrevivência num mundo onde ciência, 

tecnologia e sociedade vêm se modificando numa velocidade espantosa, 

surpreendente e inimaginável” (MORAES, 1997, p. 187). 

Os idosos querem acompanhar esta evolução tecnológica, buscando 

sempre novas formas de aprendizagem, novos amigos, adquirindo novas formas de 

lidar com o seu dia-a-dia, para se sentirem úteis e não caírem na monotonia. 

Na questão 25 do grupo da UNATI-UEL, foi perguntado aos idosos 

“que dificuldades os impedem de aprender”. As respostas obtidas estão arroladas a 

seguir: 

 

• falta de tempo; 
• tempo e oportunidade; 
• falta de oportunidade; 
• nunca tentei aprender, portanto não sei quais as dificuldades; 
• sou dona de casa atualmente e não me dispus ao luxo de aprender; 
• paciência para entender os programas: falta destacar um tempo determinado 

para o estudo; 
• nenhuma; 
• tempo e dinheiro; 
• nível escolar; 
• resolver começar; 
• falta de oportunidade. Quem? Como?; 
• nenhuma, já fiz curso, só que não fico constantemente no computador; 
• situação financeira; 
• a falta do computador em casa para treinar e atuar; 
• não tinha interesse; 
• vergonha pela idade, eu não sei nada. Daí sinto dificuldade de aprender fácil; 
• nenhuma, pois já estou começando a usar o computador e assim que for 

instalado em minha casa, começarei a aprender o uso da Internet; 
• gosto muito de ler, ver televisão, costurar, fazer trabalhos manuais, então além 

de não ter muito interesse, acho que vou perder tempo. Apesar de que estou 
precisando urgente me integrar com a computação; 

• falta de oportunidade e dificuldade financeira em pagar  um bom curso; 
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• falta do dito cujo; 
• falta tempo; 
• nenhuma, desde que me dispusesse a aprender e que fosse oferecido um 

curso para nós; 
• por não saber manusear um computador. 

 

Por estas respostas, acreditamos que eles têm interesse em 

aprender a utilizar o computador e a Internet. O problema maior se restringe ao 

custo dos cursos e aos equipamentos, que atualmente ainda não são baratos. 

Outro fator é a falta de incentivo, via órgãos públicos, pois as 

iniciativas existentes no país, como o SENAC, SENAI, SESC e outros, cobram taxas 

mensais para participação nos cursos. Na cidade de Londrina não existem cursos 

gratuitos para atender à população mais carente da Terceira Idade. Há notícia de 

que a UNATI-UEL tem por objetivo introduzir o curso de informática no seu currículo. 

Questionados os idosos da UNATI-UEL se a “Internet aproxima ou 

separa os familiares”. Os sujeitos que responderam positivamente, acrescentaram: 

 

• sabendo usar, nada atrapalha; 
• aproxima, nos comunicamos sempre com Lisboa, minha filha mais velha mora 

lá; 
• aproxima; 
• aproxima, pois há maior interação; 
• aproxima na medida que você saiba separar as coisas; 
• não sei; 
• pode-se lidar bem com os familiares, havendo equilíbrio; 
• creio que aproxima usando o equilíbrio; 
• ambos, ora aproxima ora afasta; tal qual a TV; 
• acho que a Internet aproxima os familiares, quando é interesse de todos da 

família; 
• aproxima, pois você pode conversar com os que encontram dificuldades pela 

Internet; 
• aproxima, já que podemos nos comunicar dentro e fora do país; 
• eu não tenho a menor noção, nunca tive; 
• aproxima, porque tenho contato pela Internet. Ela aproxima; 
• a Internet aproxima os familiares com novas amizades. 

 

Alguns indivíduos acrescentaram às suas respostas alguns 

aspectos, como os citados a seguir: 

 

• depende do tipo de contato entre a família; 
• pode aproximar ou pode separar. Se você souber distinguir entre família e 

tecnologia; 
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• acho que a pessoa precisa ter a capacidade de não misturar as coisas. Se ela 
deixa se entusiasmar e só pensar no computador, obviamente vai se separar 
da família; 

• depende da pessoa; 
• tudo depende de saber dosar; 
• depende de cada ser humano; 
• depende dos familiares quando a família age individualmente, separa; quando 

todos são participativos, ela une, pois cada um vai contar suas experiências; 
• depende das pessoas, mas eu acho que não separa, se forem unidas na 

família; 
• depende da maneira de encarar o problema. 

 

Os sujeitos que acreditam ser a Internet a causa de separação entre 

os membros da família, manifestaram da seguinte maneira: 

 

• separa dependendo da família; 
• é um outro mundo, em que o parceiro dificilmente é participado; 
• até acho que separa, mas para tudo deve haver dosagem do tempo a ser 

usado; 
• pois em vez de conversar, os jovens ficam isolados no computador; 
• porque enquanto uma pessoa esta na Internet, ela está ausente no próprio lar. 

 

Na realidade, consideramos que a Internet nem aproxima nem 

separa as pessoas no meio familiar, desde que as famílias estejam bem 

estruturadas. Isso nos leva a um outro objeto de estudo, que foge ao tema proposto. 

A maioria dos indivíduos respondeu que a Internet aproxima os 

familiares, esta idéia, é também defendida por Dertouzos (1997, p.369), quando 

afirma: “o mercado de informação nos aproxima mais das pessoas. E, como somos 

animais sociais, tentaremos naturalmente estabelecer relações com elas”, podendo 

ampliar suas amizades com a utilização da Internet, pois não existem limites no 

ciberespaço.  A comunidade virtual pode promover amizades e até encontros físicos. 

Na questão 27 do grupo da UNATI-UEL, foi perguntado aos sujeitos 

“o que acham da Internet”. As respostas foram: 

 

• é mais um entre os meios de comunicação mas tem a peculiaridade de 
aproximar pessoas, no mesmo instante, de dois lados opostos do mundo; 

• foi de grande valia para a comunicação de nossa época; 
• muito bom, mas perigoso porque podem fazer coisas erradas; 
• legal para recebermos notícias das pessoas amadas que estão longe. Acho 

super legal; 
• precisa de uma administração melhor. Está muito aberto; 
• não considerando o tempo que é perdido para se encontrar o assunto 

procurado, é gratificante encontrar o que se quer; 
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• fantástico! Maravilhoso! Sensacional!; 
• não conhecendo profundamente é difícil responder; 
• uma boa se tiver computador em casa; 
• não posso opinar porque não tenho conhecimento maior; 
• Fabulosa!; 
• a maior invenção do século; 
• bem usada é uma coisa agradável, necessária, útil. É forma de integração 

social na vida das pessoas jovens, adultos e porque não na Terceira Idade?; 
• interessante, mas sem exageros; 
• acho excelente; 
• muito interessante; 
• a Internet serve para coisas boas, mas também encontramos “monstros” 

navegando na Internet; 
• maravilha moderna; 
• acho muito interessante. Deve ser muito gostoso navegar na Internet; 
• não tenho conhecimento, por isso não posso opinar; 
• ótima; 
• não tenho idéia; 
• é um mal necessário, principalmente agora é o mundo das máquinas; 
• algo espetacular!; 
• é interessante; 
• uma invenção “maravilhosa”, pois facilita o acesso a tudo ou quase tudo o que 

você precisa para se reciclar culturalmente; 
• acho excelente para as pessoas se atualizarem. Saber o que acontece no 

mundo no dia-a-dia; 
• milagre da comunicação; 
• ótima, tem se oportunidade de maior relacionamentos, conhecer pessoas, 

aumentar nossa cultura; 
• um meio de comunicação extremamente avançado, para conhecimento e 

pesquisa; 
• será como o último capítulo da Bíblia O APOCALIPSE em nossa classe (que é 

de classe média) só duas pessoas a possuem; 
• é uma tecnologia utilizada atualmente, interessante e prática. Para o próximo 

milênio será utilizada por todos; 
• ótima! É um progresso moderno que vale muito para todas pessoas; 
• espetacular, porque traz o mundo para dentro de casa; 
• acho interessante, progressiva  e saudável. 

 

Percebemos que os idosos participantes desta pesquisa, na sua 

maioria, estão conscientes do que venha a ser a Internet, da sua utilidade e do que 

ela oferece. Estas respostas são “eco” das palavras de Dertouzos (1997, p.25):   

 

os cliques dos mouses dos computadores de toda essa gente, como giros 
de milhões de maçanetas, abriram infinitas portas para informações, 
divertimentos, aventura, comércio, conhecimento e todos os tipos de 
surpresas, em milhões de sites – do outro lado da rua ou do oceano. 
 

Sendo assim, a Internet é uma das maiores invenções do homem, 

uma vez que, por meio dela, podemos ter contato com milhares de pessoas 

espalhadas pelo mundo, o que acaba enriquecendo o cotidiano das pessoas. 
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Os idosos pesquisados puderam externar seus sentimentos em 

relação à Internet. Deixaram claro que mesmo sem utilizá -la, têm o conhecimento do 

que ela representa. Portanto, percebemos que os idosos estão atualizados por 

intermédio da mídia impressa ou falada ou de bate-papo com outras pessoas, 

faltando apenas o contato real com esta ferramenta. 

Na questão 28 do questionário destinado ao grupo da UNATI-UEL, 

solicitamos que dessem mais alguma informação sobre a Internet. Assim se 

expressaram: 

 

• a Internet aumenta nossa capacidade de pesquisa; ajuda a quem não tem 
dinheiro para comprar livros, a tê-los ou ler textos de quem os pesquisou; 
Internet ainda é uma caixa surpresa!!!; 

• acho o computador maravilhoso para a juventude, quando navegam para a 
cultura; 

• precisa melhorar o nível de quem faz os sites. Há muita coisa boa, embora [...]; 
• está faltando a publicação de uma lista de assinantes com seus “sites” (home-

pages) e e-mails; 
• na UEL, crie um centro de computador com Internet para a UNATI-UEL; 
• acho ótimo o mundo atual; 
• quero agradecer esta oportunidade e pedir que me ajudem a atualizar-me na 

Internet, para ajudar quem precisa e não tem oportunidade. Tudo que não 
sabemos é realmente difícil, depois torna-se fácil. Obrigada; 

• o que causa preocupação é a alienação que às vezes a informática a Internet, 
o computador provoca nos jovens e adultos jovens. Acredito que na Terceira 
Idade é um aprendizado dinâmico, bom para manter e completar outros meios 
para a qualidade de vida, mantendo a memória e desenvolvendo também o 
raciocínio; 

• tudo que é feito e usado com exagero é ruim para todos. Uso moderado é 
necessário para tudo na vida; 

• as pessoas usem a Internet só para o bem e não colocando maldade para 
nossos filhos e netos; 

• o computador faz parte da vida atual: negar esta realidade é não querer 
participar do atual. Temos com certeza maior dificuldade que os jovens, para 
aprender porque não somos ou melhor não fomos criados nesta geração que já 
começa na pré-escola ou anteriormente a serem treinados. Porém nada 
impede que nossa cabeça continue atual e ativa. Estou lendo um livro de física 
quântica onde valoriza sempre a transformação; 

• pretendo fazer um curso de informática a partir de outubro, entrar em contato 
com o computador e navegar na Internet, o mais rápido possível, porque me 
sinto como um “peixe fora d’água”; 

• oportunidade para todos que querem conhecer e aprender; 
• querer é querer, aprender com ânimo; 
• precisamos conhecer mais sobre a Internet, para melhor usarmos; 
• seria ideal se todas as pessoas tivessem a Internet em suas residências; 
• tudo o que podemos fazer para aumentar o nosso conhecimento, é válido, e 

acho que as pessoas precisam perder o preconceito com o computador, 
principalmente as pessoas mais velhas; 

• acho que tudo que acontece para melhorar a vida e facilitar o conhecimento é 
excelente. Basta o ser humano utilizar o conhecimento para o bem da 
humanidade; 
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• gostaria que na UEL, tivéssemos aulas de informática, quem sabe na UNATI-
UEL; 

• será um Deus nos acuda, um verdadeiro Armagedon o último capítulo da 
Bíblia. Neste nosso Brasil, faminto de cultura, rara pessoa terá grande acesso. 
No meio da riqueza impera a FOME. 

