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RESUMO 
 
 
Esta dissertação de mestrado analisa as mudanças ocorridas nas relações sociais 

de idosos a partir do uso da ferramenta de e-mail.  O trabalho procura situar as 

dimensões que envolvem o envelhecimento e velhice, relacionando-as com o uso 

das tecnologias de informação e comunicação, em especial, a internet e o e-mail.  

Para realização desta pesquisa de natureza qualitativa, utilizamos seis depoimentos 

de idosas, alunas em cursos de informática para Melhor Idade na Universidade 

Anhembi Morumbi. Analisamos e interpretamos as falas, confrontando-as com duas 

categorias básicas de análise: Envelhecimento, velhice, tecnologias digitais, o uso 

do e-mail e o redimensionamento das relações sociais.  A interpretação dos dados 

desta pesquisa foi realizada tendo como referência as categorias teóricas de análise. 

O processo de análise dos dados se pauta em questões relativas ao uso das 

tecnologias digitais, e-mail e internet pelos idosos e as modificações de suas 

relações sociais, tanto no âmbito familiar, como no processo de relacionamento 

social, a partir do uso desses recursos. Verificaram-se significativas mudanças nas 

relações sociais por ampliarem sua interpretação e atuação nesta sociedade, 

caracterizada atualmente, pelo uso contínuo de tecnologias. Este estudo não se 

esgota em si mesmo, por permitir diferentes leituras e interpretações, mas contribui 

para ampliar o conhecimento existente no que se refere aos objetivos desta 

dissertação. 

 

 
 
 
Palavras-chave: envelhecimento, velhice, tecnologias de informação e comunicação, 
e-mail, internet, relações sociais.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
 
 

This master degree’s paper analyzes the changes in the social relations of aged 

people from the use of the email tool. The work tries to point out the dimensions that 

involve the aging and oldness, relating them with the use of the information 

technologies and communication, in special, internet and email.  For accomplishment 

of this research of qualitative nature, we use six interviews with aged people, pupils 

in courses of computer science for “Better Age” in the University Anhembi Morumbi.  

We analyze and interpret what they said, collating them with two basic categories of 

analysis: digital aging, oldness, technologies, the use of the email and the changes of 

the social relations. The interpretation of the data of this research was carried 

through having as reference the theoretical categories of analysis.  The process of 

analysis of the data if guideline in relative questions to the use of the digital 

technologies, email and internet for aged and the modifications of its social relations, 

as much in the familiar scope, as in the process of social relationship, from the use of 

these resources.  Significant changes in the social relations for extending its 

interpretation and performance in this society, characterized currently had been 

verified, for the continuous use of technologies.  This study it is not depleted exactly 

in itself, for allowing to different readings and interpretations, but it contributes to 

extend the existing knowledge as for the objectives of this paper.   

 

Keywords: aging, oldness, technologies of information and communication, email, 

internet, social relations. 
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INTRODUÇÃO 

Interessei-me pelo tema desta pesquisa, a partir da prática profissional e, 

concomitantemente, pela intervenção como docente, atuando em cursos de 

informática para idosos. 

Após três anos participando do projeto Universidade para Melhor Idade, na 

organização curricular e operacional dos cursos de informática para a terceira idade, 

na Universidade Anhembi Morumbi, vivenciamos experiências que nos permitiram 

refletir sobre a complexidade que envolve o uso contínuo de tecnologias digitais, em 

especial a internet, por parte de idosos, que, é algo muito recente, data um pouco 

mais de uma década.  

O clima de motivação e realização que permeavam as turmas de idosos no 

decorrer dos cursos eram tão relevantes que nos chamaram a atenção para realizar 

um estudo a respeito da apropriação destas tecnologias.  

O ingresso no mestrado no Programa de Estudos em Pós-Graduados em 

Gerontologia permitiu aprofundar o tema de estudo em relação aos idosos, usuários 

de tecnologias e, paulatinamente, nos propusemos a delimitar nossa pesquisa, 

correlacionando o uso da internet, em especial o e-mail, a novas possibilidades de 

interação destes idosos.   

As disciplinas cursadas muito contribuíram para a amplitude e o 

aprofundamento de várias questões, levando-nos à melhor compreensão do 

envelhecimento e da velhice, visando ao entendimento da redimensão social que 

vivencia o idoso, usuário destas tecnologias.  

A escolha do referencial teórico teve como ponto de partida a complexidade 

e os dilemas que envolvem a condição da velhice, em especial na sua relação com 

as novas tecnologias de informação e comunicação. 

Para alcance e compreensão do nosso propósito, pretendemos enfocar os 

seguintes temas: envelhecimento e velhice, tecnologias de informação e 

comunicação, que constituíram o referencial teórico.  
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No primeiro capítulo, nosso intuito foi avaliar os aspectos sociais e biológicos 

que envolvem o processo de envelhecimento, bem como apresentar os dados 

demográficos que demonstram o crescimento da população de idosos no Brasil.   

No segundo capítulo, situamos historicamente as tecnologias de informação 

e comunicação, destacamos aspectos de suas possibilidades de interação e as 

relacionamos com a dimensão social que adquirem atualmente. 

O terceiro capítulo estabelece as relações entre os dados coletados e a 

fundamentação teórica. Apresenta quem são os sujeitos desta pesquisa, construindo 

uma interpretação dos depoimentos, de maneira a evidenciar as relações sociais 

estabelecidas com o uso da ferramenta de e-mail. 

A análise e interpretação do conteúdo da falas dos entrevistados nos 

permitiram compreender a redimensão social na vida destes idosos, apresentada 

nas considerações finais.  
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CONTEXTUALIZANDO O TEMA 

Uma das características mais marcantes da sociedade no período do final do 

século XX e começo do século XXI é o uso, cada vez mais intenso das tecnologias 

de informação e comunicação. O uso do computador, em especial, vem adquirindo 

importância cada vez maior em diferentes segmentos da sociedade. 

Nas últimas décadas, atividades que demandavam muito tempo para a sua 

execução, necessitando de mão-de-obra especializada, foram otimizadas e 

reformuladas com o uso da tecnologia e, atualmente, podem ser realizadas com 

maior agilidade e eficácia. Dentre elas estão o atendimento bancário, em caixas 

eletrônicos, a prestação de serviços pela Internet e a leitura ótica nos 

supermercados.  

Nesse contexto, vale ressaltar a crescente necessidade e importância do 

uso do computador, uma vez que as pessoas não podem ficar alheias ao impacto 

das profundas transformações sociais, culturais e econômicas, que as tecnologias 

de informação e comunicação têm impulsionado nos últimos anos. Dowbor situa, 

historicamente, tais mudanças, ao apontar: 

O século XX foi o século da produção industrial, dos bens de consumo 
duráveis. O século XXI será o século da informação [...]. Essa 
transformação envolve praticamente todas as áreas de atividade: 
economia, política, cultura, a própria organização do tecido social e das 
nossas relações (2001, p.18).  

É importante acrescentar que o avanço tecnológico, ocorrido principalmente 

nas últimas duas décadas, ainda não propicia a segmentos da sociedade estarem 

incluídos na parcela da população que utiliza estes novos recursos. Devemos, 

portanto, estar atentos à nova dinâmica social imposta pela tecnologia que implica 

na reorganização das relações sociais.  

Tal realidade nos alerta para o fato de que essa evolução nos vincula a um 

processo de inserção no mundo tecnológico e à forma como ela se dá nos diversos 

segmentos sociais, em especial o idoso. A esse respeito, afirma Dowbor: 
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Mudam-se as tecnologias, mas também muda o mundo que devemos 
estudar [...] A mudança das cronologias implica uma intensa 
diversificação do mundo, que passa a se constituir num mosaico de 
subsistemas flexíveis de articulação entre diversas idades, diversas 
atividades, e sua dimensão do conhecimento” (2001, p.28;33). 

A construção do conhecimento, na sociedade atual, constitui-se num 

processo histórico que envolve diferentes gerações. Assim, tanto os idosos, como 

pessoas de outras faixas etárias, quando usuários destes recursos, se sentem 

pertencentes a essa sociedade tecnológica. Desde que nascemos, envelhecemos e 

aprendemos, com nossos semelhantes e com toda a dinâmica social. Portanto, 

quando se diz que a velhice é um fenômeno social e a sociedade atual se 

caracteriza pelo uso de tecnologias nas mais diversas áreas, ainda se evidencia que 

a apropriação dos recursos informacionais pelos idosos faz parte de todo esse 

processo.  

Neste contexto, percebe-se que se por um lado, os idosos, têm uma 

importante contribuição ao auxiliar outras gerações a compreenderem a tecnologia 

como processo histórico de aquisição de informação, por outro, aprendem com os 

primeiros a utilizar o computador, seus programas e as ferramentas de interação 

disponíveis na rede.  Essa convivência minimiza a fronteira existente entre os 

saberes das mais diversas faixas etárias, estigmatizados, em determinados 

momentos da nossa cultura de que apenas o velho é detentor de conhecimento e, 

por isso, de respeito. 

Esta troca de saberes e experiências é parte essencial do processo de 

envelhecimento, considerando que as pessoas, a todo momento, estão se 

constituindo, criando e recriando novos signos, aprendendo a viver em um mundo 

que, na atualidade, se caracteriza pela necessidade, cada vez mais crescente, do 

uso das mais diferentes tecnologias. 

As tecnologias de informação e comunicação, em especial a internet, são 

utilizadas nas várias dimensões e setores da vida humana, assumindo 

características distintas nas diferentes áreas de convivência e configurando o que se 

chama de sociedade do conhecimento.  Do mesmo autor é a afirmativa: 
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As tecnologias de comunicação e informação provocam uma 
transformação social tão ampla, que gera uma sociedade do 
conhecimento, da mesma forma que tivemos uma sociedade agrária e 
uma sociedade industrial. As implicações são profundas: as diversas 
sociedades agrárias se estruturaram politicamente em termos de 
relações de produção do fator-chave terra. A sociedade industrial nas 
relações de controle dos meios de produção da máquina [...] hoje o 
controle dos vários segmentos da sociedade tende a formar cada vez 
mais um espaço comum interativo: a cultura, a educação, a pesquisa e a 
comunicação. Este eixo está se tornando uma espinha dorsal [...] O 
mais importante é entender que a conectividade global revoluciona 
profundamente as próprias bases da nossa organização social. (2001, 
p.65;67;74) 

Pesquisas já realizadas situam idosos, usuários destas tecnologias, neste 

contexto histórico, porém nossa intenção, no presente trabalho, é refletir sobre a 

utilização de ferramentas, o e-mail, a internet e os recursos informacionais 

contribuindo para lhes redimensionar as relações sociais, estabelecendo novos 

vínculos. Além disso, nosso intuito é colaborar para que compreendam o envelhecer 

na dimensão que o caracteriza como fenômeno pertencente à sociedade do 

conhecimento. 

Tendo em vista o que foi exposto, consideramos que o problema desta 

pesquisa remete à interação de idosos estabelecida pelo uso do e-mail. Para tanto, 

trabalhamos com a seguinte indagação: O que muda nas relações sociais de idosos 

quando usuários desta tecnologia digital? 

Partimos da premissa que comunicar-se e interagir é condição intrínseca na 

vida cotidiana. Portanto, nosso objetivo é analisar a influência do uso destas 

tecnologias focando no uso do e-mail, nas relações sociais de idosos, 

freqüentadores do Módulo Informática Avançada, oferecido pela Universidade 

Anhembi Morumbi, quanto às modificações ocorridas no seu processo de interação e 

comunicação.  

Já que a dinâmica social interfere nesse processo, pretendemos 

compreender, especificamente, as experiências já vividas pelos idosos como 

usuários de outras tecnologias durante sua trajetória de vida e como transitam, 

atualmente utilizando novos modelos. Para isso, nos norteamos pelos critérios: 

inicialmente, identificar os interesses que os levaram a se matricular em cursos de 

informática para terceira idade; em seguida, verificar, a forma de utilização e os 

processos de interação estabelecidos pelo uso do e-mail; Por meio desses eixos, 
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pudemos enfim chegar ao nosso propósito que é analisar o redimensionando das 

relações sociais que acontecem com estes idosos, a partir da incorporação em seu 

cotidiano da utilização da ferramenta de e-mail.  
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CAPÍTULO 1 

Envelhecimento, velhice e suas dimensões 
 
 

O conhecimento científico vem incluindo, de maneira crescente, estudos que 

envolvem o homem em sua perspectiva psico-histórico-social. Como resultado 

surgiram a Psicologia, Sociologia, Antropologia, entre outras ciências, com este 

particular objetivo. Porém, nem sempre, mereceram maiores investigações o período 

da vida adulta, a passagem da maturidade para a velhice e, sobretudo, o tempo da 

idade mais avançada ou da velhice propriamente dita. 

A ênfase nos estudos científicos se voltava até recentemente para a infância 

e juventude, estudos que se apoiavam no interesse social pelo processo de 

desenvolvimento sustentado na produção. Daí a concentração de ações e esforços 

centralizados nas populações jovens. 

Apesar da consciência de que a vida é um processo global, traduzido por 

estágios sucessivos e modificações contínuas, as etapas da vida adulta e da velhice 

foram, significativamente, desconsideradas, como aponta Beauvoir, em suas 

análises sobre o envelhecimento, quando fala sobre a “conspiração do silêncio”: 

Os homens eludem os aspectos da natureza que lhes desagradam. E, 
estranhamente, a velhice (...) Há apenas pessoas menos jovens que 
outras, e nada mais. Para a sociedade, a velhice aparece como uma 
espécie de segredo vergonhoso, do qual é indecente falar (...) Com 
relação às pessoas idosas, essa sociedade não é apenas culpada, mas 
criminosa. Abrigada por trás dos mitos da expansão e da abundância, 
trata os velhos como párias (...) Ai está justamente por que escrevo este 
livro: para quebrar o silêncio da Conspiração. (Simone de Beauvoir, A 
velhice) 

Medeiros confirma as idéias de Beauvoir, ao explicitar o entendimento da 

velhice, culturalmente, como tempo de perdas e doenças, que desconsidera as 

aquisições, dentre elas, as novas aprendizagens, como se pode observar no trecho 

a seguir: 
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A significativa mudança que a chegada da informática produziu no 
cotidiano das pessoas atingiu os velhos de maneira incontestável. 
Apesar de sua extensa experiência de vida, de seu conhecimento 
acumulado durante anos, muitos passaram a ser “analfabetos 
funcionais". Os netos “sabem” mais que os avós. Nas famílias, o lugar 
dos mais velhos, que sabiam mais “das coisas da vida”, foi sendo 
ocupado pelos mais jovens, que dominam o manejo de aparelhos e 
computadores com extrema destreza (MEDEIROS, 2004 p. 188) 

Essas análises sobre as condições de vida na velhice tornam-se possíveis 

nos dias de hoje, em virtude do avanço dos estudos sobre o envelhecimento 

realizados pela Gerontologia. 

 O termo gerontologia foi introduzido por Élie Metchnikoff em 1903 e significa 

o estudo científico do processo de envelhecimento, não só do homem, mas de todas 

as coisas vivas. Inclui a fisiologia do envelhecimento, aspectos sociológicos, 

psicológicos, educacionais e outros. O radical grego géron, do qual a palavra deriva, 

significa ‘homem velho’; o radical logo significa ‘o estudo de’. 

Estudos nessa área nos permitem, examinar as relações “ser” / “tempo”. 

Martins discorre sobre o sentido do humano nas questões da existencialidade, 

vinculadas ao tempo vivido, e o significado que damos à vida. Nesse sentido, 

expressa o autor: 

O mundo é um repertório cheio de coisas, para poder ele ser tempo. O 
passado e o futuro retiram-se e movem-se para a subjetividade numa 
busca, não de sustentação real, mas ao contrário, da possibilidade de 
ser, que esteja de acordo com sua natureza. (MARTINS, 1998, p. 14) 

Reportando-nos à compreensão de “ser” e o “tempo”, mencionado pelo autor 

e com base nos estudos da Gerontologia, podemos ressaltar a importância das inter-

relações entre envelhecimento, conhecimento, longevidade e as tecnologias de 

informação e comunicação.  

Também é relevante entender esta construção a partir de um momento 

histórico, que acontece com o aumento da população de idosos, e a necessidade de 

compreensão da velhice, em sua totalidade biosociocultural, seja ela um fenômeno 

demográfico, biológico e cultural, pois a dimensão existencial modifica a relação do 

indivíduo com o tempo, com o mundo e com a sua própria história. 
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1.1 Aspectos demográficos do envelhecimento no Brasil 
 

 

A pesquisa sobre os diversos aspectos e condições de vida do idoso vem 

ganhando, no Brasil, espaço na mídia, na política, instituições sociais, na educação, 

tanto na prestação de serviço como em pesquisas nas mais diversas áreas do 

conhecimento. 

A projeção da população brasileira para 2050, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2002) aponta para a primeira vez que o número de 

idosos se iguala ao de jovens. Se em 2000 as pessoas com mais de 65 anos 

representavam 5% da população, na década de 50 deste século, elas representarão 

18%, a mesma porcentagem dos que terão entre zero e 14 anos. Em pouco mais de 

quatro décadas, o número de pessoas com 80 anos ou mais será quase oito vezes 

maior do que era há quatro anos. De 1,8 milhão, a quantidade pode chegar a 13,7 

milhões. 

O Brasil tem apresentado um dos mais rápidos envelhecimentos 

demográficos comparado a outros países da América Latina.  

O IBGE (2002) mostrou, em seu relatório1 estatístico, um contingente de 

quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade, representando 8,6% 

da população brasileira. 

São 14.536.029 idosos, 62,4% mulheres e 37,6% homens. A maioria vive 

nas grandes cidades, 81,4% residem em áreas urbanas e apenas 18,6%, nas rurais. 