 

Observamos que há nestes discursos a preocupação de que as 

pessoas façam da Internet uso maléfico. A maioria dos sujeitos pesquisados 

manifestaram, em suas respostas que a Internet é importante nos dias de hoje. 

Expressaram o desejo de aprender a utilizá-la. Estas respostas vêm ao encontro do 

pensamento de Dertouzos (1997, p.26) quando afirma que  

 

a tecnologia da informática está mudando a maneira como trabalhamos e 
nos divertimos. Mais importante, porém, é a maneira como altera os 
aspectos mais profundos de nossa vida e condição humana: como tratamos 
da saúde, como o governo trata dos assuntos públicos, como os grupos 
étnicos preservam sua herança, quais vozes serão ouvidas e até como as 
nações vão se formando. 

 

Observamos progressos cada vez mais acentuados, pois o acesso 

aos diversos sites tem proporcionado às pessoas a necessária atualização.  

Notamos que alguns sujeitos desta pesquisa demonstraram 

preocupação em relação aos assuntos existentes nos “sites” da Internet. Sobre este 

assunto, não gostaríamos de nos posicionar, pois requer uma avaliação minuciosa, 

criteriosa e aprofundada, exigindo uma pesquisa específica. 

 Na questão 19 do grupo do SENAC-Londrina, perguntamos sobre o 

que gostam de mexer na Internet, e obtivemos as seguintes respostas: 

 

• correio eletrônico; 
• em tudo, não tenho nada em especial; 
• passar e-mail para os filhos e amigos: ler jornais: notícias; novelas e conhecer 

museus e cidades históricas; 
• como minha área é educação, acesso sempre sites sobre isto. Gosto de enviar 

mensagens e etc; 
• estou na fase de descobrir todos os recursos oferecidos no momento: gosto de 

enviar e receber mensagens [...]; 
 

 Estes indivíduos que fizeram o Curso de Informática no SENAC-

Londrina aprenderam a utilizar a Internet e se sentem satisfeitos com aprendizagem. 
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Em suas respostas, é possível perceber que eles estão praticando o que 

aprenderam. 

 Mais uma vez, recorremos a Lévy (1999, p. 96) quando comenta [...] 

“por intermédio dos mundos virtuais, podemos não só trocar informações, mas 

verdadeiramente pensar juntos, por em comum nossas memórias e projetos para 

produzir em cérebro cooperativo”. 

 O ser humano não pode limitar-se só às suas experiências, deve 

compartilhar informações e experiências para ampliar seus conhecimentos. Hoje se 

tem no computador um eficiente recurso para agilizar esse compartilhamento, que é 

feito por meio de um provedor de rede, em que há uma caixa postal eletrônica 

identificada por um endereço especial, do qual recebemos e pelo qual enviamos 

mensagens. 

 Questionamos aos sujeitos do grupo do SENAC-Londrina na 

questão 20, o que significava a Internet para eles. Obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

• um grande avanço; 
• “UM BICHO” maravilhoso, fantástico, conhecimento profundo, pois temos uma 

visão global de tudo que está acontecendo; 
• é uma evolução muito grande e gostosa; 
• um meio mais fácil de contactar com o mundo; 
• a descoberta de um mundo novo, até então privilégio da juventude. 

 

 A Internet é uma invenção que revolucionou o mundo. Por 

intermédio dela, o indivíduo pode entrar em contato com qualquer pessoa conhecida 

ou não de diversas partes da Terra. Além disso, encontram-se nela textos que se 

destinam a atender as necessidades dos internautas. É o que percebemos nas 

palavras de Lévy (1999, p.64):  

 

o ciberespaço cooperativo deve ser concebido como um verdadeiro serviço 
público. Essa ágora virtual facilitaria a navegação e a orientação no 
conhecimento, promoveria trocas de saberes, acolheria a construção 
coletiva do sentido, proporcionaria visualização dinâmica das situações 
coletivas, permitiria, enfim, a avaliação por múltiplos critérios, em tempo 
real, de uma enorme quantidade de proporções, informações e processos 
em andamento. O ciberespaço poderia tornar-se o lugar de uma nova forma 
de democracia direta em grande escala. 
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 Por meio da Internet podemos buscar e encontrar informações para 

esclarecer dúvidas, pois é um campo de pesquisa. 

 Prosseguindo a investigação, a questão 21 destinada ao grupo do 

SENAC-Londrina, diz respeito à ampli ação de amizades via Internet. Nela a maioria 

dos sujeitos (85,7%) disseram que já fizeram novas amizades pela Internet e 14,3% 

responderam que não buscaram novas amizades o que talvez seja devido ao fato de 

estarem no início de sua aprendizagem. 

 Quanto à questão de nº 22 também existente apenas no questionário 

do grupo do SENAC-Londrina, “você já acessou algum site da Terceira Idade”, eles 

responderam negativamente, pois nunca acessaram este tipo de site por não 

saberem da sua existência. Mais uma vez, devemos alertar, que os sujeitos 

pesquisados estavam no começo de suas “aventuras” no ciberespaço. Por outro 

lado, esta pesquisa poderá contribuir na divulgação destes “sites” para este e outros 

grupos. 

 Na tabela 19, os idosos do grupo do SENAC-Londrina, responderam 

em uma questão de múltipla escolha (nº 24) sobre os serviços/assuntos que mais 

utilizam na Internet. 

 

                  Tabela 19 – Serviços/assuntos que mais utiliza na Internet/Web 

Serviços/assuntos SENAC-Londrina 

 que mais utiliza [...] F % 

Correio eletrônico 6 85,7 

Notícias (revistas e jornais) 5 71,4 

Turismo (cidades, passeios, viagens, 
etc) 

4 57,2 

Cultura (museus e artes) 3 42,8 

Salas de bate-papo (chat) 2 28,6 

Shopping (lojas on-line de livros, cds, 
etc) 

- - 

Sites da Terceira Idade - - 

  

Com essas respostas, percebemos que os serviços ou os assuntos 

mais procurados por estes usuários são o correio eletrônico com 85,7%, em 
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segundo lugar (71,4%) foram as notícias de jornais e revistas, depois, o turismo com 

57,2%; em seguida, cultura com 42,8% e salas de bate-papo com 28,6%. 

Detectamos também que não fizeram nenhuma visita a shopping nem a sites da 

Terceira Idade, visto que estes itens não foram assinalados. 

 Sobre os tipos de serviços/produtos que os idosos gostariam de ter 

na Internet e que ainda não encontraram, elaboramos a questão 24, porém os 

sujeitos pesquisados não opinaram. Possivelmente esta omissão deva-se ao fato de 

os idosos estarem no início de suas atividades na Internet, portanto ainda 

desconhecem o potencial da mesma. 

 Na questão 25, “quantas vezes você utiliza a Internet/Web em 

média”, o grupo do SENAC-Londrina respondeu: 

 

                         Tabela 20 – Quantas vezes você utiliza a Internet/Web 

Quantas vezes SENAC-Londrina 

utiliza [...] F % 

Mais de 1 vez ao dia 3   42,9 

1 vez ao dia 3   42,9 

Algumas vezes por semana 1   14,2 

TOTAL 7 100,0 

  

Os resultados deste questionamento demonstram que 42,9% dos 

usuários utilizam o computador mais de uma vez por dia; 42,9% afirmaram que o 

utilizam uma vez ao dia e 14,2%, algumas vezes por semana, assim 85,8% acessam 

a Internet pelo menos uma vez ao dia. 

 Na questão 26, referente ao uso do correio eletrônico, este mesmo 

grupo, respondeu em percentual de 100,0 que eles utilizam o correio eletrônico.  

 Quanto à questão 27, os  integrantes do grupo do SENAC-Londrina 

foram questionados, sobre a participação em listas de discussão, estes responderam 

negativamente. Acreditamos que há duas justificativas para isto: o fato de os idosos 

estar usando a Internet há pouco tempo e a falta de interesse e motivação para 

participar deste tipo de atividade. 
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 Quando perguntamos “o que você acha da Internet” ao grupo do 

SENAC-Londrina, expressaram da seguinte forma: 

 

• facilidade de pesquisar; rapidez de mandar e receber correio; notícias; 
• de grande valor, principalmente na nossa idade que temos tempo para 

navegar. Preenchemos o nosso tempo em algo sadio; 
• é um mundo novo, apaixonante e cheio de surpresas e de conhecimentos. 

Gosto muito!; 
• a melhor coisa, para todo o ser humano. Maravilhoso! 
• maravilhoso!!!; 
• um ótimo meio de comunicação; 
• é o futuro. A geração vindoura não conhecerá a datilografia, e sim a digitação. 

A Internet faz a integração social. 
 

 A questão 29 direcionada ao grupo do SENAC-Londrina, visou 

revelar se os usuários “tinham dificuldade para ler”. Obtivemos as seguintes 

respostas: 85,7% não tem dificuldade em ler, 14,3% não respondeu. Apesar de 

alguns usarem óculos, a maioria afirmou não ter problemas de visão. 

 Buscando conhecer o nível de facilidade ou dificuldade na leitura 

devido ao tamanho da letra dos textos na Internet, formulamos uma pergunta aberta 

(questão 30). As respostas obtidas 71,4%, consideram que o “tamanho é bom e 

adequado”; porém 28,6% responderam que a letra poderia ser um pouquinho maior. 

 Finalizando este questionário, perguntamos ao grupo do SENAC-

Londrina se eles “tinham alguma coisa a acrescentar sobre a Internet”. Três pessoas 

(42,9%) opinaram da seguinte forma:  

 

• deveria ser um pouco mais rápida; 
• para mim acho que demora muito para acessar os sites e conectar; 
• deveria estar disponível nas escolas, especialmente a pública, para que nossas 

crianças pudessem interagir já com a Internet.  
 

 Vale lembrar que possivelmente algumas pessoas terão problemas 

de acesso a Internet, mas isso depende muito do equipamento de que elas dispõem: 

placa de fax, modem de alta velocidade; provedor ao qual a pessoa está associada; 

e as próprias páginas que, na maioria das vezes, são carregadas de figuras, 

dificultando a sua apresentação com maior rapidez. Quanto a ter computador em 

escolas públicas, isso é responsabilidade do governo. 



 

 

92 

E lembramos que os sujeitos do SENAC-Londrina encontravam-se 

num processo de aprendizagem do acesso à Internet. Portanto consideramos 

desnecessário o cruzamento de questões, limitando-nos ao confronto com a 

literatura da área. 

A seguir, efetuamos alguns cruzamentos de questões do grupo da 

UNATI-UEL, iniciativa que possibilitou uma análise mais pormenorizada dos dados 

obtidos, ou seja, detectar os sentimentos e as aspirações desse grupo. 

 

 

6.4 Sentimentos e aspirações do grupo UNATI-UEL 
 

 Consideramos importante investigar quais eram os sentimentos e 

aspirações do grupo da UNATI-UEL. Para tanto, optamos em cruzar a questão 

“Você sabe utilizar o computador?”, existente no questionário, com as que arrolamos 

a baixo, isto se deve ao fato de avaliarmos que a mesma é determinante para o êxito 

desta investigação.  

 

• Q1 - Faixa de idade; 
• Q5 - Você ainda está trabalhando; 
• Q7 – Se não, gostaria de aprender a utilizar o computador; 
• Q8 - Você possui microcomputador em sua residência; 
• Q9 - Você acha que utilizar computador é divertido; 
• Q10 - Você acha que o contato com o computador traz alguma sensação de 

solidão; 
• Q11 - Você acha que contactar com outras pessoas através da Internet poderia 

aumentar seu círculo de amizades; 
• Q12 - As novas tecnologias o amedrontam; 
• Q13 - Você acha que, aprendendo a lidar com as máquinas atuais, conseguirá 

maior integração social; 
• Q14 - Você acredita que atualmente aprender mais sobre computação é 

necessário; 
• Q15 - Você acredita que utilizar computador é; 
• Q16 - Assinale com X as afirmações com as quais você concorda; 
• Q17 - Você tem receio de que os computadores dominem o mundo; 
• Q18 - Você acredita que com o aparecimento dos computadores, originaram-se 

muitos desempregos; 
• Q19 - Você acha que o nível intelectual da pessoa é um fator determinante 

para que seja usuário de computadores; 
• Q20 - Você acha que a partir de “uma certa idade” (assinale com X); 
• Q21 - Você gostaria que houvesse cursos especiais de computador, destinados 

à Terceira Idade;  
• Q22 - Se você fizesse um curso de computação, seria preferível;  
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• Q23 - Você se sente inibido quando alguém mais jovem possui maior 
desenvoltura para lidar com o computador, mesmo sabendo que isto é natural, 
pois eles ao nascerem já o encontraram em operação;  

• Q24 - Você gostaria de aprender a utilizar a Internet. 

  
Esta decisão possibilitou uma melhor compreensão dos resultados.  

Primeiramente, realizamos o cruzamento da questão 6 (Você sabe 

utilizar o computador) com a questão 1 (faixa de idade). A tabela 21, apresenta os 

resultados. 

 

      Tabela 21 – Sabe utilizar o computador  X  Faixa de idade 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Idade F* % F % F % 

Não respondeu - -   1  2,4   1    2,4 

45 a 54 anos   2   4,9   3  7,3   5   12,2 

55 a 60 anos   6 14,6 14    34,2 20   48,8 

61 a 70 anos   2   4,9   9    21,9 11   26,8 

+ de 70 anos - -   4   9,8   4     9,8 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

      *F= Freqüência  
 

Neste cruzamento, verificamos que 75,6% das pessoas pesquisadas 

da UNATI-UEL não utilizam o computador, e 24,4% o utilizam.  A faixa etária que 

mais faz uso do computador (14,6%) está entre 55 e 60 anos. Esta faixa etária, 

antecede a faixa de jovens idosos (60 a 69 anos) segundo a classificação de Veras 

(1994, p.26). Isso mostra que este público está entrando na Terceira Idade, 

permanecendo ativo na comunidade, acompanhando as inovações que chegam ao 

mercado. 

Deduzimos, pelas respostas, que a dificuldade no uso do 

computador pelos idosos é devida à falta de oportunidade, treinamento, entre outras,  

que a UNATI-UEL ainda não oferece. Esta classe não está sendo privilegiada como 

nossos jovens, mas como afirma Lévy (1999, p.63-64) “não é absurdo conceber que, 

daqui a alguns anos, todos os lares possam igualmente estar equipados de 
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terminais de um dispositivo de comunicação segundo um esquema em espaço 

todos/todos”. 

 Portanto, à medida que os anos passam, a tendência é que os 

computadores fiquem mais baratos, proporcionando a todas as pessoas o privilégio 

de tê-los em seus lares. Podemos esperar que os idosos, em conseqüência dessa 

facilitação, tenham maior familiaridade com esta tecnologia. 

Os resultados do cruzamento das questões 6 (Você sabe utilizar o 

computador) com a 5 (Você ainda está trabalhando), estão registrados na tabela 6.   

 

         Tabela 22 – Sabe utilizar o computador X  Trabalha 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Trabalha? F % F % F % 

Não respondeu   1    2,4   1  2,4   2     4,8 

Sim   4    9,8   9 22,0 13   31,8 

Não   5 12,2 21 51,2 26   63,4 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Como pode ser observado na tabela 22,  51,2% não trabalham e não 

sabem utilizar o computador; 22,0% trabalham, mas não sabem utilizar o 

computador; 12,2% não trabalham e sabem utilizar computador; 9,8% trabalham e 

sabem utilizar o computador. 

 Notamos que a maioria dos pesquisados que responderam que não 

trabalham, não foram preparados para receber esta tecnologia de informação no seu 

ambiente de trabalho ou até em seu lar. Muitos, no decorrer de sua vida laboral, 

utilizavam outros tipos de equipamentos, e isso vem dificultar sua interação com a 

informática. 

O cruzamento da questão 6 (Você sabe utilizar computador) com a 

questão 7 (Se não, gostaria de aprender a utilizar o computador), são apresentados 

na tabela 23. 
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                   Tabela 23 –  Você sabe utilizar computador X Se não, gostaria de 
aprender 

            Sabe utilizar Não Total 
Gostaria... F % F % 

Sim  27  87,1 27  87,1 

Não   4  12,9   4  12,9 

TOTAL 31 100,0 31 100,0 

 

  Dos idosos pesquisados, 87,1% não sabem utilizar o computador, mas 

manifestaram a vontade de aprender e 12,9% não sabem utiliza-lo e não gostariam 

de aprender. Os idosos, na sua totalidade, demonstraram que não utilizam o 

computador, mas não querem ficar excluídos da sociedade, portanto reivindicam 

curso de informática na grade curricular da UNATI-UEL. Lévy (1999, p.25) comenta 

que:   

 

constituir o espaço do saber seria, em especial, dotar-se dos instrumentos 
institucionais, técnicos e conceituais para tornar a informação “navegável”, 
para que cada um possa orientar-se e reconhecer os outros em função dos 
interesses, competências, projetos, meios, identidades recíprocos no novo 
espaço. 

 

Nesse contexto, percebemos que as informações estão dispostas 

neste “mar navegável”, para que as pessoas se instruam e passem suas 

experiências de acordo com seus interesses. É nesse sentido que o idoso se 

enquadra. Eles também querem participar dessa troca de conhecimento que a 

Internet possibilita às pessoas, ampliando seus horizontes em busca da satisfação, 

do prazer e das realizações pessoais. 

Na tabela 24, podemos observar os resultados do cruzamento da 

questão 6 (Você sabe utilizar o computador) com a questão 8 (Você possui micro 

computador em sua residência). São os seguintes: 
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         Tabela 24 – Sabe utilizar o computador X Possui micro computador 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Possui micro... F % F % F % 

Não respondeu   - -   1   2,4    1     2,4 

Sim   7 17,1   7 17,1 14   34,2 

Não   3   7,3 23 56,1 26   63,4 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Por este cruzamento concluímos que: 17,1% dos sujeitos sabem 

usá-lo e possuem computador; 17,1% não sabem utilizar o computador, mas 

possuem micro; 56,1% não possuem e não sabem utilizar o computador. 

Segundo Cebrián (1999, p.27) a [...] rede vem entrando nos lares 

com a mesma rapidez que a televisão na década de 1950, o que é o mesmo que se 

conclui da tabela, em que os respondentes acreditam que o computador segue o 

caminho da TV, retendo as pessoas no lar. Ele complementa:  

 

para essa população cada vez mais numerosa com acesso à rede, as 
ferramentas digitais não são tecnologias mais complicadas do que a 
televisão ou a geladeira. Ao contrário de seus pais, não têm medo das 
novas tecnologias, o que cria uma vantagem geracional: eles sobrepujam os 
mais velhos na auto-estrada da informação. 

 

Observamos que a aquisição de microcomputadores ainda é 

privilégio de poucos pelo alto custo. Para navegar na Internet além do equipamento 

o indivíduo necessita ter uma linha telefônica e estar associado a um provedor ou ter 

acesso a um provedor gratuito. Assim sendo, o percentual de 56,1% de indivíduos 

que não possuem computadores, mostra a falta de recursos ou a não-priorização do 

computador no orçamento familiar. 

Quanto ao cruzamento da questão 6 (Você sabe utilizar o 

computador) com a questão 9 (Você acha que utilizar computador é divertido), 

objetivamos detectar se os indivíduos pesquisados, consideram o computador como 

uma “ferramenta prazerosa”. O resultado está na tabela 25. 
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      Tabela 25 – Sabe utilizar o computador  X  Utilizar o computador é divertido  

            Sabe utilizar Sim Não Total 
É divertido... F % F % F % 

Não respondeu   - -   1   2,4    1     2,4 

Sim   10 24,4 24 58,6 34   83,0 

Não   - -   6 14,6   6   14,6 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Dos indivíduos pesquisados, 24,4% sabem utilizar o computador e 

acreditam que ele seja também um meio de diversão; 58,6% não sabem usá-lo, mas 

crêem que ele possa proporcionar prazer; 14,6% não sabem utilizá-lo e não 

acreditam que seja um passatempo. 

Embora a maioria dos sujeitos pesquisados não tem computador, 

seu conceito sobre o computador inclui também a idéia de entretenimento. Este 

modo de pensar concorda com os dizeres de Lévy (1999, p. 27): [...] “meu potencial 

de ser, e tanto mais quanto mais diferir de mim. Poderei associar minhas 

competências às suas, de tal modo que atuemos melhor juntos do que separados”.  

Na tabela 26, podemos observar os resultados do cruzamento da 

questão 6 (Você sabe utilizar o computador) com a questão 10 (Você acha que o 

contato com o computador traz alguma sensação de solidão). 

 

      Tabela 26 – Sabe utilizar o computador X Contato com o computador  

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Contato[...] F % F % F % 

Não respondeu   - -   3   7,3   1     7,3 

Sim   1   2,4   7   9,8   5   12,2 

Não   9 22,0 24 58,5 33   80,5 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 
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Com essas repostas, percebemos que 58,5% dos indivíduos 

pesquisados, não sabem utilizar o computador e não acreditam que o contato com o 

computador traz alguma sensação de solidão; 22,0% sabem utilizá-lo e não 

acreditam que o computador traz alguma sensação de solidão; 9,8% não sabem 

utilizar o computador e acreditam que ele traz alguma sensação de solidão e 2,4% 

sabe utiliza-lo e acredita que o computador traz alguma sensação de solidão. 

É interessante destacar que a maioria dos idosos, percebe o 

computador como algo que irá tirá-los da solidão, consideram-no um companheiro. 

Buscando reforçar estas respostas, a pesquisadora apropria-se do texto de Moraes 

(1997, p. 187), quando afirma 

 

[...] se estão ocorrendo mudanças nos processos de produção, 
armazenamento, transformação e transmissão do conhecimento, alterações 
também ocorrerão no equipamento cognitivo do indivíduo, o que 
possivelmente provocará modificações nos modos de conhecer e nos estilos 
de viver da própria humanidade. 

 

Destarte, com a utilização do computador, os idosos adquirem um 

aliado que pode modificar o ritmo de suas vidas, ampliando relacionamentos 

afetivos. Outro fator que é positivo do uso do computador pela Terceira Idade é a 

possibilidade de desenvolver o raciocínio, principalmente daqueles que estão 

aposentados. 