Almeida (2002, p.9) observa que, segundo as previsões, em 2025, mais de 

4% das mulheres brasileiras terão ultrapassado os 70 anos, e atribui esse fenômeno 

a fatores como a melhoria do acesso aos serviços de saúde, do nível de instrução e 

da qualidade de vida.  

A maioria dos idosos brasileiros, 8.964.850 ou 62,4%, é responsável pelos 

domicílios em que vivem e têm, em média, 69 anos de idade e 3,4 anos de estudo. 

Entre os responsáveis pelo domicílio, 17,9% vivem sozinhos e, deste montante, a 

                                            
1 Referente ao Censo Demográfico de 2000 e se trata do perfil dos idosos responsáveis pelos 
domicílios. 
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maioria é mulher. Entre os números apresentados, chama a atenção à elevada 

proporção de mulheres idosas que moravam sozinhos, em 2000, cerca de 67%. 

Os idosos em domicílios unipessoais são mais freqüentes quando 
residentes nos estados das regiões Sul e Sudeste. Entre os municípios 
das capitais, as maiores proporções de pessoas com 60 anos ou mais 
que moravam sozinhos estão em Porto Alegre (27,1%), Rio de Janeiro 
(23%), Curitiba (21,3%) e São Paulo (20,2%)” (IBGE, 2002).  

Com os números aqui apresentados, nota-se que não se fundamenta mais a 

mística do “País jovem”, que vinha gerando maior preocupação com a formação e o 

ajustamento dos grupos etários jovens da nossa sociedade, contribuindo, de certa 

forma, para a pouca atenção à questão da manutenção da cidadania de indivíduos 

velhos, acarretando em um desajustamento social, solidão e exclusão, conforme 

explica Barros (2004, p. 43): 

 As diferenças naturais entre cada momento da vida, do nascimento à 
morte, apresentam significados distintos, dependendo de cada cultura e 
de cada subcultura em diferentes contextos sociais. Em nossa 
sociedade, por exemplo, quando pensamos em adolescência, 
nascimento do primeiro filho, saída dos filhos da casa dos pais, entrada 
na velhice, entre outros muitos momentos da vida, associamos essas 
fases a uma idéia de crise. 

Essas diferenças naturais dos diferentes estágios da vida, relacionados a 

componentes culturais são destacadas pela autora como crise, que pode ser 

encarada, por parte dos idosos, como conquista decorrente da maturidade que dá 

ao indivíduo a possibilidade de incorporações intelectuais que, aliadas a sua 

trajetória de vida, poderia permitir sua colaboração no processo de desenvolvimento 

da sua coletividade.  

Observa-se que o tamanho das famílias brasileiras, que na década de 80 foi 

de 4,5 pessoas em média, chega ao fim dos anos de 90 com apenas 3,4 pessoas. A 

família tradicional composta pelo casal com filhos diminuiu de quase 60%, em 92, 

para 55% em 99. 

Dessa forma, embora por muitos anos, no Brasil, tenha se qualificado 

extremamente o potencial da juventude em detrimento da velhice, mesmo estando 

os valores culturais — que interpretam a velhice como um misto de improdutividade 

e decadência — sedimentados através de muitos anos, é possível refletir em: 
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Outro aspecto com relação à importância do idoso deve-se ao sexo. 
Geralmente a mulher idosa ou aposentada, quando viúva, assume um 
importante papel dentro da família, exercendo a condição de chefia; do 
contrário é responsável pelas tarefas domésticas e gasta seu tempo 
com os cuidados dos filhos e netos. No caso de homens idosos, estes 
auxiliam a família através da execução de trabalhos externos. [...] Dados 
do PNAD de 1996 [...] evidenciam que a renda média dos maiores de 60 
anos é superior a dos jovens com menos de 30 anos. Em 36% das 
famílias eles são chefes de família e têm filhos morando juntos 
(ALMEIDA: 2002 p. 23). 

No Brasil, a queda da renda do trabalho ocorre simultaneamente ao 

aumento de outras fontes não oriundas do trabalho, como aposentadoria, pensões, 

aluguel e ativos financeiros alternativos aos retornos do capital humano.  

O aumento de outras formas de rendimentos pode ser interpretado 
como evidência de um acúmulo prévio de recursos financeiros ao longo 
da vida com o objetivo de suavizar o consumo e manter o nível de bem-
estar constante nas etapas finais do ciclo da vida, quando a renda do 
trabalho decresce, devido à aposentadoria (NERI, et al., p. 5).  

O Brasil, embora o processo de envelhecimento seja recente, conta com 

uma população idosa considerada uma das maiores do mundo, superior à da 

França, Itália e Reino Unido e, daqui a 25 anos, pode ser superior a 30 milhões, e 

“cerca de 65% dos idosos eram, em 1999, os responsáveis pela família e mais de 

um terço ainda se encontrava no mercado de trabalho” (IBGE, 2002). Além disso, 

constatou-se com o Censo de 2000 que a renda mensal per capta de famílias que 

possuem idosos como chefes é de aproximadamente R$ 200 reais a mais do que de 

famílias que não possuem idoso. Entretanto, o rendimento médio apontado pelo 

Censo de 2000 é R$ 657. 

O Censo de 2000 mostrou ainda que os dispêndios com medicamentos, 

serviços de saúde, despesas pessoais, roupas, alimentação fora de casa, 

comunicação e transporte ocupavam parcelas substanciais no consumo individual 

dos idosos e de suas famílias. 

Os gastos mais significativos das famílias com idosos são os realizados com 

saúde, evidentemente em razão do avanço da idade biológica que acarreta a 

debilitação das condições físicas do indivíduo, tornando-o vulnerável, aumentando 

assim a demanda por medicamentos e por serviços públicos. Mas com "o aumento 

da esperança de vida, pode ocorrer melhora das condições de saúde dos idosos, o 
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que possibilita aumento de consumo de outros bens e serviços que não os da 

saúde" (ALMEIDA, 2002, p. 43). 

Na educação, as políticas públicas podem ter ajudado na melhora do quadro 

educacional entre os idosos. Por exemplo, o Censo 2000 revelou que houve um 

crescimento significativo na alfabetização de idosos do País na última década. “Se 

em 1991, 55,8% dos idosos declararam saber ler e escrever pelo menos um bilhete 

simples, em 2000, esse percentual passou para 64,8%, o que representa um 

crescimento de 16,1% no período”, mas os números mostram que, “apesar dos 

avanços, ainda existem 5,1 milhões de idosos analfabetos no País” (IBGE, 2002). 

Os homens, como nas estatísticas anteriores, são proporcionalmente mais 

alfabetizados do que as mulheres em um placar de 67,7% contra 62,6%, 

respectivamente. Isto porque, até os anos de 1960, eles tinham mais acesso à 

escola do que as mulheres. 

No caso dos idosos responsáveis pelo domicílio, os índices também 

melhoraram no período de 1991/2000, com aumentos significativos, tanto na 

proporção de alfabetizados, como no nível de escolaridade desses idosos.  No 

entanto, a média de anos de estudos do idoso brasileiro ainda é extremamente 

baixa. 

O Estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, tem a terceira maior 

média de anos de estudo entre os idosos que abriga.   

No Município de São Paulo vivem mais de 500 mil idosos e sua 

concentração em alguns bairros2 chega a superar a casa dos 10% da população 

total. 

O coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento em Geoprocessamento do 

INPE, Gilberto Câmara, afirma que a contingência da terceira idade está fortemente 

relacionada com higiene e renda e que o agravamento das condições sociais resulta 

ainda na degradação do nível de vida, entretanto a forma de interação é diferente 

para cada parte da cidade. Ao combinar as três estimativas, higiene, renda e 

                                            
2 Consolação, Vila Mariana, Belenzinho, Santa Cecília, Cambuci, Lapa, Bom Retiro, Perdizes, Jardim 
América, Pari, Jardim Paulista, Cerqueira César, Barra funda, Aclimação, Vila Madalena e Pinheiros. 
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longevidade, o autor verificou que as condições de higiene e de renda explicam mais 

de 85% da distribuição de idosos de São Paulo, e que essa relação tripartite é ainda 

mais forte na periferia da cidade. 

No entanto, mesmo com todo o problema de exclusão social, os indicadores 

revelam um processo de contínuo envelhecimento da população paulista e 

paulistana, com enormes reflexos sobre as questões da educação, trabalho, lazer, 

saúde e aposentadoria. 

Essas questões são de extrema importância, tanto para aqueles que estão 

vivendo o processo de envelhecimento e, em particular a velhice, como para todas 

as instituições governamentais ou não, que, direta, ou indiretamente, têm 

responsabilidades no atendimento das necessidades dos idosos. 

Assim, foi possível observar o crescimento da população idosa no Brasil, 

contemplando, mesmo que indiretamente, suas relações com as questões da 

longevidade, que necessitam a compreensão dos aspectos que envolvem o 

envelhecimento biológico.  

 
 
1.2 Aspectos do envelhecimento biológico 
 
 

Quanto ao envelhecimento biológico, entendido como inerente à natureza 

humana, ocorre devido ao processo de senescência – perdas orgânicas naturais ou 

patológicas provocadas especialmente pelo fator tempo e por condições 

inadequadas de vida. Essas perdas podem provocar uma redução tanto das 

capacidades físicas e sensoriais, como das percepções visual, auditiva e fisiológica.  

“As alterações fisiológicas do processo natural são caracterizadas como 

senescência e alterações produzidas por afecções que atingem o idoso e fazem 

parte da senilidade” (CARVALHO FILHO, 1996, p.57) 

As primeiras alterações que produzem modificações no organismo do 

indivíduo são detectadas ao final dos trinta anos de vida. O Envelhecimento não é 

algo que se dá a partir dos sessenta anos, apesar de ser essa a idade demarcada 
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para a categoria de idoso, é um processo contínuo, tanto nos aspectos biológicos 

como sociais. (KACHAR 2003, p. 38) 

Além das transformações biológicas no processo de envelhecimento, o 

homem passa por diversos tipos de mudança que o afetam emocionalmente. A 

passagem da maturidade para a velhice implica em mudanças de valores. A maneira 

como cada pessoa reage diante do envelhecimento biológico depende muito do seu 

desenvolvimento psicossocial, da infância à maturidade.  

São alterações que assumem diferentes significados no tempo. Segundo 

Beauvoir:  

Existir, para a realidade humana é temporalizar-se no presente, visamos 
o futuro através de projetos que ultrapassam nosso passado, no qual 
recaem nossas atividades, imobilizadas e carregadas de exigências 
inertes. A idade modifica a nossa relação com o tempo; ao longo dos 
anos nosso futuro encolhe (...) Pode-se definir o velho como um 
indivíduo que tem uma longa vida por trás de si, e diante de si uma 
expectativa de sobrevida muito limitada (1990, p.445). 

Bosi aborda a questão do tempo tendo em vista o processo de engajamento 

como forma de significar o cotidiano: 

Durante a velhice deveríamos estar ainda engajados em causas que nos 
transcendem, que não envelhecem, e que dão significado a nossos 
gestos cotidianos. Talvez seja esse um remédio contra os danos do 
tempo (199, p. 80) 

Portanto, envelhecer e morrer não depende somente dos processos 

determinados pelo próprio organismo. Do ponto de vista biológico, a velhice impõe 

um enrijecimento gradual de todas as estruturas e funções biológicas. Assim, com 

freqüência, surgem as limitações físicas e mentais que interferem na capacidade 

produtiva do idoso, em sua integração familiar e comunitária. 

Segundo Salgado, em seu livro Velhice, uma Nova Questão Social, "o 

envelhecimento transforma as relações do indivíduo com o meio social”. Essas 

transformações ocorrem muitas vezes com a perda de papéis sociais que conduzem 

o idoso a uma situação de exclusão diante dos padrões sociais ora estabelecidos. 

Nessa perspectiva, o autor recomenda: 
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Atitude mais acertada está em entender a velhice como uma 
circunstância ampla com múltiplas dimensões. Sendo um momento do 
processo biológico, não deixa de ser também um fato social e cultural. 
Especialmente dentro dos dois últimos aspectos, é toda uma realidade 
dependente de juízos de valor, pelo que não pode ser jamais 
interpretada nas posições positivas e negativas sem o risco de se 
cometerem graves enganos. A partir de todas essas considerações, 
propomos seja a velhice entendida como uma etapa da vida na qual, em 
decorrência da alta idade cronológica, ocorrem modificações de ordem 
biopsicossocial que afetam a relação do indivíduo com meio (1980, p.48) 

Assim, não podemos definir a velhice somente considerando o sentido 

biológico do envelhecimento. Todas as mudanças demonstram a inter-relação entre 

os aspectos biológicos, sociais e culturais.  

 

 

1.3 Aspectos Sociais do envelhecimento/velhice 
 

 

Definir velhice não é fácil. Muitas vezes, as conceituações assumem um 

caráter simplista, redundante, reducionista ou mesmo distorcido pelo modo como 

são construídas essas representações. Beauvoir cita essa dificuldade quando 

aborda esse assunto: 

A imagem da velhice é incerta, confusa, contraditória. Importa observar 
que, através dos diversos testemunhos, a palavra ‘velhice’ tem dois 
sentidos diferentes. É uma certa categoria social, mais ou menos 
valorizada segundo as circunstâncias. É, para cada individuo, um 
destino singular o seu próprio. (1990, p.109) 

A velhice expressa uma condição intrínseca à nossa própria existência, é 

assimilada e vivenciada como o são outros valores. Assim, é uma realidade 

construída e cercada das mais diferentes representações culturais.  

Portanto, apesar de envelhecermos a cada dia, esse processo não se 

aprende a partir da experiência anterior, porque acontece apenas uma vez na vida.   

Dito em outros temos, não existe uma preparação adequada para a velhice 

“Estudar a condição dos velhos através das diversas épocas não é fácil (...) Importa 

observar que, através dos diversos testemunhos, a palavra velhice tem dois sentidos 

diferentes. É certa categoria social, mais ou menos valorizada segundo as 

circunstâncias”. (BEAUVOIR, 1990, p. 110). 
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Assim, como atenta a autora, as pessoas raramente querem tratar do 

assunto velhice, que tem sido, freqüentemente caracterizada como sofrimento, 

doença, feiúra, enfim, delineada como uma realidade exterior acentuada por perdas.  

Esse contexto é complementado por Mercadante (1998), quando aponta 

questões que também retratam o estigma imposto à condição do processo de 

envelhecimento e a velhice.   

Nessa discrepância entre o interno e o externo, uma ênfase maior se dá 
ao externo e, este passa então a ordenar o interno. Velhice passa a ser 
assim, uma categoria cronológica externa, que classifica os indivíduos. 
Mede-se um tempo externo (anos, meses dias, horas) toda uma 
experiência vivida dos sujeitos. Não se concebe tampouco se 
compreende o tempo como sendo o sujeito humano. (1998, p.61). 

 

Baseando-nos nas reflexões de Beauvoir, como nas de Mercadante, 

notamos que a velhice, em várias situações, se caracteriza de forma pejorativa, 

negando ao sujeito em processo de envelhecimento, sua existência enquanto 

condição natural da vida.  Bosi também corrobora com as autoras, ao explicitar: 

A velhice, que é fator natural como a cor da pele, é tomada 
preconceituosamente pelo outro. Há no transcorrer da vida, momentos 
de crise de identificação: na adolescência também nossa imagem se 
quebra, mas o adolescente vive um período de transição, não de 
declínio. O velho sente-se um indivíduo diminuído, que luta para 
continuar sendo um homem. O coeficiente de adversidade das coisas 
que crescem: as escadas ficam mais duras de subir, as distâncias mais 
longas a percorrer, as ruas mais duras de subir, as distâncias mais 
longas a percorrer, as ruas mais perigosas de atravessar, os pacotes 
mais pesados de carregar. O mundo fica eriçado de ameaças, de 
ciladas. Uma falha, uma pequena distração são severamente castigadas 
(1995, p. 79) 

Essa idéia de velhice repercute nos jovens que, com freqüência, consideram 

a velhice como o tempo de declínio geral. O desencanto dos jovens pelos velhos é 

evidente e reflete o descuido da sociedade com esse segmento uma vez que se dá 

prioridade ao jovem no âmbito social e de políticas públicas, ou seja, sempre 

favorecendo os jovens em detrimento aos velhos. 
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O grande número de clichês que encontramos, no que toca à velhice, 
demonstra que ela é uma realidade que transcende a História. É 
verdade que a condição dos velhos não é a mesma em toda a parte, 
nem em todas as épocas (...) A velhice é o que acontece às pessoas 
que ficam velhas; impossível encerrar essa pluralidade de experiências 
num conceito, ou mesmo em uma noção. Pelo menos, podemos 
confrontá-las umas com as outras, tentar destacar delas as constantes e 
dar as razões de suas diferenças (BEAUVOIR, 1990, p.345) 

Como a autora mesmo reforça, é possível confrontar as pluralidades de 

conceitos que cercam a velhice e o paradoxo que tanto influencia a concepcão 

individual de velhice.  É justamente nesse momento que se evidencia a relatividade 

do que seja envelhecer.  