A próxima tabela, apresentamos o cruzamento das questões 6 (Você 

sabe utilizar o computador) com a questão 11 (Você acha que contactar com outras 

pessoas através da Internet aumentaria seu círculo de amizades).  

 
       Tabela 27 – Sabe utilizar o computador X Contactar com outras pessoas  

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Contactar[...] F % F % F % 

Não respondeu   - -   3   7,3  3     7,3 

Sim  9 22,0 22 53,7 31   75,7 

Não   - -  5 12,2  5   12,2 

Não sabe   1  2,4   1   2,4  2     4,8 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 
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Dos indivíduos pesquisados, 53,7% não sabem utilizar o computador 

mas acreditam que contactar com outras pessoas através da Internet aumentaria 

seu círculo de amizades; 22,0% sabem utilizá-lo e acreditam nessa possibilidade; 

12,2% não sabem utilizá-lo e não acreditam que ele aumentaria seu círculo de 

amizades. 

Estes dados, leva a pesquisadora a concluir que a maioria (75,7%) 

acredita na possibilidade de ampliar seu círculo de amizade através da Internet. 

Nesse sentido, Dyson (1998, p. 24) comenta que [...] “as pessoas 

precisam apenas compartilhar interesses ou objetivos e encontrar uma às outras. Ao 

contrário do que acostuma ocorrer, as pessoas não ficam presas às comunidades 

onde nasceram”. 

Portanto, com o uso da Internet qualquer pessoa até mesmo os 

idosos, poderá fazer amizades virtuais que com o tempo podem tornar-se reais, 

aumentando assim seu círculo de amizades. 

Na tabela 28 apresentamos os resultados do cruzamento da questão 

6 (Você sabe utilizar o computador) com a questão 12 (As novas tecnologias o 

amedrontam). 

 

      Tabela 28 – Sabe utilizar o computador  X  Novas  tecnologias o 
amedrontam 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Amedronta [...] F % F % F % 

Não respondeu   - -   2   4,9   2     4,9 

Sim  5 12,2 14  34,1 19   46,3 

Não  5 12,2 13 31,7 18   43,9 

Ás vezes - -   2   4,9   2     4,9 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Esses resultados demonstram que 34,1% dos indivíduos não sabem 

utilizar o computador, mas acreditam que esta nova tecnologia os amedronta; 31,7% 

não utilizam e não acreditam nesta possibilidade; 12,2% sabem utilizar o computador 
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e acreditam que a nova tecnologia amedronta: 12,2% sabem utilizar o computador, 

mas não acreditam nisso. 

A pesquisadora acredita ser fundamental destacar que a diferença 

entre os que se sentem amedrontados e os que não se sentem no caso de não 

utilizarem o computador é de 2,4%. Segundo Dertouzos (1997, p.225) [...] “aprender 

sempre foi uma experiência de contato direto entre pessoas, de modo que é 

razoável acreditar na necessidade de um processo de relações humanas mediado 

por computadores”. 

É ingênua a idéia de que o ser humano irá resistir às máquinas. 

Resistência sempre haverá, pois muitas pessoas colocam barreiras à sua 

aprendizagem. 

Na tabela 29, encontram-se os dados obtidos no cruzamento das 

questões 6 (Você sabe utilizar o computador) e 13 (Você acha que aprendendo a 

lidar melhor com as máquinas atuais, você conseguirá maior integração social). 

  

      Tabela 29 – Sabe utilizar o computador  X  Conseguirá maior integração 
social 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Integração[...] F % F % F % 

Não respondeu   - -    1   2,4    1     2,4 

Sim 10 24,4 24 58,5 34   82,9 

Não - -   4   9,8   4     9,8 

Não sabe   - -   2   4,9  2     4,9 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Os resultados demonstram que 58,5% dos indivíduos não sabem 

utilizar o computador, mas acreditam que aprendendo a lidar melhor com as 

máquinas atuais, conseguirão uma maior integração social; 24,4% dos indivíduos 

sabem utiliza-lo e acreditam nessa possibilidade.  

Os que não utilizam o computador, mas acreditam nele como  

integrador social, constitui a maior percentagem (58,5%). Porém, é necessário que 
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se destaque também que os que utilizam o computador e acreditam na contribuição 

desta ferramenta para articulação social, somam 24,4%. 

O computador esta mudando a maneira de as pessoas trabalharem 

e [...] “na educação, como na saúde, o Mercado de Informação causará mudanças 

sensíveis, derivadas de sua capacidade de vencer distâncias, transmitir informações 

importantes e promover a integração entre grupos” (DERTOUZOS, 1997, p.241). 

Na tabela 30, mostramos o cruzamento das questões 6 (Você sabe 

utilizar o computador) com a 14 (Você acredita que atualmente aprender mais sobre 

computação é necessário). 

 

   Tabela 30 – Sabe utilizar o computador X Aprender mais computação é 
necessário 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Aprender mais[...] F % F % F % 

Sim   10 24,4 30 73,2 40   97,6 

Não sabe   - -   1   2,4   1     2,4 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Dos sujeitos questionados 73,2% não utilizam o computador e 

acreditam que atualmente aprender mais sobre computação é necessário; 24,4% 

sabem utiliza-lo e acreditam que seja básico este conhecimento. 

Portanto, a maioria dos indivíduos acredita que saber computação é 

fundamental, pois além de ser útil nos afazeres do cotidiano, possibilita pesquisas 

sobre vários assuntos, desde informações médicas até informações sobre lazer. 

Na realidade, precisamos do computador para desenvolver qualquer 

atividade, desde a mais simples até a mais complexa. Com o “aparecimento das 

mídias eletrônicas, entre eles a informática e a telemática, modificações importantes 

e significativas estão ocorrendo nas formas de conceber, armazenar e transmitir o 

saber”  (MORAES,1997, p.123). 

A seguir, apresentamos os dados referentes ao cruzamento das 

questões 6 (Você sabe utilizar o computador) e 15 (Você acredita que utilizar 

computador é). É imprescindível destacar que a 15º questão é de múltipla escolha. 
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                   Tabela 31 – Sabe utilizar o computador X Acredita que utilizar é  

            Sabe utilizar Sim Não 
Acredita que[...] F % F % 

Agradável   10 24,4 18 43,9 

Desagradável - - 1 2,4 

Fácil 4 9,8 1 2,4 

Difícil 2 4,9 10 24,4 

Não sabe   - - 9 21,9 

 

Dos indivíduos pesquisados 43,9% não sabem utilizá-lo, mas 

acreditam ser prazeroso seu manuseio; 24,4% sabem utilizar o computador e 

acreditam que isso é prazeroso; 24,4% não sabem utiliza-lo e acham difícil seu 

manuseio. 21,9% não sabem servir-se e, portanto, não se servem. 

Podemos acrescentar aqui as palavras de Dertouzos (1997, p.367-

368) quando afirma que [...] “o objetivo da tecnologia é fazer novos equipamentos, 

capazes de satisfazer as necessidades humanas, e não tornar nossas vidas mais 

complicadas”. Cada vez mais as novas tecnologias devem ser consideradas como 

auxiliares do ser humano, dando a ele suporte em seu trabalho, para que obtenha 

resultados com maior rapidez. 

O próximo cruzamento a ser analisado é da questão 6 (Você sabe 

utilizar o computador) com a 16 (Assinale com X as afirmações com as quais você 

concorda). Os dados estão expostos na tabela 32. 
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        Tabela 32 – Sabe utilizar o computador X Concorda 

            Sabe utilizar Sim Não 
Concorda F % F % 

Computador alimenta [...] 9 21,9 18 43,9 

Computador desenvolve [...] 9 21,9 23 56,1 

Computador ajuda [...] 7 17,1 14 34,1 

Computador facilita [...] 9 21,9 18 43,9 

Computador possibilita [...] 4   9,8 10 24,4 

Computador é brinquedo [...] 4   9,8 10 24,4 

Computador é útil [...] 8 19,5 26 63,4 

 

Percebemos que 63,4% dos idosos pesquisados não sabem utilizar 

o computador, mas concordam que o computador é útil; 56,1% não sabem utiliza-lo, 

mas crêem que o computador desenvolve o raciocínio, podendo tornar a pessoa 

inovadora; 43,9% não sabem utilizar o computador, mas acreditam na possibilidade 

de que o computador alimenta a capacidade artística e a invenção; 43,9% não 

sabem utilizá-lo, mas acham que ele possibilita o trabalho em grupo; 34,1% não 

sabem utilizar o computador, mas acreditam que ele ajuda na memorização e na 

compreensão da leitura, no falar, na escrita; 34,1% não sabem utilizá-lo, mas 

acreditam que facilita a solução de problemas numéricos e 24,4% não sabem 

utilizar, mas acreditam que o computador é um brinquedo. 21,9% sabem utilizar o 

computador e acreditam que o computador alimenta a capacidade artística e a 

invenção; também 21,9% sabem utilizá-lo e acreditam que ele desenvolve o 

raciocínio, tornando a pessoa inovadora; 21,9% sabem utilizá-lo e acreditam que ele 

possibilita o trabalho em grupo. 

Mesmo não tendo a maioria dos respondentes habilidades no uso do 

computador, observamos que eles têm uma visão positiva relativamente ao seu uso 

nas atividades cotidianas dos indivíduos. Recorremos a Moraes (1997, p. 186) 

quando comenta que podem ser considerados naturais os processos de 

“transmissões ocorridas entre os diferentes tipos de cultura, por exemplo, da cultura 

oral para a escrita e desta para a digital”. Sendo assim, as experiências adquiridas 
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ao longo da vida, poderão estar disponíveis na Internet, não ficando restrita somente 

a uma comunidade e sim, a todas as pessoas que estão ligadas na rede Internet. 

Na tabela 33 apresentamos os cruzamentos das questões 6 (Você 

sabe utilizar o computador) e 17 (Você tem receio de que os computadores dominem 

o mundo), referentes ao receio que se tem de que os computadores venham a 

dominar o mundo. 

 

     Tabela 33 – Sabe utilizar o computador  X Tem receio 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Tem receio [...] F % F % F % 

Sim   1       2,4  13 31,7  14   34,1 

Não  7  17,1 16 39,0  23   56,1 

Não sabe   2   4,9   2   4,9    4     9,8 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Sobre os dados apresentados, podemos fazer a seguinte análise: 

39,0% não sabem utilizar o computador e não têm receio de que os computadores 

dominem o mundo; 31,7% não sabem utilizar o computador, mas têm esse receio; 

17,1% sabem utilizar o computador e não têm receio de que ele venha a dominar o 

mundo. 

Dos sujeitos pesquisados 56,1% não têm receio de que os 

computadores dominem o mundo. Isto deve ser considerado um resultado positivo, 

visto que [...] “os estudiosos dizem que, no umbral do terceiro milênio, os setores 

mais promissores no terreno dos negócios serão as telecomunicações, os meios de 

informação, o entretenimento e o turismo” (CEBRIÁN, 1999, p. 33). 

O cruzamento da questão 6 (Você sabe utilizar o computador) com a 

questão 18 (Você acredita que com o aparecimento dos computadores, causaram 

muitos desempregos), resultaram na tabela 34.  
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      Tabela 34 – Sabe utilizar o computador X Causaram muitos desempregos 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Desempregos [...] F % F % F % 

Não respondeu   - -    1   2,4    1      2,4 

Sim   5 12,2 18 43,9 23    56,1 

Não   4   9,8 10 24,4 14   34,2 

Não sabe   1   2,4   2   4,9   3     7,3 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Dos indivíduos pesquisados, 43,9% não sabem utilizar o 

computador, mas acreditam que com o aparecimento dos computadores, causou 

muitos desempregos; 24,4% não utilizam o computador e não acreditam nisto e 

12,2% utilizam o computador e acreditam que ele cause muitos desempregos. 

A maioria dos indivíduos que não sabe utilizar o computador, 

acredita que o advento do computador ocasionou muitos desempregos. Bem, é certo 

que [...] “tais mudanças serão profundas e certamente afetarão a maneira como nos 

vemos – positivamente, se apreciarmos as vantagens que oferecem, e 

negativamente, se não tivermos acesso a elas“ (DERTOUZOS, 1997, p. 345-346). 

A tabela 35 indica o cruzamento da questão 6 (Você utiliza o 

computador) com a 19 (Você acha que o nível intelectual da pessoa é um fator 

determinante para que seja usuário de computadores). 

 

   Tabela 35 – Sabe utilizar o computador X Nível intelectual 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Nível intelectual F % F % F % 

Não respondeu   - -   2   4,9   2     4,9 

Sim    3    7,3 12 29,3 15   36,6 

Não    7 17,1 14 34,1 21   51,2 

Não sabe   - -   3   7,3   3     7,3 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 
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Podemos observar na tabela 35 que 34,1% não utilizam o 

computador e não acham que o nível intelectual da pessoa é um fator determinante 

para que seja usuário de computadores; 29,3% não sabem utilizá-lo, mas acreditam 

que isto seja necessário; 17,1% sabem utilizar o computador, mas não acreditam 

que o nível intelectual da pessoa seja essencial. 

Pelos resultados dessa tabela, observamos que os sujeitos estão em 

dúvida quanto a acreditar que o nível intelectual da pessoa seja um fator 

determinante para ser usuário de computador, pois não há uma diferença 

significativa entre sim e não (4,9%).  

Para alguém ser usuário da Internet não precisa ser intelectual, pois 

nela encontram-se todos os tipos de pessoas; [...] “a maior oportunidade da net é o 

fato de ela permitir que você vá além da simples escolha e comece a criar,  

induzindo o leitor a ampliar seus conhecimentos” (DYSON, 1998, p. 288). 

O cruzamento da questão 20 (Você acha que a partir de “uma certa 

idade”) com a questão 6 (Você sabe utilizar o computador), resultam na tabela 36. 

 

            Tabela 36 – Sabe utilizar o computador X A partir de uma certa idade  

            Sabe utilizar Sim Não 
A partir de [...] F % F % 

Capacidade intelectual [...]   6 14,6 13 31,7 

Não precisa aprender [...] - - 1 2,4 

Reciclar sem participação [...] 3 7,3 13 31,7 

Reciclar com participação [...] 8 19,5 23 56,1 

 

A tabela 36 expõe os cruzamentos das questões citadas 

anteriormente, sendo que: 56,1% não sabem utilizar o computador mas 

responderam que se devem reciclar para acompanhar a evolução tecnológica e 

procurar participar ativamente da sociedade; 31,7% não sabem utilizar o 

computador,  mas acreditam que a capacidade intelectual diminui; 31,7% não sabem 

utilizá-lo, mas concordam em que se devem reciclar para acompanhar a evolução 

tecnológica, sem grande participação; 19,5% sabem utilizar o computador e pensam 

que se devem reciclar para acompanhar a evolução tecnologica, e procurar 
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participar ativamente da sociedade; 14,6% sabem utilizar o computador e acreditam 

que a capacidade intelectual diminui. 

Sabendo ou não utilizar o computador, a maioria dos idosos (75,6%), 

acreditam que todas as pessoas deveriam reciclar-se para acompanhar as 

evoluções tecnológicas, pois  

 

há sempre novos lugares para aprender, novas pessoas para ensinar, 
novas tecnologias para multiplicar a informação e o conhecimento, o que 
significa uma aprendizagem sem fronteiras, sem limites de idade ou pré-
requisitos burocráticos (MORAES, 1997, p.187). 

 

Nos cruzamentos das informações da questão 6 (Você sabe utilizar 

o computador) com as da 21 (Você gostaria que houvesse cursos especiais de 

computador, destinados à Terceira Idade ), obtivemos os resultados listados na 

tabela 37. 

 

         Tabela 37 – Sabe utilizar o computador X Cursos especiais 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Cursos especiais F % F % F % 

Não respondeu   - -   1  2,4    1     2,4 

Sim   10 24,4 28    68,3 38   92,7 

Não sabe   - -   2  4,9   2     4,9 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Os resultados dessa tabela 37 demonstram que 68,3% não sabem 

utilizar o computador, mas gostariam que houvesse cursos especiais de 

computação, destinados à Terceira Idade; 24,4% sabem utilizar o computador e 

gostariam que houvesse cursos especiais de computação, destinados à Terceira 

Idade. 

A população em estudo, 92,7% considera bem-vinda a oferta – caso 

isso se concretizasse - de cursos de informática e acesso à Internet pela UNATI -

UEL. Acreditam que esta reivindicação deveria ser atendida, pois a maioria 

demonstra interesse em estar atualizado com relação às novas tecnologias.  
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Após cruzamento das questões 6 (Você sabe utilizar o computador) 

e 22 (Se você fizesse um curso de computação, seria preferível), exibimos os 

resultados da tabela 38. 

 

      Tabela 38 – Sabe utilizar o computador X  Seria preferível 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Seria preferível [...] F % F % F % 

Não respondeu   - -   4   9,8   4    9,8 

Classe homogênea    4  9,8   8 19,5 12  29,3 

Classe heterogênea    4  9,8 10 24,4 14  34,2 

Sozinho com professor    1  2,4   8 19,5  9   21,9 

Sozinho utiliz.instruções    1  2,4   1   2,4  2     4,8 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Consultados os idosos sobre o tipo de classe ideal para uma melhor 

aprendizagem, 24,4% dos indivíduos que não sabem utilizar o computador, preferem 

classes heterogêneas quanto à idade; 19,5% que não utilizam o computador 

preferem classes homogêneas quanto à idade e (19,5%) gostariam de ter aulas 

sozinhos com o professor. 

A maioria dos idosos desse grupo (90,2%), expressa o desejo em 

participar em curso de informática, entre eles, 34,2%.opinaram por classes 

heterogêneas. 

Na seqüência, demonstramos o cruzamento da questão 6 (Você 

sabe utilizar o computador) com a 23 (Você se sente inibido quando alguém mais 

jovem possui maior desenvoltura para lidar com o computador, mesmo sabendo que 

isto é natural, pois eles ao nascerem já as encontraram em operação). Obtivemos os 

seguintes resultados:  
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         Tabela 39 – Sabe utilizar o computador X Se sente inibido 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
Sente inibido [...] F % F % F % 

Não respondeu   1   2,4   1   2,4   2      4,8 

Sim - -   6 14,7   6    14,7 

Não   9 22,0 23 56,1 21    78,1 

Não sabe   - -   1   2,4   1      2,4 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Dos indivíduos pesquisados, 56,1% responderam que não sabem 

utilizar o computador e não se sentem inibidos quando alguém mais jovem possui 

maior desenvoltura para lidar com o computador; 22,0% sabem utilizar o computador 

e não se sentem inibidos; 14,7% não sabem utilizar o computador, sentem-se 

inibidos quando alguém mais jovem possui maior desenvoltura para lidar com o 

computador. 

Mesmo não sabendo utilizar o computador, os indivíduos não se 

sentem inibidos em relação aos jovens quanto à utilização do computador e Moraes 

(1997, p. 188) comenta que é  

 

[...] preciso também rever a questão cronológica do aprendizado, ou seja, a 
seriação escolar por idade, ou mesmo a visão do homem que estuda, 
depois trabalha e se aposenta, esquecendo-se de que o aprendizado 
necessita ocorrer durante toda vida e que a preocupação com a idade é 
algo anacrônico, já não tem tanta importância. 
 

Não existe limite de idade para aprender e, cada vez mais, as 

pessoas que entram na maturidade descobrem isto e fazem disto “sua bandeira”. 

Na tabela 40, apresentamos o cruzamento da questão 6 (Você sabe 

utilizar o computador) com a 24 (Você gostaria de aprender a utilizar a Internet). 
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      Tabela 40 – Sabe utilizar o computador X Gostaria de aprender a utilizar 

            Sabe utilizar Sim Não Total 
É divertido [...] F % F % F % 

Não respondeu   - -   2   4,9   2     4,9 

Sim 10 24,4 26 63,4 38   87,8 

Não sabe - -   3   7,3  3     7,3 

TOTAL 10 24,4 31 75,6 41 100,0 

 

Podemos notar nesses resultados que, 63,4% dos idosos 

pesquisados disseram que não sabem utilizar o computador, mas gostariam de 

aprender a utilizar a Internet; 24,4% sabem utilizar o computador e gostariam de 

aprender a utilizar a Internet. 

Portanto, 87,8% dos indivíduos externaram o “desejo” de aprender a 

utilizar a Rede Internet, vindo a confirmar as palavras de Dertouzos (1997, p.341) 

que diz ser muito importante 

 

aprender  pelo prazer de saber mais, [...] aperfeiçoar a mente para obter 
maior satisfação pessoal. Por outro lado, podem apenas vegetar na frente 
de um instrumento de mídia, ou tomar drogas, ou mergulhar na 
autodestruição gerada por infelicidade. 
 

Enfim, a aprendizagem deve ser contínua, principalmente por parte 

daqueles que querem manter-se participantes do mundo atual, visto que a cada dia 

novos produtos tecnológicos estão entrando no mercado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve como objetivos caracterizar o usuário 

potencial da Terceira Idade, quanto ao uso da Internet no grupo da UNATI-UEL e do 

SENAC-Londrina; identificar a utilização da Internet por usuários da Terceira Idade; 

verificar se a Terceira Idade está familiarizada com a Internet e detectar os 

sentimentos e aspirações dos usuários da Terceira Idade diante da Internet.  

A proposta deste estudo vem ao encontro da preocupação do 

aumento da população considerada da Terceira Idade em relação ao aparecimento 

das tecnologias da informação, mais precisamente a Internet, uma vez que esta 

população não teve a oportunidade de manusear o computador no decorrer da sua 

vida laboral e atualmente manifestam o desejo em aprender a utilizá-la.  

Quanto ao perfil dos grupos da UNATI-UEL e SENAC-Londrina, a 

concentração da faixa etária está entre 55 e 70 anos de idade. Isto vem a confirmar 

que esse público está interessado em novas aprendizagens e propostas por 

programas alternativos de atendimento ao idoso. 

Tanto na UNATI-UEL quanto no SENAC-Londrina o gênero feminino 

predominou, vindo ao encontro da fonte do IBGE que aponta a existência de um 

número maior de mulheres idosas. Notamos que as mulheres pesquisadas estão em 

busca de novas amizades, novos conhecimentos, novas formas de aprendizagens, 

entre outros, saindo da rotina do lar. O que não ocorre, tão facilmente com os 

homens idosos. 

Os idosos na sua totalidade que freqüentaram o curso da Internet do 

SENAC-Londrina são possuidores de diplomas de curso superior. Já os idosos da 

UNATI-UEL, 34,1% concluíram faculdade e os demais não tiveram a oportunidade 

de freqüentá-la. Estes dados demonstram que os idosos querem continuar tendo 

uma educação continuada; querem continuar aprendendo mais sobre as novidades 

que estão aparecendo na sociedade. Assim, a Internet poderá ser considerada  uma 

ferramenta que também possibilita obter conhecimento e educação. 