Ao olharem-se no espelho, as pessoas se vêem fisicamente envelhecidas, 

mas isto não pode totalizar sua existência. Mercadante aponta estas inquietações: 

A vivência primeira da velhice se dá no corpo. O corpo, por si, não 
revela como atributo a velhice, mas, uma vez, que ela como estigma, se 
instala no corpo, ela passa a inquietar o idoso (...) A visão do seu corpo 
imperfeito, em declínio, enfraquecido, enrugado, etc, não avalia só o 
corpo, mas sugere imediatamente ampliar-se além do corpo. Sobre a 
personalidade, o papel social, econômico e cultural do idoso. (1998, 
p.64) 

A autora nos remete à reflexão central do que é ser velho, ou do que seja a 

velhice.  Não existe uma definição ou um só conceito que possa compreender o 

processo de envelhecimento e a velhice. Todos os aspectos e reflexões 

apresentados anteriormente demonstram que a tentativa de compreendê-la em uma 

só vertente, por certo, implicaria em um erro ou em uma redução simplista, por não 

considerar outros tantos aspectos que sempre escapam nas tentativas de conceitos 

definitivos para todas as situações que envolvem o ser - humano.  

Assim, ao lado destas indagações, podemos relacionar outras: o que vem a 

ser infância, a juventude e, mesmo, a idade adulta? As ciências que por longo tempo 

já vêm desenvolvendo amplos estudos sobre essas etapas da vida ainda não 

conseguiram compor definições que satisfaçam, integralmente, os conceitos que as 

cercam, pois, para qualquer proposta de resposta definitiva, sempre serão 

descobertos aspectos não considerados, mais ou menos importantes, convertendo 

estas tentativas em simples aproximações, de caráter absolutamente temporal. 
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A mesma autora ratifica estas reflexões quando continua a situar esta 

dimensão social do envelhecimento: 

São essas idéias relacionando velhice e tempo, que apontaram para um 
velho que não investe no presente e nem projeta para o futuro. Essas 
idéias conformam uma idéia de idoso que só tem passado, lembranças 
para rememorar, e no futuro, o confronto com a morte. Essas idéias 
negam a possibilidade de futuro para o velho. (MERCADANTE, 1998, 
p.64) 

Estas questões nos possibilitam perceber a complexidade da dimensão 

social do idoso, como se constitui culturalmente, quais os modelos de velhice, e o 

quanto tudo isso colabora para lhe inculcarem qualidades bastante negativas que 

repercutem em todos os aspectos da vida de pessoas idosas.   

Assim, é possível compreender a velhice na amplitude de suas múltiplas 

dimensões, por ser um momento do processo que é biológico, mas não deixa de ser 

também um fato social e cultural.  

 

1.4 Longevidade, envelhecimento e velhice 
 

 

Há narrativas em que a figura do idoso se apresenta associada ao saber, 

como é o caso das sociedades primitivas, xamânicas, ou modernas escolásticas. O 

idoso sempre foi identificado como depositário do conhecimento. Esse tipo de 

associação foi feito até meados do século XX, momento em que, devido ao 

desenvolvimento da sociedade industrial, o idoso começou a ser encarado como 

mão-de-obra improdutiva e, portanto, descartável.  

Numa concepção biológica de envelhecimento destaca-se a presença de 

atrofiamentos, uma sensível redução na capacidade cognitiva, na memória. Assim, 

visto como parte do contexto típico de uma sociedade capitalista o idoso passa a ser 

encarado não só como improdutivo, submetido aos seus parâmetros e dessa forma, 

estigmatizado pelos modelos por ela impostos: o da beleza; da perfeição; da saúde. 

Por outro lado, com o progresso das ciências naturais, principalmente no 

campo da medicina, a expectativa de vida das pessoas aumentou paulatinamente e, 
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em menos de cem anos, quase que dobrou, e o idoso – visto em outros tempos 

como sustentáculo e mentor da família – passou a ser encarado mais como um 

fardo. 

O aumento da longevidade, associado ao progresso científico, possibilitou a 

identificação e a descoberta de degenerações físicas, cerebrais, como o Mal de 

Alzheimer e outros que destacam o declínio biológico e mental. 

 A partir deste fato, foram-se criando novos mitos em relação à velhice, entre 

outros, o de que os idosos não aprendem. 

Segundo Debert (1999), importantes elementos mesclam-se à idade 

cronológica, como o gênero, classe, classe social, saúde, educação, fatores de 

personalidade e contexto histórico social que determinam diferenças entre os idosos. 

Estes fatores merecem relevância na compreensão da complexidade destas 

questões complexas que envolvem o envelhecimento e a longevidade. De acordo 

com Medeiros: 

A longevidade humana é provavelmente, a questão mais instigante do 
século XXI. Que o ser humano viverá mais é um fato indiscutível, 
mesmo os mais carentes e fragilizados (...) A longevidade torna-se, 
portanto, um desafio filosófico, porque a velhice carece de um novo 
sentido e requer uma nova ética. Social, porque os velhos ainda não têm 
um lugar na sociedade atual.  Político, porque a existência de um 
número maior de velhos exige políticas e ações que permitam ao 
segmento idoso viver como cidadão. Cientifico, pois não basta 
sobreviver, a ciência quanto a tecnologia devem, com seus avanços 
colaborarem para a melhoria da qualidade de vida daqueles que 
envelhecem.   (2001, p.9) 

A autora situa as questões a respeito da longevidade, como um desafio, que 

não envolve somente os aspectos dos avanços científicos, mas também políticas e 

ações que permitam ao idoso a perspectiva da longevidade. 

Neste sentido, atentaremos para o cenário que abrange a condição dos 

idosos no Brasil. A trajetória histórica de desigualdade e exclusão social favorece a 

presença do idoso em um meio social relativamente hostil, que inclui desde a falta 

de preparo para a própria aposentadoria, até a sua condição participativa e 

integrada ao contexto social.  
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No entanto, há a constatação de que o prolongamento da vida que está se 

acelerando nas últimas décadas fez surgir uma preocupação das esferas públicas e 

privadas com o segmento idoso e do próprio idoso em continuar a exercer seus 

direitos de cidadão. Um exemplo valioso desta conquista, no Brasil, é o estatuto do 

idoso, homologado em 1º de outubro de 2003. Destacamos alguns artigos que se 

relacionam com esta pesquisa: 

TÍTULO I: Disposições Preliminares 

 Art. 3º: É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária. 

CAPÍTULO V 

Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

        Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 
diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar 
condição de idade. 

        Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à 
educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos 
programas educacionais a ele destinados. 

        § 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às 
técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, 
para sua integração à vida moderna.  

Considerando os aspectos históricos que dispõem sobre a condição social 

do idoso, verifica-se, por estes artigos, a seguridade de alguns de seus direitos, na 

amplitude das diversas esferas sociais, inclusive, no § 1º, Os cursos especiais para 

idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços 

tecnológicos, para sua integração à vida moderna. Dispositivos estes, relacionados com o 

tema desta pesquisa.  

Os aspectos demográficos do crescimento dos idosos no Brasil já foram 

divulgados nesse trabalho, pois se relacionam com a questão da longevidade e ao 

apresentá-los nosso objetivo foi subsidiar a análise do perfil de idosos, sujeitos desta 

pesquisa. 



 33

Capítulo 2 

Tecnologias de informação e comunicação 

As conquistas que envolvem os meios de produção social coexistem com a 

revolução das tecnologias, e estão relacionadas ao modo de vida de um modelo de 

sociedade que, ao evoluir, cria processos tecnológicos para sua sobrevivência. De 

acordo com Silveira, podemos conceber esses processos históricos de revolução.  

A informatização penetrou na sociedade tal qual como a energia elétrica. 
Resultante da revolução industrial, reconfigurou a vida das cidades. O 
computador, ícone da nova revolução, ligado em rede, está alterando a 
relação das pessoas com o tempo e com o espaço [...] estamos falando 
de uma tecnologia que permite aumentar o armazenamento, o 
processamento e a análise de informações, realizar bilhões de relações 
entre milhares de dados (2001, p.15). 

Este processo revolucionário torna as tecnologias de informação e 

comunicação cada vez mais independentes, e ao mesmo tempo, dependentes do 

homem, o que parece um paradoxo. 

Para compreender a dimensão deste processo tecnológico, nos reportarmos 

à nova estrutura econômica do final do Século XVIII, que advém da revolução 

industrial, responsável por significativas transformações.  

A partir das mudanças conseqüentes, especialmente as de ordem 

tecnológica, a sociedade se organizou em torno de uma nova dinâmica humana e 

social. Assim, o processo de modernização redimensionou a vida da humanidade 

em vários aspectos, por meio de alteração nos meios e relações sociais de 

produção, nas formas de comunicação e de realização do trabalho. 

Neste contexto, se considerou o aumento da capacidade de comunicação, 

organização, produção, transmissão e o estoque de informação, além de alterar o 

processo de interação social. Analisando fatos que caracterizaram a revolução 

industrial e toda a evolução tecnológica, originadas a partir dela, ressalta Silveira: 
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O domínio de um novo processo tecnológico pode alterar os círculos 
sociais [...] um bom exemplo disso ocorreu durante a revolução 
industrial, nos últimos anos do século XIX. O uso intensivo das novas 
fontes de energia, principalmente da energia elétrica e do petróleo, 
acabou alterando a vida das cidades das famílias e das nações [...] 
(SILVEIRA, 2001. p. 07). 

Cabe ressaltar que toda essa tecnologia, desde a revolução industrial, se 

encontra nas informações destinadas ao consumo e são, até hoje, largamente 

difundidas. Castells aborda essas questões da atualidade afirmando: 

O estudo sobre as estruturas sociais emergentes nos domínios da 
atividade e experiência humana leva a uma conclusão abrangente: 
como tendência histórica, as funções e processos dominantes na era da 
informação estão cada vez mais organizados em torno de redes. Redes 
constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão 
da lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os 
resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura 
(1999, p.565).  

Assim, se a energia elétrica no século XIX alterou a vida social, o conceito 

de rede, aqui descrito pelo autor, torna a sociedade do século XXI, estruturada, 

caracterizada e entrelaçada pelo uso das tecnologias de informação e comunicação 

que, de certa forma, constituem a nova morfologia social indicada por ele.   

Essa rede constituída através destas tecnologias nos faz deparar com uma 

sociedade global, que se materializa no conceito e uso das redes tecnológicas, que 

por sua vez impactam as formas de trocas sociais, passando por processos de 

competitividade dos produtores, distribuidores e veiculadores, conquistados pelo 

domínio de mercado e de consumidores.  

Diante deste cenário, podemos dizer que a revolução industrial impactou a 

sociedade quando substituiu a força física pela força das máquinas. A revolução 

informacional assinala um novo modelo social, que não se limita aos descritos aqui, 

mas, “o importante é perceber que a apropriação e o uso dessas tecnologias, bem 

como o controle dos fluxos de informação, são novas questões políticas e sociais” 

SILVEIRA (2001, p.10).  
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2.1 Tecnologias de Informação 
 
 
 

A sigla TI, tecnologia da informação, abrange todas as atividades 

desenvolvidas na sociedade pelos recursos da informática.  

Estas atividades se configuram em suas múltiplas possibilidades de conexão 

em rede, ou no uso disseminado do computador, acesso às informações, somados à 

universalização dos meios de comunicação e telecomunicações, combinados com a 

expansão da Internet no mundo, que possibilitou o surgimento de uma rede 

institucional de serviços eletrônicos.  

O resultado é a difusão social da informação em larga escala de 

transmissão, a partir destes sistemas tecnológicos inteligentes. Seu acesso pode ser 

domínio público ou privado, na prestação de serviços das mais variadas formas. 

 No domínio das políticas públicas, as tecnologias de informação, 

proporcionaram o acesso público para o cidadão em diferentes segmentos da 

sociedade.  Pontos de conectividade e interatividade são distribuídos nas cidades. 

Como exemplos podemos citar em São Paulo, o Poupa Tempo, que presta os mais 

variados serviços à sociedade por meio de sua rede de informações, e os 

Telecentros, que disponibilizam acesso à internet e a outros serviços.   

Verifica-se na consolidação progressiva destas tecnologias de informação, a 

rede física das múltiplas entradas e saídas de informação. Como Castells aborda, é 

preciso perceber que esta estrutura não permite a centralidade das informações, 

mas se configura inovadora na sua disseminação. 

o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e 
dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 
processamento da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo 
entre a inovação e seu uso. (1999, p. 51) 
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As tecnologias de informação e comunicação configuram-se, atualmente, 

como uma rede interligada. É inegável a velocidade da circulação das informações. 

Como atenta Castells, este ritmo auxilia significativamente os processos de 

globalização e mundialização e, ao mesmo tempo, desafia a compreensão destas 

novas dimensões que vamos incorporando em nosso cotidiano sem que sejam 

percebidas. 

Estas reflexões nos permitem estabelecer relações com o uso destas 

tecnologias de informação pelos idosos, que, de certa forma, se tornam usuários 

destes serviços disponíveis na sociedade das mais variadas formas, antes mesmo 

de se tornarem alunos em cursos de informática.  

 

 2.2 Tecnologias de Comunicação 
 

 

O contexto da sociedade atual caracteriza transformações nas formas de 

comunicação e interações sociais. O uso das tecnologias de informação e 

comunicação e principalmente o da internet, resultaram na passagem das mais 

variadas mídias para a transmissão digital, o que resultou em novas formas de 

acesso e interação a informações e conhecimento. 

A introdução do computador na sociedade seja como ferramenta de 

trabalho, educação, diversão, serviços públicos e privados, entre outros, foi se 

incorporando à rotina de seus usuários e se tornando imprescindível à realização de 

diversas atividades, o que ocasionou modificações intensas em seus hábitos.  

Nesse sentido, Bairon afirma que: 

O computador não é mais, no caráter sócio-técnico, uma máquina 
autônoma e intermediária de duas fontes de comunicação: o emissor e o 
receptor, (...) o significante e o significado, o sujeito e o objeto, o usuário 
e a máquina; pois encontra-se escancarado tanto em suas interfaces 
quanto em suas possibilidades interativas, de forma quase imprevisível 
(1995, p.17) 
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Percebemos uma mudança de paradigma quando asseguramos que a 

máquina de escrever, meio utilizado anteriormente para a realização de tarefas que 

hoje são mais bem desenvolvidas pelo computador, se tornou totalmente obsoleta 

em função das possibilidades e facilidades que o computador oferece. 

Por sua característica multimídia, o uso do computador e o acesso à rede, 

pode estabelecer novos vínculos com o conhecimento, como atenta o filósofo Pierre 

Lévy. Para ele, o conhecimento pode ser apresentado de três formas diferentes: a 

oral, a escrita e a digital. Embora as três formas coexistam, torna-se essencial 

reconhecer que a era digital, contextualizada pelo uso dos recursos informacionais, 

vem se tornando cada vez mais significativa pela velocidade com que promove o ato 

de comunicar e informar.  

A escrita tornou possível uma outra experiência com o tempo, estabelecer 

uma comunicação independente da tradicional face-a-face. Os livros, as cartas, 

telegramas, tornam-se portadores de mensagens que são comunicadas ao longo do 

tempo em diferentes lugares. 

As redes informatizadas aceleraram a transmissão da informação que circula 

em modo de textos, sons, imagens a velocidades inacreditáveis. Esta aceleração 

proporciona coisas curiosas. Não só permite a comunicação síncrona, com a 

transmissão de mensagens de texto em fração de segundos de um ponto a outro da 

rede, seja por Chat, mensagens instantâneas (ICQ), como também dá outra forma à 

comunicação assíncrona: uma mensagem de e-mail não leva mais que alguns 

segundos para sair da máquina do remetente até a caixa de entrada do destinatário.  

(Azevedo, 2003)  

Assim, Lévy nos revela que a velocidade do uso das tecnologias de 

informação e comunicação potencializadas pela rede, quando comparadas à 

oralidade e à escrita, permite ao processo de comunicação novas formas de 

interação no tempo e espaço. 
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Castells, em A sociedade em rede, defende que o final do século XX foi um 

dos raros intervalos em que a cultura material é transformada por um novo 

paradigma tecnológico, desta vez organizada em torno da tecnologia da informação, 

apontando o expressivo desenvolvimento do complexo eletrônico (1999, p.49).  

Segundo o autor, são tecnologias para agir sobre a informação. Seus efeitos 

têm forte penetrabilidade na existência cotidiana e da coletividade, sua lógica está 

baseada num sistema de relações em rede. Trata-se de um paradigma baseado na 

flexibilidade, que altera e reorganiza o contexto histórico-social.  

Levando isto em conta, é preciso refletir no processo de interação que se 

estabelece, com o uso destas tecnologias, conforme afirma Silveira: 

Há uma crescente utilização do adjetivo “interativo” para qualificar, 
computador e derivados, brinquedos eletrônicos, eletrodomésticos, 
sistema bancário on-line, programas de rádio e tv, etc, cujo 
funcionamento permite ao usuário-consumidor-espectador-receptor 
algum nível de participação, de troca de ações e de controle sobre 
acontecimentos. Na era da interatividade ocorre a transição da lógica da 
distribuição (transmissão) para a lógica da comunicação (interatividade). 
Isto significa modificação radical no esquema clássico da informação 
baseado na ligação unilateral emissor-mensagem-receptor. (2001, p.12).  

 

As palavras de Silveira legitimam esta pesquisa, pois nos remete à reflexão 

das profundas transformações por que passa o idoso nas suas formas de interação 

e comunicação, quando se propõe a ser usuário das tecnologias de 

informação/comunicação e internet.  

 

2.3 A dimensão digital da Internet 
 

 

Quando a câmera de filmar foi inventada, no início do século, a 
primeira coisa que as pessoas fizeram com ela foi a mesma coisa 
que a gente faz com qualquer novo instrumento tecnológico: tentar 
fazer aquilo que se fazia antes, e tentar fazê-lo melhor. Assim, 
puseram a câmera de filmar em frente um palco e representaram 
uma peça teatral (...) Isso é muito diferente dos conceitos de cinema, 
de filmes, de televisão e de toda a mídia desenvolvida no nosso 
mundo. Fazer cinema é muito mais do que colocar uma câmera 
defronte a um palco e passar uma peça de teatro. É óbvio que o 
cinema é diferente, mas sob quais aspectos? É importante que 
cenceptualizemos as dimensões que o tornam diferente. O aspecto a 
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enfatizar e sobre o qual eu quero me concentrar é que o cinema é 
uma cultura nova e diferente. Ele (o cinema) possui sua própria 
linguagem e suas próprias metáforas. Ele gera novos papéis para as 
pessoas. Um produtor de cinema? Não existia nada disso antes. Um 
ator de cinema? O que é isso? O cinema penetrou em nossas 
relações sociais: sair no sábado à noite e tudo aquilo que 
acompanha essa saída. O cinema transformou-se numa parte da 
cultura mais ampla; Foi assim que ele cresceu. (PAPERT; 1990: 8 – 
Traduzido por Ezequiel Theodoro da Silva) 

Análogo ao que ocorreu com o cinema e com tantas outras 

mídias/tecnologias, a Internet tem, nos últimos anos, inaugurado novos modos de 

representação da informação, de comunicação, de produzir conhecimentos e de 

estabelecer novos vínculos nas relações sócio-culturais. Certamente nem tudo é 

totalmente inovação, não há nada na história da humanidade que se faça sem 

recorrer ao que já foi vivido, visto, experimentado, usado produtivamente. No 

entanto, o impacto da internet nos diferentes segmentos de nossa sociedade traz 

consigo uma aura de novidade/modernidade. (FREIRE, p. 20). 

A internet pode ser concebida como um ciberespaço, ou seja, espaço das 

comunicações por redes de computação. O conceito de ciberespaço, de certa forma, 

transgride a idéia de espaço e introduz uma condição virtual à realidade, na qual o 

mundo real migra para um mundo de interações virtuais gerando um espaço inédito 

de intercâmbio de pensamentos e experiências. 

Lévy define ciberespaço (1999, 92; 93) como “o espaço de comunicação 

aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores”, incluindo o conjunto de sistemas de comunicação eletrônico; redes 

de ondas eletromagnéticas e de telefonia convencional; enquanto transmissores de 

informações “provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização”.  

Assim, as novas tecnologias de informação e comunicação são criadas e 

reinventadas a cada dia, com a participação ativa de seus usuários, que as moldam 

segundo suas necessidades. Por meio dessas tecnologias, tem sido possível criar 

um espaço de informação, de natureza interior de uma coisa que lhe é própria e 

interativa, em que a comunicação não tem limites, nem geográficos nem de qualquer 

ordem. 
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Vale ressaltar ainda a questão cultural do ciberespaço que, segundo  

Castells, representa a cultura de seus criadores que pode ser entendida como 

conjunto de valores e crenças que compreendem o comportamento, no dizer do 

autor:   

A cultura da Internet é uma cultura feita de uma crença tecnológica no 
progresso dos seres humanos através da tecnologia, levado a cabo por 
comunidades de hackers que prosperam na criatividade tecnológica livre 
e aberta, incrustada em redes virtuais que pretendem reinventar a 
sociedade, e materializada por empresários movidos a dinheiro nas 
engrenagens da nova economia. (1999, p. 53). 

 Não obstante, o espaço cibernético é um terreno onde convive a 

humanidade moderna, conforme explica Lévy, é um novo espaço de interação entre 

as pessoas, que influencia a sociedade, principalmente nos planos econômico, 

científico e social: 

 "As tecnologias digitais surgiram, então, como a infra-estrutura do 

ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de 

transação, mas também novo mercado da informação e do conhecimento" (1999, p. 

32) 

Portanto, estas características do ciberespaço como meio da comunicação 

tem sido de eficiência indiscutível, caracterizando-se como o mais completo já 

concebido pela tecnologia humana por sua interatividade e massividade, pelas quais 

qualquer um pode transmitir e receber transmissões, informar e ser informado, dizer 

seus pensamentos etc. Podemos definir o momento da criação do espaço 

cibernético como um momento tão importante quanto o momento da invenção da 

escrita. 

[...] um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma 
língua universal digital tanto está promovendo a integração global da 
produção e distribuição das palavras, sons e imagens de nossa cultura 
como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos 
indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo 
exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, 
moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela. 
(Castells, 1999, p.40). 
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Nesta pesquisa, procuramos distinguir as qualidades positivas que envolvem 

o ciberespaço nas interações sociais, no acesso à informação e na produção do 

conhecimento. Não sabemos ainda com propriedade quais são as dimensões do 

impacto do uso desta grande “rede” de computadores, principalmente no que tange 

às estruturas cognitivas e sociais. 

 
 
2.4 Internet: Novos valores, novos comportamentos 

 

A rapidez e a quantidade de informações invadiram a vida das pessoas nas 

duas últimas décadas tornando-se um fato surpreendente. As tecnologias que 

possibilitam as interações e o acesso às informações estão cada vez mais presentes 

no dia-a-dia de todos, de um modo geral. Da mesma forma que essas tecnologias 

estão sendo utilizadas como ferramentas na educação de crianças, jovens e 

profissionais, elas podem ser usadas para abrir uma nova realidade para o idoso, 

como salienta Medeiros, (2001, p. 15): 

Nesta sociedade que idolatra o novo, o desprezo demonstrado pela 
experiência dos mais velhos talvez seja um dos elementos responsáveis 
pelo ar de perplexidade que encontramos no olhar de muitos velhos que 
não conseguem provar que sua vida é mais que uma seqüência de anos 
e de acontecimentos. Que suas vidas não se reduzem apenas ao que 
viveram 'naquele tempo', suas vidas continuam e suas histórias pessoais 
se cruzam com histórias coletivas.  

 

As intersecções das histórias pessoais com as histórias coletivas 

vivenciadas pelo idoso se dão no contexto do avanço tecnológico e, principalmente, 

pelo novo modo de se relacionar com a informação e o conhecimento, o que se 

expressa nas inter-relações do processo de ensino-aprendizagem ampliando o seu 

convívio social.  

A tendência dessa nova era digital anunciada por pensadores como Lévy é 

de que toda informação vital para o cidadão esteja na “rede” e que, para obtê-la, não 

basta apenas dominar a técnica, mas também interpretar a informação, de modo a 

traduzi-la para seu contexto. 
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O idoso transita nesse fluxo informacional das mais variadas formas, seja 

nas suas relações familiares, por exemplo, com os netos usuários de vídeo-games e 

computadores, seja nas tarefas do cotidiano que ele mesmo executa em locais como 

bancos e supermercados. A esse respeito, Kachar nos confirma:  

A geração nascida no universo de ícones, imagens, botões e teclas 
transita na operacionalização das tecnologias com desenvoltura [...] a 
nova geração é introduzida nesse contexto desde o nascimento e por 
isso sua intimidade com os meios eletrônicos ocorre numa relação de 
identificação e fascinação. A geração de idosos de hoje tem revelado 
suas dificuldades em lidar com avanços tecnológicos.(2003, p.52) 

 

A apropriação dos recursos informacionais tornou-se, então, um desafio para 

o idoso, que deve acompanhar as mudanças do modelo de sociedade expressas em 

diferentes atividades, de ensino-aprendizagem, convivência e comunicação.   

Diante de tal realidade, procede a constatação de que os modernos meios 

de comunicação e o avanço das tecnologias – em especial a internet – caracterizam 

atualmente um importante instrumento de trocas sociais, pois geram um diferencial 

no aprendizado e em suas mais diversificadas relações com a sociedade. (CASTEL 

1999 p. 56) 

Berger e Luckman (2003, p. 35) afirmam que: “A vida cotidiana apresenta-se 

como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido 

para eles na medida em que forma um mundo coerente”. Para que haja essa 

interpretação do social apontada pelos autores, é preciso que o idoso se aproprie 

dos códigos de linguagem, dentre eles o informacional3, realidade concreta em 

nossa sociedade. Segundo destacam nesse trecho: 

A vida cotidiana é, sobretudo, a vida com a linguagem, e é por meio dela 
que participo com meus semelhantes. A compreensão da linguagem é 
por isso essencial para minha compreensão da vida cotidiana [...] a 
linguagem estabelece pontes entre diferentes zonas dentro da realidade 
da vida cotidiana e as integra em totalidade dotada de sentido (2003, p. 
57; 59). 

                                            
3 A linguagem informacional, neste trabalho, é entendida também como linguagem digital, porque o 
computador permitiu transformar toda produção simbólica em um conjunto de dígitos, de bytes e bits 
de 0 a 1. 
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Não compreender e não utilizar esses códigos de linguagem informacional 

pode fazer com que o idoso não se sinta pertencente a este contexto que a 

tecnologia hoje representa. Empregamos aqui o termo não-pertencente pela própria 

condição de novo, visto que a grande acelerada tecnológica data de um pouco mais 

de dez anos.  

Assim, as pessoas, em geral, têm se apropriado de forma contínua do uso 

destas tecnologias presentes no ciberespaço, incorporando novos valores, conceitos 

e até mesmo modelos do cenário econômico e, mais precisamente, do mundo do 

trabalho, passando a valorizar, enfaticamente, o conhecimento e a aprendizagem.  

A compreensão desta nova dimensão social é representada nas mais 

diversas formas de relações que se dão na sociedade.  

Sendo a vida cotidiana dominada por motivos pragmáticos, o 
conhecimento receitado, isto é, o conhecimento limitado à competência 
pragmática em desempenhos de rotina, ocupa lugar eminente no acervo 
social do conhecimento [...] A participação do acervo social do 
conhecimento permite assim a ‘localização’ dos indivíduos na sociedade 
de maneira apropriada. BERGER (2003, p, 63;62). 

Como aponta o autor, o acervo social do conhecimento localiza os indivíduos 

em sociedade, portanto, o uso destas tecnologias pelos idosos precisa ser 

construído na perspectiva de potencializar o exercício de sua cidadania e suas 

interações sociais.  

Visto que as trocas sociais ocorrem, atualmente, mediadas pelo uso das 

mais diversas tecnologias de informação e comunicação, escolhemos para esta 

pesquisa a ferramenta de e-mail, para analisar e verificar como se estabelecem as 

relações de interação nos idosos freqüentadores do curso de informática do módulo 

avançado.  
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2.5 O Correio Eletrônico: e-m@il 
 
 
 

A troca de mensagens se destaca como uma das mais importantes funções 

da internet, uma vez que cada pessoa ligada à rede de computadores pode ter uma 

caixa postal eletrônica identificada por um endereço, a que se denominou correio 

eletrônico, o e-mail. 

Haja vista que esta função é parte relevante da nossa pesquisa, um esboço 

histórico se faz necessário. O e-mail surgiu em outubro de 1971, na cidade 

americana de Cambridge, em um laboratório da BBN. Essa empresa era uma das 

envolvidas no projeto da Arpanet, uma rede precursora da internet desenvolvida pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos. 

O engenheiro Ray Tomlinson enviou uma mensagem de um computador 

para outro e escolheu o símbolo @ para separar o nome do usuário do computador 

provedor. Em inglês, o nosso "arroba" é lido como "at", que significa "em".  

Durante boa parte de sua história, o e-mail era usado majoritariamente por 

militares e pesquisadores da área de computação. Só com a democratização da 

internet, em 1993, o uso do correio eletrônico se popularizou entre usuários, o que 

se configura em uma ferramenta de comunicação muito nova. 

Para entender melhor o interesse despertado pelo e-mail é preciso compará-

lo ao correio tradicional. As mensagens são recebidas em uma caixa postal 

eletrônica, podem ser facilmente apagadas, modificadas, classificadas na mémoria 

do computador. Quando não enviadas para o endereço eletrônico correto, retornam 

à caixa postal de origem. Lévy apresenta algumas particularidades do e-mail, que 

ilustram  estas questões: “ Em qualquer lugar conectado a internet (...) posso tomar 

conhecimento das mensagens que me são endereçadas ou enviar novas 

mensagens” (1999, p, 95).  

Por estas caracteristicas, o e-mail tornou-se uma ferramenta de grande 

utilzação nos mais diversos segmentos sociais, no âmbito comercial, por exemplo, 

chega a substituir documentos oficiais. A rapidez com que são enviados e 

acessados tornou a comunicação entre clientes e fornecedores mais fácil e podemos 
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dizer econômica, dispensando até mesmo o funcionário que se desloca na função 

de entregador. 

Este breve contexto caracteriza o e-mail como uma ferramenta que agiliza 

os processos de comunicação, facilia a interação entre seus usuários, respeitando a 

disponibilidade tanto de quem envia, quanto de quem recebe. Assim, se confirma a 

importância de pesquisas que reflitam sobre as possíveis transformações nas 

relações sociais decorrentes de seu uso.  
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Capítulo 3 

Metodologia 

Em um projeto de pesquisa, a seleção de uma metodologia que possa 

ampliar a visão do pesquisador e desvelar as questões mais importantes no 

processo de análise, é essencial. A partir da definição dos objetivos, optou-se pela 

utilização da abordagem qualitativa, que parte do princípio de que não existe um 

padrão único de pesquisa para todas as ciências e que há uma relação dinâmica 

entre a realidade e sujeitos. 

 Portanto, é uma abordagem que valoriza os aspectos qualitativos dos 

fenômenos, abrigando diferentes correntes, cujos pressupostos são diferentes da 

abordagem quantitativa e cujos métodos e técnicas são diferentes dos adotados nos 

modelos experimentais. 

Segundo Chizzotti “Parte-se do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, 

um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. (2000, 

p. 79). 

Desse modo, entendemos que a pesquisa qualitativa tem por paradigma a 

construção da realidade social na qual pesquisador e pesquisados participam e 

interagem, em um processo contínuo. 

A opção pela abordagem qualitativa torna-se fundamental nas pesquisas 

que têm como objetivo as práticas sociais inseridas em um determinado contexto 

social, e permitem o estabelecimento de relações constantes entre determinadas 

condições histórico-sociais e as práticas sociais observadas.  

 

 



 47

Considerar que não existe um padrão único de pesquisa e há uma relação 

dinâmica entre a realidade e o sujeito, significa que, à medida que o pesquisador 

aprofunda ou alarga seus conhecimentos sobre a realidade ele se modifica, assim 

como modifica a própria realidade. 

Segundo Antonio Chizzotti “as ciências humanas têm sua especificidade no 

estudo do comportamento humano e social – que faz delas ciências específicas, 

com metodologia própria”. (2000, p.79)  

A delimitação e formulação do problema apresenta aspecto particular na 

pesquisa qualitativa, que vai ao encontro dos propósitos deste trabalho. Na pesquisa 

qualitativa o problema decorre de um processo indutivo que vai se definindo e se 

delimitando durante a exploração do contexto social em que a pesquisa é realizada, 

da observação do objeto pesquisado e dos contatos duradouros com informantes 

que conhecem o objeto e emitem juízos sobre ele. Assim, “a identificação do 

problema e sua delimitação pressupõem uma imersão do pesquisador na vida e no 

contexto, no passado e nas circunstâncias presentes que condicionam o problema” 

(CHIZZOTTI, 2000 p. 81). 

Para realização desta pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa, por 

possibilitar apreender significados do uso das tecnologias de informação e 

comunicação por parte de idosos e as possíveis mudanças em suas práticas sociais. 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa permitiram o 

levantamento do perfil sócioeconômico, por meio de questionário fechado (anexo), 

aplicado para 30% dos alunos matriculados em cursos de informática da 

Universidade Anhembi Morumbi, no segundo semestre de 2004, que correspondeu a 

60 sujeitos, com o objetivo de se obter a identificação da população de idosos que 

freqüentam os cursos na Universidade. As análises foram relacionadas com base 

em dados gerados pelo Censo Demográfico de 2000, do IBGE. 

 Após a análise inicial destes dados, foi reaplicado um questionário semi-

estruturado (anexo), para onze alunos do módulo de Informática Avançada. Houve a 

devolutiva por seis pessoas, coincidentemente, todas do sexo feminino; por isso, 

foram estas idosas consideradas como sujeitos da análise da presente pesquisa. 
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 A partir do levantamento destas questões pôde-se estruturar um roteiro de 

entrevistas (anexo).  Com base em Minayo (2002, p.34), a entrevista é utilizada para 

a obtenção de informações a respeito do que as pessoas sabem, crêem, esperam, 

sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram e também acerca das suas 

explicações ou razões a respeito de experiências anteriores.   

As entrevistas foram realizadas com estas seis idosas e possibilitaram a 

análise referente ao uso da internet, em especial o e-mail, pelos sujeitos 

investigados.  

No processo desta pesquisa, houve a observação participante aplicada em 

todo o período em que se desenvolveu, uma vez que todos os sujeitos e a 

pesquisadora participavam do Projeto “Informática para Melhor Idade” da 

Universidade Anhembi Morumbi, onde se realizou a coleta.  

Segundo Minayo a “técnica da observação participante se realiza através do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações 

sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos” (2002, p. 59). 

Após a coleta, os dados foram divididos em “categorias”. Algumas questões 

tinham por objetivo traçar o perfil das entrevistadas, identificando os significados 

atribuídos aos seguintes aspectos: o processo de envelhecimento diante das novas 

tecnologias digitais; o uso de tecnologias durante sua trajetória de vida; a utilização 

das ferramentas de interação via e-mail e as mudanças nas relações sociais. Os 

eixos de referência do trabalho de análise foram: Envelhecimento, velhice e 

tecnologias de informação e comunicação, o uso do e-mail e as relações sociais de 

idosos.  

As informações acerca dos hábitos das participantes (freqüência de uso da 

internet, por exemplo) foram ilustradas através de gráficos com depoimentos obtidos 

pelas respostas às perguntas abertas (questionário anexo).  