Em relação ao estado civil, 100% dos indivíduos do SENAC-

Londrina são casados, ao passo que na UNATI-UEL somente 61,0%. Esses dados 

sugerem que os pesquisados estão em busca de uma maior integração na 

sociedade, de novas amizades, mudando a rotina do seu  dia-a-dia. 
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No grupo da UNATI-UEL destacamos que 63,4% não estão 

trabalhando e os demais continuam inseridos no mercado de trabalho, enquanto que 

no grupo dos pesquisados do SENAC-Londrina 50,0% não trabalham e os demais 

estão na ativa. Os dados indicam que os respondentes estão em busca de uma 

nova forma de se ocupar, adquirindo novas informações e relacionamentos. E em 

qualquer atividade profissional, a Internet poderá ser considerada indispensável. 

O grupo do SENAC-Londrina possui computador em casa, o que 

favorece uma interação maior  “homem X máquina”, isto é, tem fácil acesso para 

dedicarem-se ao uso do computador. O mesmo não acontece com o grupo da 

UNATI-UEL pois a maioria expressiva não possui esse equipamento. Com esse 

dado podemos inferir que as condições financeiras são diferentes entre os dois 

grupos. 

Detectamos que a maioria dos sujeitos da UNATI-UEL não sabe 

utilizar o computador por não terem tido oportunidade de aprender, uma vez que a 

UNATI-UEL não oferece esse curso na sua grade curricular. Esses alunos 

salientaram também, que esse equipamento não está ao alcance financeiro deles, 

como também a possibilidade de freqüentarem curso de informática em escolas 

particulares. 

Os indivíduos da UNATI-UEL externaram o interesse em aprender a 

utilizar o computador acreditando ser necessário nos dias de hoje, principalmente 

porque o mesmo ajuda desenvolver a memória e o raciocínio. Esses indivíduos 

querem manter-se atualizados quanto a evolução tecnológica para não ficarem 

excluídos da sociedade informatizada. 

Já os indivíduos pesquisados do SENAC-Londrina confirmam os 

“desejos” e “aspirações” dos indivíduos da UNATI-UEL, salientando que estão 

satisfeitos por estarem aprendendo a utilizar a Internet, sentem-se mais motivados 

em aprender, em pesquisar assuntos de interesse próprio, entre outras vantagens 

que a Internet proporciona a eles. 

Observamos também que a maioria (75,6%) do grupo da Terceira 

Idade - UNATI-UEL acredita que contactar com outras pessoas por intermédio da 

Internet aumentaria seu grupo de amigos, trocando e compartilhando experiências e 

conhecimentos que adquiriram no decorrer da vida. 

O grupo do SENAC-Londrina confirma que aumentou o círculo de 

amizades com o uso da Internet, obtendo assim uma maior integração social. 
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Quando questionados se as novas tecnologias o amedrontavam, 

percebemos que o grupo da UNATI-UEL não estava bem informado sobre o que 

seria essa tecnologia “Internet”, acreditando que qualquer coisa desconhecida causa 

um pouco de medo. Entretanto, os sujeitos pesquisados do SENAC-Londrina 

confirmaram que ao aprenderem a lidar com o computador, o medo deixou de existir, 

passando a utilizá-lo diariamente. Como já estão familiarizados com a Internet, 

acreditam ser agradável à relação com o computador e que ele estimula o raciocínio, 

tornando-os mais criativos e inovadores. 

Os respondentes da UNATI-UEL acreditam que aprender mais sobre 

computação seria muito útil nos dias de hoje, vindo a completar suas tarefas diárias, 

mantendo-os sempre atualizados, tornando-os mais participativos na sociedade; 

estariam enfim, acompanhando a evolução do mundo. Já os indivíduos pesquisados 

do SENAC-Londrina responderam que o mundo atual exige estar atualizados 

permanentemente e com o auxílio do computador existe essa possibilidade de 

atualização pois as inovações estão chegando à todo momento.  

O grupo da UNATI-UEL expressou o interesse em aprender a utilizar 

a Internet porque acredita que através dela poderá ter acesso a qualquer tipo de 

informação, deixando-os sempre atualizados com o que acontece no mundo. Eles 

querem acompanhar os avanços tecnológicos e não ficar alienados da sociedade, 

acreditando que a reivindicação da inclusão do curso de informática na grade 

curricular seja atendida pela Instituição de ensino superior. 

Os provenientes do SENAC-Londrina confirmam que estão fazendo 

novas amizades, correspondendo-se com parentes distantes, trocando e-mail com 

amigos, participando de salas de bate-papo, pesquisando assuntos pertinentes a 

seus interesses, enfim, estão acompanhando tudo o que acontece no mundo, pois a 

Internet atualiza as notícias muito rapidamente, alegam eles. 

Com os resultados das análises dos dados desta pesquisa, ficou 

bem claro que a Terceira Idade de uma maneira geral quer aprender a usar o 

computador e, principalmente, a usar a Internet. Portanto, os idosos poderiam ter a 

oportunidade de estar junto a essa tecnologia, adicionando mais uma ocupação 

agradável ao seu cotidiano, neste milênio que se inicia. 

Acreditamos que a população da Terceira Idade necessita aprender 

a lidar com o computador, aumentando o seu conhecimento, trocando informações 

com pessoas de outros lugares, enfim, estar sempre numa aprendizagem 
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continuada. Os idosos estão abertos para aprender novas formas de aprendizagem 

e também de repassar seus saberes para as demais pessoas que estão conectadas 

na Internet. 

Entretanto, devemos sempre estar atentos para os avanços que vêm 

ocorrendo em termos de tecnologia, pois os idosos não deveriam ficar excluídos da 

sociedade informatizada e com a aprendizagem do uso do computador poderiam-se 

ter horas agradáveis com bons jogos, participando de grupos de bate papo para 

estarem atualizados quanto às últimas notícias entre outros.  

A Internet acaba tornando-se uma “fonte de juventude” para as 

pessoas idosas. Ela traz conhecimento podendo estimular a criatividade, 

principalmente para as pessoas que têm muita vontade de aprender, pois a Internet 

proporciona o prazer de desvendar o desconhecido. 

Muitos autores tais como Lévy (1998), Cebrián (1999), Dyson (1998) 

entre outros, quando referem-se à Internet, ou até mesmo falando sobre as 

tecnologias atuais que possam acrescentar uma nova aprendizagem na vida das 

pessoas, abordam a importância do acesso à informação ao homem na atual 

situação social e mundial, independentemente de sua idade. É lógico que os jovens 

se familiarizaram mais cedo com esta ferramenta e os idosos, por sua vez  estão 

indo atrás porque querem compartilhar dessa nova rede de informação. 

A Internet oferece a possibilidade de acesso a qualquer tipo de 

informação, principalmente para os idosos que estão começando nessa nova 

empreitada, pois a Internet quebra a barreira do tempo e do espaço e ainda permite 

o contato com os mais variados assuntos, principalmente àqueles, que por um 

motivo ou outro, tem dificuldades de locomoção. 

A Terceira Idade podendo estar engendra com a Internet, poderá 

acompanhar as novidades que ocorrem no mundo, e conseqüentemente, 

propiciando sua educação continuada. 

É preciso salientar aqui, a importância da estrutura dos “sites” com 

relação ao modo gráfico e informacional direcionado ao público da Terceira Idade, 

pois os idealizadores desses “sites” poderiam adequá-los de  maneira que o grupo 

da Terceira Idade possa navegar com tranqüilidade, incentivando assim, cada vez 

mais, o acesso a essa ferramenta pelo maior número de pessoas idosas. Sugerimos 

também, que seja divulgado aos idosos a existência de lista de discussão e “sites” 
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específico para a Terceira Idade na Internet para que os mesmo possam  acessá-

los. 

A Internet é mais uma alternativa de entretenimento e de 

conhecimento para os idosos, porém, existe o lado negativo como por exemplo  

“sites” contendo assuntos indecorosos, sendo que os mesmos ocorrem em qualquer 

outro veículo de comunicação, seja a televisão, rádio, jornal e revista, cabendo ao 

usuário saber distinguir e ter sua opção de escolha. Outro fator negativo é uso 

excessivo do computador que pode trazer problemas físicos para os “internautas”, 

como por exemplo lesões dos músculos, tendões e nervos por esforços repetitivos, 

dores de cabeça, fadiga dos olhos entre outros. Sendo assim, o idoso pode ser 

alertado sobre esses pontos negativos, evitando exageros quando estiverem 

fazendo uso do computador e da Internet.  

Esperamos que esta pesquisa possa fornecer subsídios às futuras 

avaliações sobre a Terceira Idade em relação ao uso da Internet, de maneira que 

contemplem a vivência dos idosos, de forma a possibilitar uma maior integração 

social e cultural entre eles e o mundo atual. 

Fica sugestão às instituições e aos dirigentes de cursos para a 

Terceira Idade, que coloquem em seu currículo cursos de informática e, 

principalmente, de Internet. Diante dos resultados desta pesquisa “Terceira Idade e a 

Internet: uma questão para o novo milênio”, ficou claro o “desejo” dessa população 

em estar utilizando a Internet. 

É pontual e oportuno dizer aqui da importância desta pesquisa para 

área da Ciência da Informação, por abranger assuntos voltados à organização das 

informações e, à otimização da recuperação da mesma, principalmente por serem 

escassas as pesquisas com a Terceira Idade e a Internet.  

Cumpre dizer, igualmente, que os resultados obtidos com este 

estudo não encerram as preocupações relativas ao tema. Ainda que ele tenha 

possibilitado “clarear” muitos aspectos, outros aparecerão, como também novos 

questionamentos a respeito de novas perspectivas para novos estudos, 

principalmente, trabalhos desenvolvidos juntamente com os idosos, que poderão 

gerar oportunidades para que eles manifestem suas dificuldades diante do 

computador e da Internet, proporcionado ao pesquisador novos resultados. 
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APÊNDICE  A – Site da Maturidade 
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• SITE DA MATURIDADE   

www.maturidade.com.br 

 

Este “site” abrange diversos assuntos relacionados com: saúde, 

esporte, lazer, livros, jornais, revistas, sala de bate-papo, mural de ajuda, dicas, leis, 

etc. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fundo de tela  

• Cores dos textos  

• Fonte  

• Tamanho de letra  

• Espaçamento  

• Links  

• Apresenta nº de visitantes 

• Exibe data da implantação da 

página 

• Apresenta o nome do responsável 

pela página 

• Quantidade excessiva de imagens 

• Barra de separação de texto com 

cor luminosa 

• Não contém data da atualização da 

página 

• Não consta endereço eletrônico 

para envio de sugestões 
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APÊNDICE  B – Site mais de 50 
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• SITE MAIS DE 50  

www.maisde50.com.br 

 

 

Esta página contém assuntos pertinentes a esta faixa de idade, 

trazendo assuntos atuais, bem como tecnologia, turismo, comportamento, 

entretenimento, bate-papo, enquete etc. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fundo de tela  

• Cores dos textos  

• Fonte  

• Tamanho de letra  

• Espaçamento  

• Links estão direcionados 

• Imagem bem distribuída 

• Banner bem estruturado 

• Apresenta nº de visitantes 

• Exibe data da atualização da 

página 

• Consta endereço eletrônico para 

      envio de sugestões 

• Não contém data da implantação do 

site 

• Não contém o nome do responsável 

pelo site 
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APÊNDICE  C – Site do Centro de Referência do 
Envelhecimento 
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• SITE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO ENVELHECIMENTO - 

www.sesc-rs.com.br/cre/index.htm 

 