Os depoimentos resultantes das entrevistas gravadas, após a assinatura do 

termo de consentimento (anexo), foram analisados e articulados com apoio em 

estudos realizados por autores e pesquisadores dos temas correlatos, conforme 

demonstraremos no item que se segue.   
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Na apresentação da análise, os sujeitos desta pesquisa serão identificados 

com a letra E, acompanhada de um número que represente o entrevistado (1 a 6), 

mais a idade, e o número correspondente à idade. 

Para esta contextualização dos caminhos percorridos na metodologia que 

nos propusemos, partimos da identificação da trajetória da Universidade Anhembi 

Morumbi no que diz respeito ao seu projeto voltado ao público alvo da terceira idade 

que é intitulado de Universidade para Melhor Idade. 

 

3.1 Projeto Universidade para Melhor Idade 
 

 

O projeto “Informática para Melhor idade”, da Universidade Anhembi 

Morumbi é uma proposta de educação continuada, trazendo a possibilidade de uma 

resignificação de conhecimentos, conceitos e atitudes perante o presente e o futuro, 

utilizando recursos computacionais, voltados para o público da Terceira Idade. 

Por meio desse projeto, a Universidade há quatro anos promove atividades 

de reflexão, informação e inclusão digital que pretendem elevar a auto-estima, 

explorar as potencialidades individuais, ampliando e enriquecendo as relações 

sociais e familiares do público da terceira idade.  

Com as atividades iniciais dos cursos de informática, realizadas em julho de 

2000, tivemos indicadores que emergiram da relação inicial com os participantes do 

curso e verificamos que: 

• A população é predominantemente feminina; 

• A motivação inicial declarada para participar dos cursos é a 

necessidade de se ocupar, se atualizar, após o longo período de 

dedicação ao lar e à família; 

• Necessitam conhecer pessoas, estabelecer novos vínculos pessoais 

e com o conhecimento; 
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• Demonstram auto-estima baixa, declarando muitas vezes 

incapacidade de dominar as novas tecnologias ou qualquer novo 

conhecimento que considerem desafiador. 

Com o decorrer das atividades, desses quatro anos, uma nova postura é 

revelada; ou seja, os(as) participantes:  

• demonstram estímulo para opinar e comparar seu desempenho com o 

dos netos ou filhos; 

• demonstram necessidade de atenção, afeto e diálogo no 

relacionamento com a aprendizagem e com os professores e colegas; 

• apresentam-se solidários(as), auxiliando os colegas, quando 

solicitados (as);  

• mostram-se satisfeitos(as) com suas  realizações, mesmo que 

pequenas; 

• solicitam a ampliação de cursos e atividades para que possam se 

manter na Universidade. 

 Aparentemente, são estes os indicadores que estabelecem novos vínculos 

entre o idoso e o conhecimento e uma resignificação de seu papel social. A relação 

com os familiares parece alterar-se, provavelmente, muito mais por parte dos idosos, 

que com seus novos conhecimentos, participavam de maneira diferente dessa 

convivência, seus papéis já iam além de donas de casa e aposentados; os idosos se 

colocam agora como portadores e usuários de conhecimentos adquiridos na 

Universidade, estruturados, fundamentados e atualizados com a sociedade do 

conhecimento num contexto histórico atual.  
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Caracterizando os cursos de Informática para Melhor Idade na Universidade 

Anhembi Morumbi, podemos no gráfico abaixo, verificar a evolução do número de 

alunos desde a primeira turma, que de certa forma, confirma os indicadores que 

apresentamos. 
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A estrutura curricular dos Cursos de Informática é composta pelos seguintes 

módulos: Informática Básica, Intermédiario, Avançada, Módulo Integrado Office e 

Recursos Gráficos para Artes Visuais.  

O módulos básico e Intermediário introduzem o aluno aos recursos básicos 

de informática, apresentações de hardware e software como Word, navegação na 

Internet além de comunicação via e-mail e apresentações multimídia utilizando o 

Power Point.  

Com introdução ao uso do Excel, viabilizando o desenvolvimento de 

planilhas e gráficos, o módulo de Informática Avançada ainda explora o Word para 

criação de páginas para a Internet e recursos para montagem de site pessoal. 

O Módulo Integrado Office apresenta ao aluno a utilização das ferramentas 

do pacote Office e Internet, visando a uma maior autonomia e apropriação 

acentuada dos recursos explorados. 

Por fim, o módulo de Recursos Gráficos para Artes Visuais, busca através 

da exploração das ferramentas e de exercícios práticos com ritmo e linguagem 

adequados ao público alvo, introduzir os recursos para utilização de softwares para 

desenho vetorial (Corel Draw) e tratamento de imagens (Photoshop), com o objetivo 

de desenvolver a criatividade. 
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O princípio da organização pedagógica é trabalhar mediante temas-

geradores, ou seja, a cada novo módulo as ferramentas computacionais são 

“ensinadas” como possibilidade de representação da informação, do conhecimento 

ou de experiências já vividas pelos alunos idosos. 

Um bom exemplo para ilustrar são as atividades desenvolvidas no módulo 

intermediário. Quando se inicia o uso do software PowerPoint, propõe-se a 

elaboração de um álbum da família. Os alunos trazem à Universidade fotos 

marcantes de sua trajetória de vida, imagens que eles próprios digitalizam e 

organizam. O uso do software adquire um novo significado quando a história de vida 

desses alunos passa a ser representada através de imagem, texto, animação, som e 

música.  

A partir desta breve contextualização da trajetória dos cursos de informática 

na Universidade, procuramos identificar o perfil sócioeconômico de seus 

participantes.  

 

3.2 Perfil dos participantes: Universidade para Melhor Idade  
 

 
O perfil de alunos, que freqüentaram os módulos de Informática da 

Universidade Anhembi Morumbi, será apresentado a partir de dados quantitativos, 

relacionados aos aspectos: gênero, idade, estado civil, escolaridade, aposentadoria, 

renda e situação familiar.  

No segundo semestre de 2004, cursavam os módulos de informática um 

total de 198 alunos. Para caracterizar a população público-alvo desta pesquisa, foi 

aplicado um questionário de perguntas fechadas a 30% destes alunos que 

totalizaram 60 questionários, o que facilitou a escolha do instrumento de coleta de 

dados, permitindo maior objetividade no processo de análise. 

Através da tabulação dos dados, foram elaborados gráficos que permitem 

identificar as características gerais dos participantes. Iniciamos a apresentação e 

análise das questões sobre o perfil a partir dos dados referentes à idade ilustrados 

no gráfico abaixo:  
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Idade

37%

33%

30%
60 a 65
66 a 71
acima de 72 

 
No gráfico acima concluímos que quase um terço (30%) dos alunos 

participantes do curso de informática avançada têm 72 anos ou mais; um terço 

(33%) tem entre 66 e 71 anos, e 37% têm entre 60 e 65 anos.   

Alguns desses alunos poderiam ser classificados como principiantes de uma 

“quarta idade”, segundo alguns pesquisadores de países desenvolvidos, citados por 

Camargo & Medeiros (apud: ALMEIDA, 2002, p.8). 

Os dados levantados sobre a idade dos participantes reforçam a tese de que 

a aprendizagem não é restrita a determinados segmentos, desde que haja o 

interesse de pessoas idosas em continuar participando da sociedade, atualizando-se 

em relação às novas tecnologias e ampliando suas relações sociais.  

Quanto ao sexo, podemos observar no quadro abaixo que dos participantes, 

87% são mulheres e 13% são homens.  

Sexo

87%

13%

Feminino
Masculino

 

Quanto à prevalência de mulheres, na maioria dos quesitos pesquisados 

pelo Censo de 2000, que envolvem separação por sexo, verifica-se que mulheres 
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com mais de 60 anos são em maior número no País, nas zonas urbanas e nas 

zonas rurais. O censo mostra, ainda, que são as mulheres as que  mais assumem o 

papel de chefe de família, cuidando dos familiares e auxiliando no orçamento 

doméstico. Além disso, mesmo tendo um acesso limitado à escola, até a década de 

1960, o número de mulheres alfabetizadas no País é muito próximo ao número dos 

homens que, diferentemente, dominavam o acesso à escola até 45 anos atrás. 

No que se refere à situação dos idosos, quanto a sua relação com o 

trabalho, temos a seguinte expressão da realidade, 

 

Você é aposentado?

80%

20%

Sim 
Não

 

 

 

 

Portanto, conforme o gráfico acima, 80% dos respondentes são 

aposentados, diferentemente, para menos do apontado pelo Censo Demográfico 

2000, do IBGE, que constatou entre as pessoas de 60 anos ou mais, 66,8% são 

aposentadas. O rendimento mensal dos idosos participantes dos cursos de 

informática, considerando as faixas abaixo definidas se apresentam nas proporções 

apontadas no quadro abaixo: 

 
Qual seu rendimento mensal?

8%

27%

65%

R$ 240,00 a R$ 500,00
R$ 600,00 a R$ 900,00
mais de R$ 1.000,00

 

 

 

 

 

Apesar de apenas 20% dos entrevistados não serem aposentados, conforme 

se verificou anteriormente, a renda mínima para 8% dos respondentes é de            
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R$ 240,00, tendo a maioria, 65% dos participantes, rendimento superior a R$ 

1.000,00.  

Isto significa que um dos fatores explicativos dessa situação é apontado por 

Néri e colaboradores (1999, p. 5), quando discorre sobre a presença de outras 

fontes de renda, como pensão e aluguéis, fruto de um acúmulo de recursos 

financeiros ao longo da vida. 

Quanto ao número de filhos o quadro abaixo mostra que a maioria dos 

entrevistados (43%) tem três filhos; 37% têm dois filhos; 13% têm um filho e apenas 

7% não tem nenhum filho.  

   

 

 

Ainda considerando a situação em família, dos idosos respondentes 17% 

declara

O percentual de idosos que tem dois netos é de 36%, sendo que conforme a 

ilustraçã

 

Quantos filhos você tem?

13%

37%43%

7%

um
dois
três
nenhum 

 

 

 

 

 

m não ter netos, contra 7% que não têm filhos.  

o do gráfico a seguir, 20% têm três, 15% têm apenas um neto e 12% têm 

mais de três.  

Quantos netos você tem?

15%

36%
20%

12%

17%
um
dois
três
mais de três
nenhum
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Quanto à condição de moradia o gráfico abaixo mostra que 41% dos 

entrevis

 

dados d

 dos 

cursos 

Já os aposentados são a maioria entre os alunos (80%) contra 66,7% do 

Censo 2

com os

Esses percentuais podem demonstrar uma melhor situação econômica dos 

idosos alunos nos cursos de informática da Universidade Anhembi Morumbi, pois a 

tados mora com o cônjuge; 22% moram sozinhos; 17% moram com o 

cônjuge e os filhos; 13% moram sozinhos com os filhos; 7% declarou outra opção. 

Na relação com os dados do Censo de 2000, temos que 17% dos idosos moram 

com o cônjuge, 17,9% moram sozinhos; 36% moram com o cônjuge e os filhos e 

28,7% deles moram somente com os filhos. 

 
Com base nos dados apresentados, podemos concluir, em confronto com os

Você mora com a família?

17%

41%
22%

13%
7%

maridos e filhos
marido 
sozinho
outros filhos e eu
outros 

o Censo 2000, que o perfil do aluno participante dos cursos de informática 

na Universidade Anhembi Morumbi, se resume em importantes características: 

Comparando a pesquisa e o Censo 2000, concluímos que os alunos

de informática da Universidade Anhembi Morumbi podem ser considerados  

idosos (pessoas acima de 60 anos – Censo 2000) e em sua maioria são do sexo  

feminino (62,4% - Censo 2000 e 87% dos alunos pesquisados).  

000. Em relação à moradia as diferenças são mais acentuadas.  

Enquanto 41% dos alunos moram com os cônjuges e 17% residem também 

 filhos, de acordo com o Censo 2000, 17% desses idosos vivem com seus 

companheiros(as) e 36% moram, além do cônjuge, com seus filhos.  

Já os alunos que moram somente com os filhos contam apenas 13% contra 28,7%  

dos idosos brasileiros entrevistados pelo Censo.  
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maioria

3.3 Os sujeitos da Pesquisa 
 
 

As entrevistas foram realizadas com seis alunas do módulo avançado, por  

pertencerem à terceira turma que se iniciou no Projeto de Informática para Melhor 

Idade e

ticipantes desta pesquisa se deve ao fato de que a 

pesquisadora foi a professora do primeiro módulo de informática e pôde 

acompa

stravam 

muita curiosidade e predisposição à inovação e criatividade, potencializavam o clima 

das au

o projeto à turma de informática avançada, 

solicitando a participação dos alunos na pesquisa, as seis alunas prontamente 

aceitara

onteceram na residência das alunas, onde 

fomos recebidos de forma carinhosa e o termo de consentimento foi prontamente 

 mora com os cônjuges, é aposentada, não reside com os filhos, além  

disso possui renda acima de R$ 1.000,00 mensais, demonstrando certa 

‘independência’ em relação à dos filhos ou parentes.  

 

  

 a que realmente progrediu, vinculando-se com os colegas de turma no uso 

das tecnologias digitais e na continuidade dos estudos nos módulos da 

Universidade. Assim, podemos dizer que esta turma, em especial, marca o alicerce 

do trabalho pedagógico que vem sendo desenvolvido no projeto e a qual pertencem 

os sujeitos desta pesquisa. 

A escolha das par

nhar, de certa forma, a trajetória destas alunas durante os módulos 

subseqüentes, o que resultou em um vínculo de afeto e respeito entre elas. 

As alunas, selecionadas para sujeitos da pesquisa, sempre demon

las com entusiasmo, contagiando não só as demais colegas como a 

professora. Procuravam ainda desenvolver trabalhos que contemplassem o objetivo 

da aula, mas principalmente que se relacionassem com seus próprios objetivos, o 

que já denotava certa autonomia. 

 Quando apresentamos 

m.  

Quatro das seis entrevistas ac
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assinad

adora a preocupação de expor os objetivos da 

pesquisa e apresentar um panorama que demonstra o tema e o problema de 

pesquis

. 

Os exemplos e as relações que elas estabeleciam fluíram de forma muito natural. 

convidadas a assistir à defesa desta dissertação e enfatizaram a importância de um 

estudo 

 transcritas as fitas e iniciamos o trabalho de 

análise que apresentamos a seguir.  

o por todas elas. As outras duas entrevistas aconteceram na Universidade, 

um pouco antes do início da aula. 

Houve por parte da pesquis

a, bem como assegurar-lhes o anonimato.  

Durante a entrevista todas elas se mostraram muito seguras do que falavam

No final de cada entrevista, nos surpreenderam com o pedido para serem 

que contempla este tema.  

Após as entrevistas, foram
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Capítulo 4 

Envelhecimento, velhice e tecnologias digitais 

Podemos assegurar que entre as questões relevantes do século XXI estão 

os avanços tecnológicos e a longevidade do ser humano.   

A longevidade tem uma relação intrínseca com a tecnologia, por ser ela 

própria uma conquista dos avanços tecnológicos na área da ciência e da saúde. 

Esta relação se encontra nas falas dos entrevistados, por terem a consciência de 

que vão viver mais, o que, para eles, representa uma conquista deste momento 

histórico: 

“Eu só descobri que estava na terceira idade, quando fui à médica que me 

disse que precisaria, a partir dos meus 60 anos, tomar alguns cuidados. O 

médico acaba categorizando as pessoas pela idade, mas eu não me sinto 

com problemas de saúde física e mental com os meus 68 anos, continuo 

vivendo e sou feliz porque sei que hoje vou viver muito mais que a minha 

mãe por exemplo, isso é uma conquista”. (E, 2, 69 anos) 

“Quando eu era jovem e via uma pessoa de 40, 45 anos, eu achava que 

ela era uma idosa, eu não sei se era a forma de se trajar, de se pentear, ou 

porque ficou avó, ou se porque ela levou uma vida muito regrada com o 

marido comandando tudo, embora a mulher sempre tenha tido que decidir 

muito também, mas sempre foi imposto a ela que tinha que cuidar dos 

filhos e da casa, esse era o papel dela, a educação impunha isso, ou a 

família, ou ela mesma. O que acontece é que os filhos crescem, o marido 

se aposenta, e você vai procurar coisas pra fazer. Nos cursos você tem o 

convívio com pessoas novas, diferentes, com outros tipos de idéia, outra 

visão de vida e acontece uma troca de experiência muito grande“. (E, 4, 65 

anos)  



 60

Os depoimentos acima, de certa forma, confirmam que as pessoas idosas 

não encaram uma interrupção da vida quando chegam aos 60 anos. Talvez o mito 

que se criou em torno da velhice esteja sendo desconstruído por conta da própria 

longevidade e de todo um movimento social que os idosos iniciaram nesta última 

década. Medeiros (2001) cita algumas idéias que ilustram as falas dos entrevistados: 

“os mitos que foram constituídos sobre os velhos, que eles não aprendem, que não 

mudam, que são conservadores, estão caindo por terra. Portanto, os que 

envelhecem não podem e nem querem ser excluídos da luta pela construção de 

uma nova sociedade”.  

 Essas observações são fundamentais para este trabalho de pesquisa, que 

procurou estabelecer relações que podem ser significativas para os idosos com o 

uso das tecnologias. Durante a elaboração deste trabalho, constatamos que por 

muito tempo a sociedade construiu um modelo de velhice, como se evidencia na fala 

desta entrevistada e que corrobora com as idéias apresentadas: 

“Inclusive tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu sempre 

imaginei que uma pessoa que tivesse 60 anos já tinha dado tudo o que 

tinha que dar. Eu fico admirada, porque às vezes eu falo: meu Deus! Eu 

ainda tenho vontade de fazer tanta coisa, parece que eu tenho 18; agora 

tem as pessoas que ficam o dia inteiro sentado vendo a banda passar, 

mas há pessoa que não fica contente em ficar quieta... como tem coisa pra 

gente fazer, ver, aprender, acompanhar, conhecer... tá vendo esse xale de 

sofá? Antes ele era feito por pessoas idosas. Tá vendo aquele movimento, 

quantos pontos ele tem aqui? Imagina as milhões de vezes que foram 

repetidos os mesmos pontos, os mesmos movimentos. Quantas pessoas 

ficaram enclausuradas a partir de uma determinada idade só fazendo isso 

aqui”.(E, 3, 70 anos) 

O comentário dessa entrevistada é importante para ilustrar o movimento de 

“quebra” que se dá no momento histórico atual, das representações sociais e 

culturais que se cristalizaram em torno da velhice no Brasil. A clausura que era 

imposta a partir de determinada idade, e neste caso, aqui representado pela idéia da 

repetição de milhões de vezes o mesmo ponto, é, na verdade, a não possibilidade 

de se vislumbrarem outras possibilidades de ação a partir de determinada idade. No 
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entanto, hoje, essa idosa com 70 anos reconhece suas possibilidades de realização, 

como Bobbio atenta: 

A velhice não está separada do resto da vida que a precede: é a 
continuação da nossa infância, juventude, maturidade. Reflete nossa 
visão da vida e modifica nossa atitude em relação a ela, segundo a 
maneira pela qual concebemos a vida, como uma insaciável montanha 
que temos que escalar, ou como um rio onde estamos imersos e que 
corre lento para foz, ou como uma selva na qual vagamos sempre 
incertos sobre o caminho a seguir para chegar a uma clareira (BOBBIO: 
1997; p. 29) 

Talvez por esta continuidade de vida a que Bobbio atenta, que independe da 

idade e que a entrevistada enfatiza em sua fala e com certa surpresa, seus 

sentimentos quando se “enxerga” aos 70 anos: 

Inclusive tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu sempre 

imaginei que uma pessoa que tivesse 60 anos já tinha dado tudo o que 

tinha que dar. Eu fico admirada, porque às vezes eu falo: meu Deus! Eu 

ainda tenho vontade de fazer tanta coisa, parece que eu tenho 18. 

O que mais tomamos como significativo nessa relação entre o que diz 

Bobbio e o que retrata a “nossa” idosa é que ter 18 ou 60 não a impossibilitou de 

seguir seu caminho, desejar, aprender, conquistar, sonhar e, principalmente, sentir-

se pertencente a um determinado contexto social. Essas relações são contempladas 

também em Medeiros (2004), que discute o lugar do velho historicamente, mas 

também o situa de forma criativa e inovadora, entre o final do século XX e começo 

deste século XXI. 

“O século passado foi caracterizado por profundas transformações 
histórico-culturais, entre elas algumas na família e na velhice. Hoje não 
podemos falar na família como um modelo único (...) A família continua, 
mas transformou-se. E a velhice também apresenta-se de maneira 
múltipla e diversificada. Não existe a velhice, mas velhices”. 
(MEDEIROS: 2004, p. 185) 

Esses modelos de velhice são também reflexos de uma construção histórico-

social, difícil, principalmente para os idosos administrarem suas vidas, cercados por 

representações já constituídas culturalmente. Daí, a importância de enfatizar que 

estas representações se evidenciam nos depoimentos anteriores e continuam em 

outras falas, como na desta entrevistada:  
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“Eu tenho muitas coisas para fazer ainda, eu estava consultando o guia de 

viagem e há muito tempo eu tenho vontade de ir pra Bonito, e eu não sei 

por que nunca fui. Hoje eu pensei: não vou conseguir fazer tudo o que eu 

queria quando pensei em ir pela primeira vez, que é atravessar rio, andar 

em caverna, hoje eu não tenho mais aquela disposição, ou pode ser um 

receio que seja somente meu, mas nem por isso  vou deixar de ir. Eu não 

pensei que na minha idade eu ia fazer tanta coisa.” (E, 3, 71 anos) 

Reconhecer que a idade não impossibilita a vida, os sonhos e os objetivos, 

é, de certa forma, manter-se integrado em determinado contexto social, que é o que 

essa entrevistada diz, eu vou pra Bonito, não pensei que na minha idade eu ia fazer 

tanta coisa. Essa determinação de se manter integrada à vida social e procurar sua 

realização tem sido um desafio permanente no cotidiano do idoso no Brasil. Este 

“movimento” de participação na vida social é o que podemos chamar de quebra da 

conspiração do silêncio que Simone de Beauvoir desenvolveu em seu livro A 

Velhice, na década de 70, e define de forma tão evidente alguns dos sentimentos 

dos depoimentos apresentados:  

“A imagem da velhice é incerta, confusa, contraditória. Importa observar 
que, através dos diversos testemunhos, a palavra ‘velhice’ tem dois 
sentidos diferentes. É uma certa categoria social, mais ou menos 
valorizada segundo as circunstâncias. É, para cada individuo, um 
destino singular o seu próprio.” (1990: 109) 

O que Beauvoir confirma para este trabalho é que essas imagens 

construídas em torno da velhice, que trazem consigo todas as incertezas que são 

confusas e também contraditórias têm de alguma forma facilitado também o 

reconhecimento do idoso como categoria social, o que pode estar proporcionando a 

retomada de seu próprio destino, conforme o depoimento a seguir:  

Eu tenho conversado com pessoas mais velhas no curso, que lutam contra 

a reclusão, não querem ficar dependentes, inválidos mentalmente, 

fisicamente de filhos ou de qualquer outra pessoa. Eu acredito que a pior 

dependência á mental, estar ativo é poder ter uma qualidade de vida 

melhor. (E, 4, 65 anos) 

A longevidade permitiu ao homem a possibilidade de viver mais. No entanto, 

como declara a entrevistada, que coincide com as demais falas analisadas até o 

momento, os idosos têm lutado para se manterem ativos, incluídos socialmente.   
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O grupo de idosos sujeito, desta pesquisa fez a escolha de utilizar as 

tecnologias de informação e comunicação, em especial o e-mail, como uma destas 

possibilidades de inserção social.  Ampliamos a análise desta pesquisa na direção 

do nosso objetivo que propõe verificar as mudanças ocorridas nas relações sociais 

de idosos no contexto desta sociedade tecnológica. Medeiros (2004) atenta para as 

transformações que o uso dessas tecnologias tem acarretado: 

“A significativa mudança que a chegada da informática produziu no 
cotidiano das pessoas atingiu os velhos de maneira incontestável. 
Apesar de sua extensa experiência de vida, de seu conhecimento 
acumulado durante anos, muitos passaram a ser “analfabetos 
funcionais”. (2004, p.188) 

A autora expõe nesta citação muito mais um sentimento do que um fato a 

ser comprovado e questionado. Observamos essa faceta da realidade na fala das 

duas entrevistadas, quando perguntadas sobre o que foi determinante para a 

decisão de fazer um curso de informática. 

“Eu acho que não é por eu ser uma pessoa idosa, que eu não possa 

acompanhar o movimento da sociedade, porque se a gente não 

acompanha, não vive, fica de fora. Vejo muitas pessoas idosas que  

procuraram fazer o curso e se atualizarem.  É primordial necessidade 

utilizar o computador, para não ficar de fora, eu toda minha vida trabalhei, 

sempre fui muito atuante”. (E, 1, 72 anos) 

“Eu ganhei o computador do meu filho, ele mora na Áustria com meus 

netos e minha nora, ele me dizia: mãe, vai fazer um curso para a gente se 

comunicar mais fácil, usa o computador que eu te dei. Ele insistiu tanto que 

eu fui me matricular. Ele estava certo, não dá para ficar alheia a estas 

tecnologias. Gente, isso é muito bom!“ (E, 2, 69 anos) 

Na fala dessas duas entrevistadas, e nas que seguem, se evidencia a 

importância atribuída pelos idosos de permanecerem atualizados com o mundo, 

mantendo principalmente seus vínculos familiares e sociais. 
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“A gente tem filhos, e eles parecem que nasceram com a mão no teclado; 

o que pra mim é um bicho de sete cabeças, pra eles é uma brincadeira. Eu 

senti realmente a necessidade, quando meu filho viajou a trabalho para 

Santos e ligou que precisava de um documento que tava no computador. 

Mãe, aperta aqui, mãe, digita lá, mãe, faz aquilo, mãe, faz isso, aí eu disse: 

não, agora chega! Eu preciso aprender! Eu tinha muito medo de mexer no 

computador, de quebrar, hoje eu mexo no computador da minha filha, que 

é um computador atualizado, porque o do Fernando é envenenado, ele 

coloca um monte de coisas diferentes.” (E, 3, 70 anos) 

“Eu uso mais paro o meu trabalho, a gente não pode ficar para trás, as 

pessoas conversam com a gente sobre as novidades e atualidades e se 

você não participa disso, você está fora do contexto, não participa dele, 

você falece, você tem que acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, 

porque ela mostra a evolução do mundo.” (E, 5, 61 anos). 

“O que foi decisivo para eu me matricular no curso foi a comunicação com 

a minha família. Eu sempre pedia para o meu marido, para minhas filhas, 

mas eles têm muito pouco tempo, e eu não queria depender, eu queria 

fazer as coisas sozinhas.” (E,  6, 64 anos) 

A necessidade de compreensão e apropriação das tecnologias para não 

“ficar de fora” dessa sociedade, não é apenas um motivador, mas também usufruir 

suas possibilidades, que evidenciam-se na fala dessas idosas.  Estes dados se 

tornam um indicativo, que nos permite refletir sobre a questão da velocidade com 

que estas tecnologias adentraram em nossas vidas. Lévy, como outros pensadores 

afirma:  

“Jamais a evolução das ciências e das técnicas foi tão rápida, com 
tantas conseqüências diretas sobre a vida cotidiana, o trabalho, os 
modos de comunicação, a relação com o corpo, com o espaço etc. Hoje 
é no universo dos saberes e do savoir-faire que a aceleração é mais 
acentuada e as configurações mais móveis. Eis uma das razões pelas 
quais o saber (entendido no sentido mais amplo) lidera as outras 
evoluções da vida social.” (1996,  p. 24). 

A citação de Lévy ilustra e articula as falas das entrevistas, procurando 

estabelecer a necessidade de atualização no que tange ao conhecimento, como 

uma própria necessidade intrínseca do ser humano. No entanto, configurou-se nesta 
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sociedade o uso destas tecnologias como facilitadoras deste processo, o que se 

evidencia na fala desta entrevistada: 

Já estava à procura de um curso idêntico na época que soube da 

informática na Universidade Anhembi Morumbi.  O meu interesse era 

grande porque comecei a me sentir uma analfabeta. Via o aparelho sem 

coragem de mexer nele; pessoas a minha volta manuseando com a maior 

desenvoltura (inclusive netos pequenos). Se o meu conhecimento não me 

tornar exemplar, pelo menos já existe o conhecimento sobre todas ou 

quase todas as possibilidades que um computador oferece. (E, 4, 65 

anos).  

Nesta investigação, para que se pudesse explicitar melhor, porque se 

configurou entre este grupo de idosas a necessidade de utilizar o computador como 

ferramenta de interação e inserção social, procuramos analisar também o que para 

elas havia de diferente nas tecnologias digitais, quando relacionadas com outras, 

utilizadas ao longo da vida. 

Novas demandas têm se estruturado nas duas últimas décadas, sendo uma 

delas de caráter informacional e outra de caráter global, aqui entendida como “rede”. 

Nesta pesquisa, procuramos identificar-lhes as características fundamentais, para 

enfatizar sua interligação e para articular com as questões relacionadas ao 

envelhecimento e à sociabilidade. Neste sentido, Castells aponta esta demanda: 

A demanda social é informacional porque a produtividade e a 
competitividade (...) dependem basicamente de sua capacidade de 
gerar, processar e aplicar de forma eficiente à informação baseada em 
conhecimentos. Para isso se usa a tecnologia disponível. Global, porque 
as principais atividades produtivas, o consumo e a circulação dos bens 
de produção, assim como seus componentes (...) estão organizados em 
escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre 
agentes econômicos (CASTELLS, 1999, p. 87). 

Esta organização, caracterizando os aspectos informacionais e das redes, 

se configura como uma nova morfologia social, apresentada, definida e defendida 

por autores como Castells, com o qual corroboramos, por atender ao viés que nos 

propusemos analisar nesta pesquisa.  

Nesse cenário brevemente apresentado, o uso das redes digitais e dos 

recursos informacionais se tornam poderosos meios de acesso à informação, bem 
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como possibilidades de interação até então não vivenciadas pelos sujeitos desta 

pesquisa.  Nossa reflexão parte da pergunta: o que há de tão especial no uso destas 

tecnologias quando comparadas a outras experimentadas até então? O uso de 

tecnologias esteve presente em todos os contextos históricos da humanidade: o 

livro, o jornal, o cinema, a televisão e o rádio entre outras.   

Por meio do questionário aplicado somente a seis entrevistadas, sujeitos 

desta pesquisa, fizemos uma investigação de como os recursos informacionais, em 

especial o e-mail e internet são utilizados e a partir daí, perceber-lhes a opinião 

sobre essas tecnologias quando comparadas às outras, com as quais tiveram 

contato, para verificar o que as diferencia, sempre sob o ponto de vista destas 

alunas.  

A seguir apresentaremos os gráficos que remetem ao uso quantitativo das 

tecnologias digitais. Relacionaremos estes dados com as respostas abertas das seis 

entrevistadas.  

Em resposta a uma das questões referente ao uso da internet, verificou-se 

conforme gráfico abaixo que 67% das entrevistadas têm acesso à internet em sua 

residência, o que de certa forma, as qualifica como usuárias em potencial de 

serviços disponíveis na internet.  

É conectado a internet?

67%

33%

sim
não

 
Quanto ao uso do e-mail, foi unânime: Todas as entrevistadas possuem um 

endereço eletrônico.  

Ao responderem à questão sobre a freqüência com que utilizam o e-mail, 

50% acessa diariamente o e-mail, 33% acessam de duas a três vezes por semana e 
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17% acessam de quatro a seis vezes, por semana. Isso é muito interessante, pois 

35% dos entrevistados não possuem acesso à internet em sua casa, de acordo com 

os dados apontados anteriormente. 

Com que frequência acessa seu e-mail?

50%
33%

17% diário

semanal duas a três
vezes
semanal de quatro a
seis vezes

 
 

Esta freqüência do uso do e-mail e da internet, demonstradas nos dados 

acima, também foram observadas nas respostas abertas, quando perguntadas sobre 

experiências positivas quanto ao uso do e-mail. 

Para a E, 1, 72 anos, o e-mail é uma ferramenta de comunicação importante, 

inclusive pelo seu baixo custo: “Tenho um sobrinho que mora na Itália, e além de 

caro, ficava mais difícil para se comunicar pelo telefone. Com o e-mail, independente 

da hora, fica mais fácil”. 

Já para a E, 2, 68 anos, o e-mail permite a diminuição da distância entre ela 

e seus parentes: “Descobri que posso me comunicar com meu filho, nora e netos, 

que moram na Suíça. Recebo noticias e fotos na mesma hora dos acontecimentos”. 

Estas experiências positivas são relatadas ainda por outras entrevistadas. 

Por suas respostas, é possível perceber como o e-mail é utilizado para resolver 

problemas corriqueiros e facilitar as tarefas. 

Me decidi a acompanhar um grupo em uma viagem. Todos já haviam 

regularizado o pacote há meses. Como recebi o convite muito mais tarde e 

a agência de turismo era em Porto Alegre, troquei muitos e-mails, para 

acertar tudo da melhor forma possível, em tempo hábil (E, 4, 65 anos). 
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A E, 3, 70 anos, trocou um tênis através de negociação via e-mail com a 

fábrica que fica em Fortaleza, Ceará:  “Consegui trocar um tênis com defeito de 

fabricação me comunicando com Fortaleza, foi muito mais rápido e barato do que 

usar o telefone, não imaginava que o e-mail pudesse facilitar nossa vida neste tipo 

de coisa” 

Contudo, a maioria das respostas abertas, relatou que o e-mail as aproximou 

de amigos ou parentes e lhes proporcionou novos horizontes, como é apontada na 

resposta da E, 2, 72 anos “Melhorou muito o raciocínio, abriram novos horizontes, 

nível de expectativa, me trouxe motivação para escrever, se não fosse o e-mail 

agente não escrevia tanto como fazemos hoje” 

Quanto à freqüência no uso da internet, verificamos que a porcentagem dos 

dados se repetem, quando perguntadas da freqüência de utilização do e-mail. 

Acreditamos que isso seja um sinal de que cada vez que as idosas acessam a 

internet, verificam seu correio eletrônico, uma vez que a condição para acessá-lo é 

estar conectado a rede.   

No entanto, quando perguntadas por que gostam de usar a internet, ampliam 

suas repostas não se restringindo somente ao uso do e-mail, o que é bastante 

positivo, pois demonstra certa autonomia dos recursos informacionais. 

A E, 2, 68 anos, declara usar diariamente a internet, para se atualizar. “Na 

internet agente encontra de tudo, desde as fofocas da semana, até as últimas 

notícias do mundo, este tipo de acesso à informação, não estava disponível no 

nosso tempo, é muito prático e rápido”. 

A E, 5, 61 anos, embora se sinta sem muita experiência para usar 

diariamente a internet, declara usar a rede para manter-se atualizada: 

 Me relaciono melhor no meu trabalho, com meus alunos, consigo tirar 

dúvidas deles, e acho isto o máximo. Agora uso o Excel para minha 

contabilidade pessoal, Word para texto que uso no meu trabalho e Internet 

para receber e mandar e-mails e pesquisar assuntos e fatos que me 

interessam. 
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Declarando usar a internet no dia-a-dia, afirma a E, 4, 65 anos: “porque 

gosto de acompanhar algumas noticias, novidades e muitas vezes acessar sites com 

informações turísticas sobre países e locais que gostaria de visitar”.  