 

Página do SESC-RS que tem apoio institucional da UNESCO, dando 

consultoria para empresas no programa de preparação para aposentadoria, 

assessoria no atendimento ao idoso e nos demais assuntos como eventos, produtos 

e serviços para idosos. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fundo de tela  

• Cores dos textos  

• Fonte  

• Tamanho de letra  

• Espaçamento  

• Links direcionados 

• Imagem bem distribuída 

• Apresenta nº de visitantes 

• Contém nome do responsável pela 

página e pela foto 

• Consta endereço eletrônico para 

envio de sugestões 

 

• Não contém data da implantação da 

página 

• Links da margem esquerda contém 

letras pequenas 

• Não consta a data de atualização 

da página 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE  D – Site da Gerontologia 
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• SITE DA GERONTOLOGIA 

 www.geronline.com.br 

 

Contém informações relacionadas à saúde, eventos nacionais e 

internacionais, artigos, atualidades, entretenimento, etc, para o público da Terceira 

Idade. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fundo de tela  

• Cores dos textos 

• Fonte  

• Tamanho de letra  

• Espaçamento  

• Links direcionados 

• Banner bem estruturado 

• Boa imagem 

• Possui endereço eletrônico para 

contato e sugestões 

• Não contém data da criação da 

página 

• Não consta nome do responsável 

pela página 

• Não consta o nº de visitantes 

• Exibe data incorreta da atualização 

da página. (ex.:ano 19100) 
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APÊNDICE  E – Site da UNATI-UERJ 
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• SITE DA UNATI-UERJ  

www.unati.uerj.br 

 

Página oficial da Universidade Aberta à Terceira Idade do Rio de 

Janeiro, abrangendo diversos assuntos para essa população, bem como 

atualidades, publicações, eventos, notícias, artigos,  etc. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fundo de tela  

• Cores dos textos  

• Fonte 

• Tamanho de letra 

• Espaçamento  

• Links direcionados 

• Boa imagem 

• Exibe data da atualização da 

página 

• Consta endereço eletrônico para 

sugestões 

• Não contém data da criação da 

página 

• Não possui o nº de visitantes 

• Não consta o nome do responsável 

pela página 
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APÊNDICE  F – Site INFOSENIORS 
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• SITE INFOSENIORS 

 www.infoseniors.com/mainindex.html 

 

“Site” destinado a pessoas da Terceira Idade do Canadá, contendo 

serviços de informações, tais como: saúde, clubes e associações, artigos, turismo, 

etc.  

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fundo de tela  

• Cores dos textos  

• Fonte  

• Tamanho de letra  

• Espaçamento dos artigos  

• Links direcionados 

• Boa imagem 

• Contém data da atualização da 

página 

• Exibe data da implantação da 

página 

• Consta endereço eletrônico para 

sugestões 

• Consta o responsável pela página 

• Espaçamento pequeno nos links 

por assunto, que estão ao lado 

direito da tela 

• Demora na alteração dos 

conteúdos, como por exemplo: 

artigos com data de 1998 

• Não contém nº de visitantes 

• Língua Inglesa 
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APÊNDICE  G – Site Clube da Melhor Idade 
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• SITE CLUBE DA MELHOR IDADE 

 www.pr.gov.br/melhoridade/ 

 

Página oficial das Associações dos Clubes da Melhor Idade do 

Paraná. Essas entidades têm como objetivo promover atividades artísticas culturais, 

de lazer e recreação, bem como viagens organizadas por agências credenciadas 

pela EMBRATUR, a custos reduzidos. Traz links e contatos de outros clubes da 

Terceira Idade, espalhados pelo país. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fundo de tela  

• Cores dos textos  

• Fonte  

• Tamanho de letra  

• Links direcionados 

• Espaçamento  

• Boa imagem 

• Contém data da atualização da 

página 

• Exibe data da implantação da 

página 

• Contém nº de visitantes 

• Contém o nome do responsável 

pela página 

• Consta endereço eletrônico para 

sugestões 

• Defasagem na atualização da data 

do site 
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APÊNDICE  H – Site Guia de serviços Públicos 
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• SITE GUIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 www.prodam.pmsp.sp.gov.br/guia/efederal/eturismo/teridade.htm 

 

Destinado a pessoas com idade superior a 50 anos. Estimula a 

convivência grupal através da realização de atividades físicas e socioculturais em 

conjuntos desportivos de São Paulo. 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fundo de tela  

• Cores dos textos  

• Fonte  

• Tamanho de letra  

• Espaçamento dos links  

• Links direcionados 

• Boa imagem 

• Exibe data da implantação da 

página 

• Consta endereço eletrônico para 

envio de sugestões 

• Consta o responsável pela página 

• Não contém nº de visitantes 

• Não consta data da atualização da 

página 
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APÊNDICE  I – Site Revista Sras & Srs 
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• SITE REVISTA Sras & Srs  

www.argonautas.com.br/voltou.htm 

 

Publicação brasileira de cultura e lazer voltada para o público 

maduro. 

  

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fundo de tela  

• Cores dos textos  

• Fonte  

• Tamanho de letra  

• Espaçamento dos links  

• Links direcionados 

• Boa imagem 

• Não contém nº de visitantes 

• Não contém data da implantação da 

página 

• Não contém data de atualização 

• Não consta endereço eletrônico 

para envio de sugestões 

• Não consta o nome do responsável 

pela página 
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APÊNDICE  J – Site Terceira Idade para maiores de 
45 anos 
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• SITE TERCEIRA IDADE PARA MAIORES DE 45 ANOS  

www.hpp.com.br/tridade/pc.htm 

 

 

Traz orientação de como criar grupos comunitários de idosos, links e 

seção denominada clube da maior idade. 

  

Pontos Positivos Pontos Negativos 

• Fonte  

• Tamanho de letra  

• Espaçamento dos links  

• Links direcionados 

• Exibe data da implantação da 

página 

• Contém nº de visitantes 

• Consta o responsável pela página 

• Fundo de tela  

• Cores   

• Não contém data de atualização 

• Não consta endereço eletrônico 

para envio de sugestões 

• Excesso de imagem 

• Banner a ser estruturado 
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ANEXO  A – Questionário UNATI-UEL 
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Esta é uma pesquisa científica sobre a Terceira Idade e a Internet, e faz parte 
da minha Dissertação de Mestrado em Ciência da Informação (UNESP/Marília). 
Para isso, peço a sua colaboração, no sentido de preencher este questionário.  
Atenciosamente, Heliéte Dominguez Garcia 

 
Questionário Para Fins Acadêmico – UNATI 

 

1) Qual a sua faixa de idade? 

  1. 55 a 60 anos         2. 61 a 70 anos    3. Acima de 70 anos                           

2) Qual o seu sexo ? 

1. Fem   2. Masc 

3) Qual o seu nível de escolaridade?  

1. 1º grau incompleto 

2. 1º grau completo 

3. 2º grau incompleto 

4. 2º grau completo 

5. 3º grau incompleto 

6. 3º grau completo  .   .   . curso: .................................................. 

7. Especialista 

8. Mestrado 

9. Doutorado 

4) Estado Civil: 

1. Solteiro    2. Casado  3. Viúvo 

4. Desquitado 5. Divorciado  6. Outro 

5) Você ainda está trabalhando? 

1. Sim   2. Não 

6) Você sabe utilizar o computador? 

1. Sim  

2. Não porque........................................................................................... 

 .................................................................................................................. 

7) Se não, gostaria de aprender a utilizar o computador? 

1. Sim, porque ..................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Não, porque..................................................................................... 

......................................................................................................... 
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8) Você possui microcomputador em sua residência? 

1. Sim   2. Não 

9) Você acha que utilizar computador é divertido? 

1. Sim, porque ................................................................................. 

......................................................................................................... 

2. Não, porque................................................................................. 

..........................................................................................................  

10) Você acha que o contato com o computador traz alguma sensação de solidão? 
1. Sim, porque ................................................................................. 

......................................................................................................... 

2. Não, porque................................................................................. 

.........................................................................................................  

11)Você acha que contactar com outras pessoas através da Internet aumentaria seu 

círculo de amizades? 

1. Sim, porque ............................................................................... 

........................................................................................................ 

2. Não, porque................................................................................ 

........................................................................................................  

1. Não sabe 

12) As novas tecnologias o amedrontam? 

1. Sim, porque ............................................................................... 

....................................................................................................... 

2. Não, porque............................................................................... 

.......................................................................................................  

3. Às vezes 

13) Você acha que aprendendo a lidar melhor com as máquinas atuais, você 

conseguirá maior integração social? 

1. Sim, porque .............................................................................. 

...................................................................................................... 

2. Não, porque.............................................................................. 

......................................................................................................  

3. Não sabe 
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14) Você acredita que atualmente aprender mais sobre computação é necessário? 

1. Sim, porque ................................................................................ 

........................................................................................................ 

2. Não, porque................................................................................ 

........................................................................................................  

3. Não sabe 

15) Você acredita que utilizar computador é (assinale com X as afirmações): 

Agradável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Desagradável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  

 Fácil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Difícil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Não sabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

16) Assinale com X as afirmações com as quais você concorda? 

 O computador alimenta a capacidade artística e a invenção . . . . . .  

 O computador desenvolve o raciocínio, torna a pessoa inovadora . .  

 O computador ajuda na melhoria da compreensão da leitura, do 

            falar e na escrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 O computador facilita a solução de problemas numéricos . . . . . . . .  

 O computador possibilita o trabalho em grupo . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 O computador é um brinquedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 O computador é útil no sistema de ensino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

17) Você tem receio de que os computadores dominem o mundo? 

 1. Sim   2. Não   3. Não sabe 

18) Você acredita que o aparecimento dos computadores causou muitos 

desempregos? 

 1. Sim   2. Não   3. Não sabe 

19) Você acha que o nível intelectual da pessoa é um fator determinante para que 

seja usuário de computadores? 

 1. Sim   2. Não   3. Não sabe 
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20) Você acha que a partir de “uma certa idade” (assinale com X): 

 A capacidade intelectual diminui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Não precisa aprender mais nada   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Devemos nos reciclar para acompanhar a evolução, sem grande  

         participação social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Devemos nos reciclar para acompanhar a evolução,  e procurar  

        participar ativamente da sociedade. . . . . . . . . . . .  

21) Você gostaria que houvesse cursos especiais de computador, destinados à 

Terceira Idade: 

 1. Sim   2. Não   3. Não sabe 

22) Se você fizesse um curso de computação, seria preferível: 

1. classes homogêneas quanto à idade  

2. classes heterogêneas quanto à idade  

3. sozinho com o professor 

4. sozinho, utilizando instruções fornecidas pelo próprio computador 

 
23) Você se sente  inibido quando pessoas mais jovens possuem maior desenvoltura 

para lidar com o computador, mesmo sabendo que isto é natural, pois elas ao 

nascerem já o encontraram em operação? 

 1. Sim   2. Não   3. Não sabe 

24) Você gostaria de aprender a utilizar a internet? 

1. Sim, porque ................................................................................. 

......................................................................................................... 

2. Não, porque................................................................................. 

.........................................................................................................  