Perguntadas sobre para que costumam usar a internet, nos surpreendeu a 

quantidade de serviços utilizadas pelas entrevistadas: 

Para que você costuma usar a internet?

28%

4%
9%

13%

43%

3% pesquisa
bate-papo
compras
entretenimento 
 e-mail
 conversar no MSN

 
O gráfico acima sugere uma apropriação por parte das participantes do uso 

da Internet, não se limitando somente ao uso do e-mail — embora este meio 

represente a maioria, 43% —, mas estabelecendo outras relações de navegação na 

rede, por exemplo, 28% utilizam a internet para pesquisa; 13% por entretenimento; 

4% para conversar (bate-papo), 9% para realizar compras e 3% para conversar via 

MSN (programa de conversação em tempo real). 

Este gráfico ilustra que outras funções da internet são utilizadas pelas 

idosas, para encurtar distâncias e facilitar tarefas cotidianas.  

A E 3, 70 anos, utiliza principalmente o e-mail, “para me comunicar com 

parentes na Itália, e procurar coisas interessantes e aprender, etc”. Numa visão mais 

ampla e caracterizando a diversificação das respostas a E, 2, 68 anos: “usar a 

internet é uma maneira de estar junto de todos!”. 
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Outra E, 4, 65 anos, gosta de usar a internet e justifica esse interesse: 

“Pela variedade de informações que oferece, além das belezas que se 

pode descobrir, agregando o interesse por vários assuntos. Uma 

comunicação mais assídua com amigos distantes em outros estados e 

países, apesar de que a caixa de mensagens ás vezes fica abarrotada 

com assuntos banais (mensagens inúteis). 

Dentre os 28% que usam a internet para pesquisas, situa-se a E, 5, 61 anos, 

quando coloca: “no Google, nos sites de noticias, de entretenimento, utilizar meu 

banco, enfim, para facilitar a minha vida”  

Já a E, 3, 72 anos, expõe: 
Gosto de usar a internet para atualização, comunicação com outras 

pessoas, noticias, entre outras coisas. Quando sento no computador, não 

vejo as horas passarem, mas me vejo aprender cada vez mais, saber para 

que serve cada coisa, essa infinidade de usos; criar, soltar minha 

imaginação, viver, colocar o uso em prática, e o que eu tenho de melhor 

para o mundo exterior.  

Para a E, 6, 64 anos, a internet é importante, pois possibilita a atualização, 

oferece uma ocupação e dá uma liberdade: 

 Não preciso ficar mais dependendo do meu marido e das minhas filhas. 

Além disso, eu gosto do e-mail para ver minhas mensagens, com elas me 

divirto muito e aprendo, também tenho duas filhas que moram fora para 

mim é muito bom. Me comunico muito com meus parentes lá na Espanha, 

há dois anos não vou pra lá e consigo acompanhar minha mãe.  

Esse uso principal da internet (o e-mail) é a vertente recém-descoberta de 

comunicação para a maioria das entrevistadas com parentes e amigos – perto ou 

longe. É importante ressaltar que um terço tem parentes em países estrangeiros. 

Quando perguntadas se já haviam realizado algum outro curso de 

informática/internet, apenas 7% dos participantes afirmativamente. Para 93%, essa 

foi a primeira experiência. 
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Já fez algum outro curso de Informática?

7%

93%

Sim 
Não

 
A esse respeito a E, 1, 70 anos, afirmou que: “apesar de já ter feito o curso 

completo, por falta de aplicação, resolvi freqüentar o curso de informática para 

Terceira Idade da Universidade Anhembi Morumbi”. 

Este relato é um indicativo que a apropriação dos recursos informacionais, 

como qualquer outro conhecimento só é significativo quando utilizado nos mais 

diversos aspectos da vida cotidiana.  

De modo geral, os dados quantitativos levantados por meio dos 

questionários e analisados através das respostas abertas revelam a necessidade de 

identificar alguns diferenciais importantes das tecnologias de informação e 

comunicação, em relação às demais tecnologias utilizadas, em especial o 

computador, destacando os diferentes usos da internet e e-mail, por parte destas 

idosas. 

A análise destes diferenciais, só foi possível nesta pesquisa, quando 

realizada as entrevistas, em razão da identificação no questionário que apontaram 

para a significativa importância do aprofundamento destas questões.  

Para a E, 1, 72 anos, o contexto importante que diferencia o uso das 

tecnologias informacionais decorre da sua experiência profissional:  



 72

Trabalho desde os 14 anos, não por necessidade, mas meu pai era 

contador, um contador apaixonado pelo que fazia, ele sempre tentou 

ensinar contabilidade para minha mãe que era professora, depois para 

minha irmã, não deu certo, aí chegou eu, gostei, ficava observando ele 

trabalhar. Papai, como contador, trabalhava à noite em casa, e ficava eu lá 

com ele trabalhando, fazia conta-corrente, balancete e outras coisas mais, 

depois me formei e sempre trabalhei a vida inteira como contadora.“ 

Detalhando ainda mais seu depoimento no que se refere ao uso dos 

recursos informacionais, no seu trabalho, complementa a mesma entrevistada:  

Os diários contábeis eram enormes, existiam mesas especiais para fazer 

os manuscritos, não podia rasurar, tinha que ter muita atenção, se errava, 

perdia tudo. Era tudo muito demorado, passar as informações nos diários, 

para achar uma diferença, às vezes levávamos dias, depois chegaram as 

máquinas de calcular que eram manuais, mas eu confesso que eu não 

identificava vantagem alguma em usá-las e por isso me viciei um pouco 

em fazer as contas de forma manual. A gente fazia assim: somava de cima 

pra baixo e de baixo pra cima, se desse um resultado diferente, a gente 

tinha que localizar. Agora tudo é uma beleza, tem vários programas que 

somam, se você erra não perde tudo, é mais fácil retomar, o programa que 

eu mais gostei de aprender foi o Excel, muito bom para nós contadores... 

Facilita a vida, a rapidez, é muita facilidade.  

A fala da E, 6, 64 anos ressalta o conjunto de funções que o computador 

apresenta em relação a outras tecnologias: 

O computador é completo, é rápido em relação a outras tecnologias e tem 

muito mais recursos em relação, por exemplo, à máquina de escrever ou a 

de calcular, além de ser mais rápido. Eu nunca tinha mexido no 

computador antes, foi aqui que eu comecei a mexer e realmente aprender. 

A E, 3, 70 anos, relaciona sua habilidade em utilizar o teclado pela formação 

e experiência em mecanografia: 

Eu já tinha uma certa prática com o teclado, você não conhece, mas eu fiz 

mecanografia, que veio antes da datilografia, então para digitar eu tenho 

facilidade. 
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Além dessas colocações, a mesma, se identifica com outras vantagens do 

uso do computador: 

“A vantagem de usar o computador em relação a outras tecnologias, pelo 

amor de Deus! é tudo, desde a facilidade que você tem tudo à mão, seu 

texto é acentuado, você pode fazer a correção ortográfica sem perder tudo 

o que já havia digitado antes, até os espaços a mais são avisados, é muita 

rapidez, facilidade, e você tem que acompanhar, né? Porque ele só faz o 

que você manda, não é?  É fora de série.“ 

A mesma entrevistada constata o avanço tecnológico, materializado não só 

relativo ao computador e à rede, mas caracterizado, em outros equipamentos 

eletrônicos de seu cotidiano. São os avanços tecnológicos inerentes a todo um 

contexto social, que se diversificou em recursos para comunicação e serviços: 

Hoje eu adquiri um fax, o primeiro fax que eu tive era só fax e telefone, que 

com o tempo a impressão se apagava, hoje eu tenho um fax que é xerox, 

copia, envia e etc. Ele é fax, copiadora, impressora, scaner, ele trabalha 

quase todas as operações em conjunto com o computador. Inclusive eu vi 

que tem uma impressão que você faz com um papel apropriado que fica 

uma fotografia brilhante. É impressionante! 

Outra entrevistada estabelece uma relação importante entre o livro, o cinema 

e a internet, refletindo que cada uma destas tecnologias tem sua importância, seus 

significados e que uma não elimina a outra.   

A grande vantagem que eu vejo em usar a internet em pesquisas é a 

atualização. O livro sempre será um companheiro, não tem coisa mais 

prazerosa do que manusear livros, mas no que diz respeito à atualização 

os dados da internet são mais precisos. Por isso pesquisar na internet é 

mais prático, mais atualizado, mas isso não dispensa em hipótese 

nenhuma o uso dos livros. 
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Cada idade tem o seu momento, a criança precisa manusear o livro, 

estimular a imaginação, reconhecer as letras. Eu acho que é mais ou 

menos a mesma relação com o cinema, por exemplo, Dr. Jivago, o filme é 

bom, mas pra quem já leu o livro, acha que o filme sempre fica devendo, 

porque não retrata e nem tem tudo o que está no livro, o livro é mais 

completo, mas ver o filme já te deixa por dentro da história que envolve o 

livro. Eu acho que com a Internet é a mesma coisa. (E, 5, 61 anos). 

O avanço e o uso das tecnologias revela profundas alterações nos sistemas 

de comunicação e informação. As possibilidades trazidas por estes novos meios 

instauram uma nova maneira de aprender e perceber a realidade que nos cerca o 

que, de certa forma, está evidenciada na fala desta entrevistada, e por isso 

destacamos: Ele é fax, copiadora, impressora, scaner (...) Inclusive eu vi que tem 

uma impressão que você faz com um papel apropriado que fica uma fotografia 

brilhante.  

Podemos vislumbrar, os deslumbramentos, as expectativas e anseios que 

estas tecnologias despertam no cotidiano dessas idosas, tanto na fala anterior, como 

nesta: 

“Veja o celular: quando eu era criança, minha avó tinha um telefone 

enorme, precisava marcar hora, hoje você anda com ele no bolso, tira 

fotografia, escuta música, gente, é muito rápido! Aonde é que a gente vai 

parar? Antes pra falar no telefone você não podia sair de casa, hoje o 

telefone vai onde você for”. (E, 3, 72 anos) 

Todo esse potencial, de certa forma, emancipatório das tecnologias revelado 

na fala dessas idosas, não é considerado de forma superestimado nesta pesquisa, 

mas reflexiva no contexto da aceleração tecnológica, procurando desvendar o que 

representou o uso de outras tecnologias, quando comparadas ao computador e, 

principalmente, ao uso do e-mail e internet.  Importante ressaltar que a geração 

dessas idosas foi pioneira no uso de tecnologias como a televisão em cores, o 

telefone, máquina fotográfica, máquina de escrever, entre outros.   

A mesma idosa e a E, 5, de 61 anos, corrobora desta reflexão, quando em 

sua fala se explicita as questões do tempo e tecnologia:  
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A velocidade é algo impressionante, eu não sei até que ponto tudo isso é 

válido. Por um ponto a gente corre muito, todas essas facilidades exigiram 

da gente uma rapidez para tudo também. O mundo podia correr só pra 

coisas boas, não é mesmo?  Mesmo assim, eu adoto e aprovo. 

Eu só acho que a parte humana deveria acompanhar a técnica e isso não 

acontece sempre. Se eu ficar sem a técnica, eu fico atrasada. Eu sou 

professora e estou atrasada há dez anos, eu não queria fazer o curso. 

Comecei a usar e me apaixonei. Às vezes eu fico agoniada de ter perdido 

esses dez anos, hoje eu saberia muito mais, hoje eu me vejo obrigada a 

estar atenta, antenada a tudo que se refere à tecnologia. 

Reforçando as várias questões que envolvem a aceleração tecnológica e o 

uso dessas novas tecnologias por estas idosas, dentre elas o tempo, ressaltadas 

nas duas falas acima, recorremos a Dowbor em seu livro Tecnologias do 

Conhecimento, no qual destacamos as seguintes idéias: 

“Mudam-se as tecnologias, mas também muda o mundo que devemos 
estudar [...] A mudança das cronologias implica uma intensa 
diversificação do mundo, que passa a se constituir num mosaico de 
subsistemas flexíveis de articulação entre diversas idades, diversas 
atividades, e sua dimensão do conhecimento (...) A informação não é 
apenas a chegada de novas máquinas (...) a compreensão das novas 
dinâmicas ainda está em plena construção“ (2001, p.28;33). 

Essas novas dinâmicas, apontadas por Dowbor acontecem neste processo 

histórico que envolve a relação entre gerações, e estão presentes, como indica o 

autor em toda a dinâmica da vida social.  

A E, 3, 70 anos, ressalta essa dinâmica em vários outros contextos sociais, 

que não envolvem diretamente o computador e a Internet. 

Minha mãe criava galinhas. Em determinado momento, ela mandava 

matar, limpava e preparava. Hoje você vai no supermercado e escolhe se 

quer levar o frango pra cozinhar ou se já quer levar assado com farofa, 

arroz e maionese. Eu até evito parar pra pensar... é muita mudança. 

Essas interações, como pudemos visualizar nos gráficos e nas falas das 

entrevistadas até o momento estabelecem, por parte das idosas que participaram 

desta pesquisa, sua disposição em se tornar usuários dessas tecnologias, o que fica 
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evidenciado, como necessidade de atualização, ou seja, de não ficar de fora do que 

acontece na sociedade.  

Esse contexto, historicamente situado, nos impôs a necessidade da análise 

das formas de apropriação das tecnologias, dos recursos informacionais, em 

especial a internet e o uso de suas ferramentas de interação, como o e-mail, 

principalmente na dimensão das relações sociais para essas pessoas idosas. Isso 

pode ser explicitado na fala da mesma entrevistada. 

É bom você fazer esse estudo, tem muita gente que tá chegando agora. 

Nós também não imaginamos as coisas que não são do nosso tempo. 

Mesmo assim é muito rápido. 

Esse depoimento se reporta ao objetivo maior dessa pesquisa, que é 

analisar o significado da interação estabelecida por estas idosas, quando usuárias 

desses recursos informacionais, em especial do e-mail, e as possibilidades de 

mudança em suas relações sociais.    

 

O uso do e-mail: e o redimensionamento das relações sociais 
de idosos 

Nas análises apresentadas até o momento, observamos que o uso das 

novas tecnologias, especialmente as que estão ligadas à internet, como o uso do e-

mail, promoveu importantes mudanças para este grupo de idosas, num processo 

que parece estar apenas começando, pois para a maioria até bem pouco tempo, 

tudo isso era absolutamente desconhecido.  

Em um primeiro momento, o uso destas tecnologias é uma novidade que 

requer adaptação em termos até mesmo operacionais. É preciso aprender a mexer 

com equipamentos, a trabalhar com programas e assimilar conceitos e vocabulários 

próprios de uma nova área. Mas, além disto, é possível verificar neste trabalho que 

estas tecnologias levam a novas experiências em um sentido mais profundo, que é a 

redimensão das relações sociais de idosos, pertencentes a uma dinâmica social. 
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Uma das características desta nova dinâmica é o ciberespaço, ou o novo 

"mundo virtual", "espaço virtual", ou ainda, redes, internet termos mais utilizados 

neste trabalho.  Filósofos como Lévy definem a rede (ou ciberespaço) como o novo 

meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores e 

ressalta que o termo especifica não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo de informações que ela abriga, bem 

como os seres humanos que navegam e a alimentam. Todo este processo 

evolucionário torna as redes cada vez mais independentes e, por sua vez, também 

dependentes do homem, o que parece um paradoxo. 

Este espaço não é definido por coordenadas geográficas nem por seus 

elementos materiais concretos. Podemos perceber, a rede como um espaço onde o 

usuário, imerso, pode se deslocar, explorar, navegar, passear, ou seja, um espaço 

que ele ocupa, habita, um lugar onde está presente. Para Lévy: 

O ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 
termo especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 
assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo. Quanto ao neologismo "cibercultura", especifica aqui o 
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
com o crescimento do ciberespaço. (1999, p. 17) 

Este espaço pode se caracterizar também como um espaço de interação de 

seus usuários, quando, por exemplo, se pensa em ferramentas específicas como o 

e-mail. 

O e-mail abrange um conjunto de possibilidades de interações assíncronas a 

partir do que podemos definir como um rompimento da barreira das distâncias e da 

temporalidade. Por ser assíncrono, o e-mail tem a grande vantagem de que cada um 

pode enviar e receber suas mensagens de acordo com a sua disponibilidade de 

tempo. 

A disponibilidade do uso do e-mail, para as idosas desta pesquisa, é 

representado como um espaço que surge sob a influência da tecnologia da escrita, e 

faz surgir novas formas de interação, aprendizado e comunicação.   
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Nas entrevistas, quanto perguntadas quanto á forma de utilização da 

ferramenta de e-mail, as entrevistadas apresentam o seu uso como um leque de 

opções que interferem diretamente na sua comunicação e interação. Assim se 

colocam algumas entrevistadas relatando experiências e emitindo comentários: 

Eu recebi agora um e-mail de São Paulo, com lembranças da cidade 

grande de 1910, 1928, algumas coisas eu conhecia outras eu nem era 

nascida, então eu mandei para algumas pessoas, amigos meus, que 

conheceram ou que eu acho que iriam gostar de conhecer. E 

principalmente, mandei pra Itália, tenho uma sobrinha que mora lá com os 

dois filhos, um de 12 e outro de 9 anos pra eles conhecerem melhor aqui a 

nossa cidade, saberem que é uma cidade em crescimento, uma das 

maiores metrópoles do mundo. (E, 3, 70 anos) 

A primeira vez que eu usei o e-mail foi uma descoberta, era ainda no 

primeiro módulo, eu mandei um e-mail pras minhas filhas em seguida elas 

responderam; eu nem acreditava, não imaginava que era assim, foi muito 

gratificante.(E, 6, 64 anos) 

 É possível ainda verificar nas falas abaixo o quanto o e-mail como nova 

possibilidade de comunicação é significativo: 

 
Essa facilidade me aproximou muito deles, no telefone por ser uma ligação 

internacional você não pode ficar muito tempo. No e-mail não, você 

escreve tudo com detalhes relê e vê se não está faltando nada e envia, é 

muito melhor. (E, 6, 64 anos). 