25) Quais as dificuldades que impede de você aprender? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

26) A Internet aproxima os familiares ou separa? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 

 

161 

27) O que você acha da Internet? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

28) Você tem mais alguma coisa para acrescentar? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   

 Nome: __________________________________________ 

     Setembro/99 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  B – Questionário SENAC-Londrina 
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Esta é uma pesquisa científica sobre a Terceira Idade e a Internet, e faz parte da minha 
Dissertação de Mestrado em Ciência da Informação (UNESP/Marília). Para isso, peço a 
sua colaboração, no sentido de preencher este questionário.  
Atenciosamente, Heliéte Dominguez Garcia 

 

Questionário Para Fins Acadêmico – SENAC 
 

1) Qual a sua faixa de idade? 

  1. 55 a 60 anos         2. 61 a 70 anos    3. Acima de 70 anos                           

2) Qual o seu sexo ? 

1. Fem   2. Masc 

3) Qual o seu nível de escolaridade?  

1. 1º grau incompleto 

2. 1º grau completo 

3. 2º grau incompleto 

4. 2º grau completo 

5. 3º grau incompleto 

 6. 3º grau completo  .   .   . curso:.................................................... 

7. Especialista 

 8. Mestrado 

9. Doutorado 

4) Estado Civil: 

1. Solteiro    2. Casado  3. Viúvo 

4. Desquitado 5. Divorciado  6. Outro 

5) Você ainda está trabalhando? 

1. Sim   2. Não 

6) Você sabe utilizar o computador? 

1. Sim   2. Não 

7) Você possui micro computador em sua residência? 

1. Sim   2. Não 

8) Você acredita que tenha havido alguma modificação em você ou na sua vida, 

depois que começou  a utilizar o computador? Em quais aspectos? 

1. Sim  

 2. Não. 

Por que?........................................................................................... 

            ........................................................................................................ 
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9) Você acha que utilizar computador é divertido? 

           1. Sim  
           2. Não 

Por que?...........................................................................................  
.......................................................................................................... 

10) Você acha que o contato com o computador traz alguma sensação de solidão? 
1. Sim  

 2. Não 

Por que?...........................................................................................  
.......................................................................................................... 

11) Você acha que contactar com outras pessoas através da Internet aumentaria seu 

círculo de amizades? 

1. Sim  

 2. Não 

3. Não sabe 

Por que?...........................................................................................  
.......................................................................................................... 

12) As novas tecnologias o amedrontam? 

1. Sim 

2. Não 

3. Às vezes 

Por que?...........................................................................................  
.......................................................................................................... 

13) Você acha que aprendendo a lidar melhor com as máquinas atuais, você 

conseguirá maior integração social? 

1. Sim  

 2. Não  

3. Não sabe 

Por que?...........................................................................................  
.......................................................................................................... 

14) Você acredita que atualmente aprender mais sobre computação é necessário? 

1. Sim  

 2. Não  

3. Não sabe 

Por que?...........................................................................................  
.......................................................................................................... 
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15) Você acredita que utilizar computador é (assinale com X): 

 Agradável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Desagradável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Fácil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Difícil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

           não sabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

16) Assinale com X as afirmações com as quais você concorda? 

 O computador alimenta a capacidade artística e a invenção . . . . . .  

 O computador desenvolve o raciocínio, torna a pessoa inovadora . .  

O computador ajuda na melhoria da compreensão da leitura, do  

      falar e na escrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 O computador facilita a solução de problemas numéricos . . . . . . . .  

 O computador possibilita o trabalho em grupo . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 O computador é um brinquedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 O computador é útil no sistema de ensino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

17) Você acha que a partir de “uma certa idade” (assinale com X): 

 A capacidade intelectual diminui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tem receio de que os computadores dominem o mundo . . . . . . . . .  

Não se precisa aprender mais nada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Devemos nos reciclar para acompanhar a evolução, sem grande  

            participação social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Devemos nos reciclar para acompanhar a evolução, e procurar  

           participar ativamente da sociedade. . . . . . . . . . . .  

18) Você gostaria que houvesse cursos especiais de computador, destinados à 

Terceira Idade: 

 1. Sim   2. Não   3. Não sabe 

19) O que você mais gosta de mexer na Internet? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

20) O que significa a Internet para você? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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 21) Você fez novas amizades pela Internet? 

1.  Sim            2. Não 

22) Você já acessou algum site da Terceira Idade? 

 1. Sim   2. Não 

Se afirmativo, o que achou? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
23) Quais os serviços/assuntos que você mais utiliza na Internet/Web? 

 notícias (revistas e jornais) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 cultura (museus e artes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 correio eletrônico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

shopping (lojas on-line de livros, Cds, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 turismo (cidade, passeios, viagens, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 salas de bate-papo (chat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 sites da Terceira Idade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

24) Quais os tipos de serviços/produtos você gostaria de ter na Internet que ainda 

não encontrou? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

25) Quantas vezes você utiliza a Internet/Web em média? 

1. Mais de 1 vez ao dia 

2. 1 vez ao dia 

3. Algumas vezes por semana 

4. Algumas vezes por mês  

26) Você utiliza o correio eletrônico? 

 1. Sim   2. Não 

27) Já participou de lista de discussão: 

1. Sim  

2. Não 

Por que?...........................................................................................  
.......................................................................................................... 
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28) O que você acha da Internet? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

29) Você tem dificuldade para ler? 

   1. Sim                                     2. Não                                   

 

30) O que você acha do tamanho da letra dos textos que estão na Internet? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  

           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

31) Tem mais alguma coisa para falar sobre a Internet?  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ______________________________________ 

     Setembro/99 
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GLOSSÁRIO ∗∗  
 

 
Ciberespaço – [cyberespace] Dimensão ou domínio virtual da realidade, constituído 

por entidades e ações puramente informacionais; meio, conceitualmente análogo a 

um espaço físico, em que seres humanos, máquinas e programas computacionais 

interagem. 

 
Cibernética – Ciência que estuda as comunicações e o sistema de controle não só 

nos organismo vivos, mas também nas máquinas. 

 
Chat – Conversa informal. Forma de comunicação através de rede de computadores 

(ger. a Internet), similar a uma conversação, na qual se trocam, em tempo real, 

mensagem escritas; bate-papo on-line; bate-papo virtual. 

 
E-mail – [eletronic-mail] Endereço eletrônico. O e-mail é um conjunto de protocolos e 

programas que permitem a transmissão de mensagens de texto entre os usuários 

conectados a uma rede de computadores. Ao se cadastrar em um provedor de 

acesso, o usuário recebe um endereço de e-mail composto de “nome do usuário” e o 

nome de domínio do servidor da sua mailbox, separado pelo símbolo @. 

 
FTP – [File Transfer Protocol]  Protocolo de transferência de arquivo, que é o 

protocolo que permite, de forma simples e confiável, a cópia de arquivos entre dois 

computadores remotos conectados à Internet.  

 
Hacker - [Ing. Substantivo do agente do verbo to hack, abrir caminho com golpes 

cortantes]. Aficionado por  informática, profundo conhecedor de linguagens de                        

programação, que se dedica à compreensão mais íntima do funci onamento de 

sistemas operacionais e a  desvendar códigos de acesso a outros computadores. O                        

                                                 
∗  Baseado em: 
 
Levy, Pierre. Cibercultura. – São Paulo: Ed. 34, 1999. 
 
Ferreira,  A.  B. de H .  Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1999. 
 
Rosa, C. A. S. Internet: história, conceitos e serviços. São Paulo: Ed. Érica, 1998. 
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hacker não gosta de ser confundido com um cracker, pois ao contrário deste, não 

invade sistemas com fins criminosos, mas para ampliar seus conhecimentos ou                         

pela satisfação de detectar suas possíveis falhas de segurança. 

 
Hipermídia – Desenvolvimento do hipertexto, a hipermídia integra texto com 

imagens, vídeo e som, geralmente vinculados entre si de forma interativa. 

 

Hipertexto – Uma forma não linear de apresentar e consultar informações. Um 

hipertexto vincula as informações contidas em seus documentos (ou 

‘hiperdocumentos”, como preferem alguns) criando uma rede de associações 

complexas através de hyperlinks ou, mais simplesmente, links. 

 
Host – Hospedeiro, computador servidor, que oferece seus arquivos para a rede. 

 

Homepage – Geralmente a primeira página de um site Internet. 

HTML – [Hypertext Markup Language] Linguagem de marcação hipertextual. Uma 

coleção de comandos de formatação que criam documentos hipertextuais ou, mais 

simplesmente, páginas da Web. Toda página da Web é criada a partir de código 

HTML, que é transmitido para o navegador (browser) do usuário. O navegador 

interpreta então os comandos de formatação e exibe na tela um documento 

contendo texto formatado e gráfico. 

 
Internet – O nome Internet vem de internetworking (ligação entre redes). Embora 

seja geralmente pensada como sendo uma rede, a Internet na verdade é o conjunto 

de todas as redes e gateways que usam protocolos TCP/IP. 

 
Link – Freqüentemente traduzido como “vínculo”, um link é uma conexão entre dois 

elementos em uma estrutura de dados. Os links permitem a navegação dentro de 

um documento hipertextual (ou hipermídia). Na Internet, um link é qualquer elemento 

de uma página da Web que possa ser clicado com o mouse, fazendo com que o 

navegador passe a exibir uma nova tela, documento, figura etc. 

 
Menu – Lista exibida na tela do computador e cujos itens representam comandos de 

um programa, dentre os quais o usuário pode escolher uma opção. 
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Modem – [Modulator DEModulator] Modulador/demodulador. Equipamento de 

telecomunicações que permite a um computador transmitir informações digitais 

através de linhas telefônicas comuns (sejam elas digitais ou analógicas). Os 

modems convertem a informação digital armazenada nos computadores em uma 

freqüência de áudio modulada, que é transmitida pela linha telefônica até um outro 

modem, que executa o processo contrário, reconvertendo a informação para seu 

formato digital original. 

 
Multimídia – Combinação de diversos formatos de apresentação de informações, 

como textos, imagens, sons, vídeo, animações, etc, em um único sistema. 

Rede eletrônica – Conjunto de computadores, terminais e demais equipamentos 

periféricos, interconectados por linhas de comunicação. 

 

Site – Qualquer servidor da Web, endereço em que pode ser acessado. Conjunto de 

documentos apresentados ou disponibilizados na Web por um indivíduo, instituição, 

empresa, etc., e que pode ser fisicamente acessado por um computador e em 

endereço específico da rede. 

 
Software – Um programa de computador. O software consiste de um conjunto de 

instruções em linguagem de máquina que controlam e determinam o funcionamento 

do computador e de seus periféricos. 

 
Telnet -  Acesso remoto. O usuário consegue se conectar a um host  da rede e 

utilizar recursos desse computador a distância, basicamente: acesso a bancos de 

dados e a programas que podem ser executados remotamente, ou seja, no próprio 

servidor, como se fosse um usuário local de um computador multiusuário. 

 
Virtual – Que existe como faculdade, porém sem exercício ou efeito atual. 

 
Windows  – Sistema operacional. É um programa especial responsável pelo controle 

de alocação e uso dos recursos do equipamento, tais como a memória, a CPU, o 

disco-rígido e demais periféricos. O sistema operacional é necessário para que seja 

possível executar programas aplicativos tais como o Microsoft  Word ou o Netscape 

Navigator. 
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WWW – [World Wide Web]. A Web pode ser descrita como um sistema de 

hipermídia para a recuperação de informações através da Internet. Na Web, tudo é 

representado como hipermídia (em formato HTML) e os documentos estão ligados 

através de links a outros documentos. 
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