O e-mail mudou muita coisa, por exemplo, veja no natal, poucos cartões 

você manda e recebe hoje a gente pode fazer isso por e-mail, com muita 

facilidade, recebe na hora, vem com música, com animação. Mas, isso só 

é possível se a pessoa consultar diariamente. Eu me comunico bastante 

com uma amiga no Rio de Janeiro; quando é aniversário a gente não 

telefona manda o e-mail, meus sobrinhos também, mas ainda não é todo 

mundo da minha faixa etária que usa o e-mail.  (E, 1, 72 anos) 

Configurando a relevância de seu uso não só no âmbito das interações com 

pessoas mais próximas, mas nas mais diversas situações cotidianas: 
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Eu já resolvi toda uma viagem, que era um roteiro de uma agência de  

Porto Alegre por e-mail, a hospedagem, o pagamento, até mesmo a 

passagem. A agência me enviou por e-mail. Foi muito bom, deu pra ver 

como a gente ganha tempo, eu economizei bastante de interurbano. 

Tenho amigos em Porto Alegre, Áustria e tenho me comunicado bastante 

com eles por e-mail.  

Quando eu fico muito tempo sem falar com uma pessoa, eu mando um e-

mail perguntando como ela está como vão as coisas em casa, as 

novidades. (E, 4, 65 anos) 

Sem dúvida a rapidez, a velocidade de acesso à informação, a 

possibilidade de se comunicar de forma mais rápida e com várias pessoas 

ao mesmo tempo, meus netos são da geração dos botões. Estes botões 

não estão só no computador, estão no mundo, na nossa vida. Minha gente 

isso é muito bom, os aparelhos hoje têm outros tipos de controle, não dá 

pra ficar alheia a isso, é como se fôssemos analfabetas, não utilizar é ficar 

pra trás, na conversa com os netos, com os filhos e amigos. Não dá pra 

ficar alheia a esta geração dos botões. (E, 2, 69 anos) 

Ao retratar a importância que adquiriu o uso do e-mail, as entrevistadas o 

relacionam com o telefone, que se configurou durante o século XX como um dos 

principais meios de comunicação. 

Eu passo a mão no telefone só para as pessoas que sei que não usam o 

e-mail ou que não têm. Hoje o telefone ficou uma coisa cara, desprende 

um tempo, mas eu uso porque nem todo mundo tem e-mail.  

Eu uso bastante o e-mail, a comunicação com meus amigos hoje é feita 

praticamente por e-mail, mesmo minhas filhas, elas passam aqui uma vez 

por semana, quando é algo muito urgente elas mandam por e-mail e eu já 

resolvo. O telefone às vezes você não está em casa, ou toca e você não 

pode atender, com o e-mail é aquela horinha que você se dedica pra você. 

(E, 4, 65 anos) 
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Outra grande facilidade de usar o e-mail é que a gente economiza no 

telefone e fala com várias pessoas. A gente às vezes deixa um amigo de 

lado, por que tem que pegar o telefone, ligar pra ele, ou seja, você 

desprende um tempo para isso, com a internet não, isso é mais prazeroso. 

Você envia e-mails para sua lista de amigos, é mais gostoso escrever e ler 

e-mail. E a vantagem é que cada pessoa acessa, lê e responde de acordo 

com o seu tempo. (E, 2, 69 anos) 

Ressaltam outros benefícios incorporados no processo de interação com a 

utilização do e-mail. 

Em muitas vezes eu substituo o e-mail pelo telefone, minha irmã mais 

velha, ela tem seis anos a mais que eu, é mãe da minha sobrinha que está 

na Itália. Olha, realmente, eu nunca imaginei que ela iria usar o 

computador, os filhos deram pra ela, e hoje nós trocamos muitos e-mails, 

nos falamos muito mais por e-mail do que por telefone. Os netos lá na 

Itália estão orgulhosos que a vó manda e-mail, é uma forma nova de você 

se comunicar usando a cabeça. Quando você escreve você pensa pra 

falar, é mais fácil, você não pensa em ponto e vírgula, não pensa em 

parágrafo, em nada disso. A minha educação foi aquela rigorosa, se exigia 

uma ortografia perfeita. (E, 2, 70 anos). 

Comparado ainda a outras tecnologias o e-mail apresentou, na fala destas 

idosas, vantagens no processo de comunicação, que são características deste 

momento histórico atual.  

O e-mail facilita muito mesmo, eu nem mais me imagino usando cartas 

para não gastar tanto de telefone, elas demoram de 7 a 8 dias pra chegar 

e com o e-mail isso é questão de instantes, é muito impressionante.Eu 

tenho família no exterior, eu me faço e-mail todos os dias. Por telefone 

também é muito rápido só que é muito caro, eles também são muito 

ocupados, cheio de trabalhos em cima da mesa. Por telefone, eles teriam 

que parar o que estão fazendo, tirar praticamente toda a atenção; fora hoje 

em dia que as empresas não querem que os funcionários fiquem falando 

no telefone assuntos particulares. Na tela isso é mais fácil, eles me 

disseram que tem um programa que avisa quando os e-mails estão 

chegando, eles abrem ali mesmo, lêem e quando podem, já enviam a 

resposta. (E, 6, 64 anos.) 
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O que podemos inferir dos depoimentos das entrevistadas quanto à forma 

de utilização do e-mail, como também do ciberespaço, é que este uso deu origem a 

uma nova temporalidade. Elas intensificam uma experiência já conhecida da cultura 

escrita, a da correspondência através de cartas. O próprio nome "correio eletrônico" 

expõe a afinidade entre estas experiências.  

Outro ponto que se estabeleceu como diferencial na utilização do e-mail é a 

questão da comunicação. A comunicação entre duas pessoas num contexto 

presencial, ou numa conversa telefônica, ou ainda através do rádio, que depende de 

um determinado momento para acontecer. Se eu uso o telefone e ligo para alguém 

que não está naquele momento a comunicação não acontece. Ao escrever para esta 

mesma pessoa, no entanto, eu aproveito uma característica da escrita, minha 

disponibilidade no tempo, a sua disponibilidade, e a comunicação poderá então 

acontecer, independente do lugar e do horário em que a carta for recebida.  

Cabe ainda ressaltar que, à primeira vista, o e-mail parece apenas acelerar a 

troca de mensagens. Mas, ao promover esta aceleração, o e-mail está, na verdade, 

promovendo uma nova experiência com o tempo, como também com  as relações 

sociais destas idosas.   

A utilização da troca de mensagens por e-mail cria a possibilidade de 

rapidamente várias cópias de uma mesma mensagem chegarem a várias pessoas 

que desta forma se correspondem entre si, esta experiência passará a ter um novo 

espaço, e igualmente um novo tempo. Isto se evidencia na fala das entrevistadas, ao 

retratarem suas experiências.  

E um intercâmbio, uma rede muito grande é a globalização, você está 

inserido no mundo inteiro, tudo junto ali, sem muito desgaste, na sua casa 

no seu cantinho.  

Outro dia eu tinha que pegar uns exames no laboratório, mas eu não 

estava a fim de ir, sentei, entrei no Fleury, ta,ta, ta, imprimi e levei no 

médico, nem precisei ir no laboratório...isso porque eu não to usando tudo, 

ainda não me sinto segura pra tudo...quando eu e meu marido vamos sair 

e não sabemos como chegar, entro no Guia Mais e pronto já imprimo o 

mapa. Olha que interessante: minha neta ela foi pra uma discoteca, um 
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daqueles bares em Itatiba, e ela me mandou uma fotografia de dentro da 

boate, dela e da amiga, isso é muito bom! (E, 2, 68 anos) 

A gente precisa sempre estar acompanhando a evolução, porque isso é 

muito importante, se não você fica pra trás, só ler jornal, ouvir noticiário, 

você tem que movimentar a cabeça, eu acho que o computador, ajuda 

mais neste sentido, você usa a cabeça, as mãos, os olhos, mexe com a 

coordenação no mouse. No computador, você sabe o que acontece 

naquela hora, é tudo muito fresquinho. (Entrevistada, 3, 72 anos) 

Eu tenho família e tenho necessidade de falar com eles, de me comunicar 

com eles, eu não tenho família aqui no Brasil, estão todos lá fora, faz um 

ano que eu não os vejo, então o e-mail pra mim, hoje, é muito importante. 

No fim de semana agora, eles me enviaram as fotos que esquiaram, foram 

para as montanhas, isso é muito legal mesmo, me deixa mais próxima do 

que acontece na vida deles. (E, 6, 64 anos) 

A nova experiência temporal que o uso do ciberespaço proporciona é 

evidenciada na fala destas entrevistadas: 

Você pode viajar; hoje à tarde eu disse: Eu quero viajar, entrei em um site 

e fui para Itália e Rússia, você de alguma forma tem o mundo em suas 

mãos. 

Alterou minha rotina em muitas coisas, com certeza uma hora só você não 

fica no computador, então às vezes eu cometo uns pecadinhos, uns 

pecadinhos bons, eu deixo de fazer alguma coisa em casa e vou pro 

computador e eu só paro quando minha filha chega e fala que precisa do 

computador. (E, 3, 72 anos) 

Não dá pra definir o que é navegar na internet, é uma descoberta muito 

grande, um simples aperto pode mudar o lugar onde você está,  te abre um 

novo mundo, é realmente uma alegria, aliás, todo o processo tem sido uma 

alegria muito grande. (E, 4, 65 anos) 
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Eu posso mandar um site interessante pra Rita que mora aqui embaixo, 

como posso mandar pra minha sobrinha lá na Itália, pra minha irmã que 

mora em outro bairro. Veja que até os grandes negócios são fechados 

assim, hoje você não precisa viajar mais pra China pra assinar um 

contrato, ele é enviado por e-mail. Meu filho trabalha em uma multinacional 

e hoje ele só viaja quando realmente é muito necessário. (E, 3, 70 anos) 

O que muda nas relações sociais do idoso quando usuário destas 

tecnologias? A fala das entrevistadas 2 e 4 convergem para esta análise, porque 

estabelecem uma relação direta com o uso destas tecnologias com a dimensão de 

suas relações sociais, procurando estabelecer novos vínculos sociais a partir de seu 

uso.  

Debert atenta para esta reconstrução de significados que ocorre nas 

relações sociais. 

Estas novas relações sociais que promovem um envelhecimento 
positivo são as redes de solidariedade de trocas de afeto, mesmo para 
aqueles cujos vínculos com os familiares são tênues. Não é o avanço da 
idade que marca as etapas significativas da vida; a velhice é antes, um 
processo contínuo de reconstrução. A periodização da vida e das 
relações entre gerações é um processo biológico; no entanto, 
culturalmente, são as etapas etárias que definem a história e a vivência 
dos indivíduos (Debert: 1999; p.95). 

Esta rede de solidariedade para qual Debert chama atenção, são 

identificadas nas falas das entrevistadas.  

Tenho uma vizinha que eu estava tentando convencê-la há dois anos a 

fazer o curso, ela mora sozinha, tem o computador, mas não mexia e pra 

ela faltava mesmo essa coragem pra começar, ela não queria sair, e eu 

não desisti até que o ano passado ela me disse: Me matriculei, eu não sei 

se vou, mas eu me matriculei, eu disse Então você vai comigo, eu sei que 

ela ta adorando, hoje eu a vejo lá com as pessoas conversando alegre, ela 

também esta usando em casa, é preciso incentivar essas coisas, mostrar 

para elas que acham que não precisam de mais nada, que elas continuam 

vivendo e que devem se atualizar. (E, 4, 65 anos) 
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Lá pra faculdade, eu já levei umas cinco amigas. Aqui do meu prédio foram 

4, sabe como é, aprendeu com o filho uma coisinha, mas não tinha uma 

visão básica de tudo, hoje elas me agradecem, pelo curso e pelas novas 

amizades. (E, 1, 72 anos) 

Eu lembro também que minha mãe visitava muitas pessoas, elas 

conversavam, tomavam o seu chá e colocavam o assunto em dia, era mais 

fácil. Hoje não dá, é trânsito, violência, distância, mas usar o computador o 

e-mail, pode te dar a possibilidade de estar em contato com as pessoas, 

continuar se relacionando; agora, quem não usa, de certa forma, fica 

alheia a tudo isso. Aqui em casa quando as minhas amigas aqui do prédio 

se reúnem o computador é um dos nossos assuntos: você viu isso, viu 

aquela piada, se você não usa, fica off side, como dizem não é? (E, 3, 70 

anos) 

As entrevistadas quatro e um motivaram as amigas a participarem dos 

cursos de informática, hoje, sentem-se gratificadas ao ver que as amigas estão 

felizes e que ainda conseguiram aumentar o número de amigos. Já a entrevistada 

três identifica as dificuldades de interação social imposta, em parte pela 

complexidade da Cidade de São Paulo, mas destaca o uso do computador como 

“possibilidade de estar em contato com as pessoas, continuar se relacionando”.  

Antes de apresentarmos mais enfaticamente os resultados das análises de 

dos dados sobre o significado do uso destas tecnologias nas dimensões sociais 

destas idosas colocamos em destaque as reflexões de Martins sobre a questão do 

tempo: 

Precisamos sair da concepção popular de tempo para conceber o sujeito 
humano e o tempo como se comunicando de dentro para fora. A 
existência não pode ser algo especial, mental, cronológico, sem ser isso 
tudo numa totalidade, sem assumir e levar para diante seus atributos e 
transformá-los em várias dimensões do seu ser. (Martins: 1991; p.2) 

As representações sociais construídas pelas experiências diretas ou 

indiretas das interações realizadas pelo uso do ciberespaço, na fala das 

entrevistadas até o momento remetem a algumas análises.   
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Percebemos que a questão do tempo esteve muito presente nas falas, se 

relacionando com experiências anteriores nos processos e modos de interação, com 

o contexto histórico atual e as “novas” formas de interação e comunicação que 

advém da aceleração tecnológica. Assim sendo, a questão do tempo esteve de certa 

forma, sempre presente neste trabalho, seja quando se refletiu sobre as questões da 

velhice e do envelhecimento, seja no âmbito das tecnologias de informação e 

comunicação e o uso das redes e, por fim, quando se reflete as possíveis mudanças 

nas relações sociais das idosas. 

As entrevistadas explicitaram o que determinou sua participação nos cursos 

de informática: a necessidade de atualização, de não ficarem para trás ou alheias ao 

contexto histórico atual, de poderem conversar, se expressar, usando os mesmos 

códigos de linguagem no diálogo com seus filhos e netos, de se ocuparem, enfim de 

serem usuárias destas tecnologias.  

Assim, foi possível verificar que a utilização do e-mail se tornou um 

importante instrumento de comunicação, interação e atualização quando relacionado 

com outras tecnologias. 

Eu me considero uma usuária, de e-mail e Internet, eu não posso falar 

muito da diferença do computador, quando relacionado a outras 

tecnologias, porque eu nunca trabalhei fora, minhas contas, o dinheiro 

sempre foi meu marido quem fez, eu fiz o curso de Excel, gosto de mexer 

no Word e Power Point, mas o que eu gosto mesmo é da internet, do e-

mail. É muito bom!! Eu uso o computador como meio de comunicação, isso 

pra mim é fundamental. 

Meu marido outro dia me perguntou: mas você vai continuar? Eu disse 

claro! Enquanto tiver curso, lá vou eu, na informática sempre tem uma 

coisa nova pra aprender e lá no curso também a gente faz novos amigos e 

continua mantendo contato com os velhos amigos. (E, 2, 69 anos) 

A fala desta entrevistada é muito significativa, pois aponta a necessidade de 

estabelecer novos vínculos de sociabilidade, sempre interagindo o que, neste 

momento da sua vida, acontece em duas dimensões: na digital e na presencial.  
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Berger e Luckman afirmam nesse sentido que: “A linguagem também tipifica, 

as experiências, permitindo agrupá-las em amplas categorias, em termos das quais 

tem sentido não somente para mim mas também para meus semelhantes” (2003, 

p.59). O significado das interações sociais dessas idosas pode ser interpretado, com 

base nesses autores, como um desafio, necessário para que elas se apropriassem 

dos códigos de linguagem usados nesta nova área, dos recursos informacionais, de 

forma a priorizar suas interações.  Tornando-se usuárias das tecnologias digitais, no 

seu dia-a-dia. Os autores acima destacam esse aspecto, ao colocarem que: 

“A compreensão da linguagem é por isso essencial para minha 
compreensão da vida cotidiana [...] a linguagem estabelece pontes entre 
diferentes zonas dentro da realidade da vida cotidiana e as integra em 
totalidade dotada de sentido” (2003, p. 57; 59). 

Estes sentidos de linguagem enfatizados pelos autores foram interpretados 

na fala destas idosas durante as entrevistas, quando mencionaram as 

transformações que elas estão vivenciando, por utilizarem os códigos de linguagem 

presentes nos recursos informacionais, em especial no ciberespaço.  

No entanto, o grande salto qualitativo que veremos nas falas a seguir é 

sentir-se pertencente a estas “novas” formas de comunicação e interação que 

atualmente se configuram estas tecnologias.  

Começar a usar o e-mail foi uma beleza, não só na parte social porque 

você fala mais com as pessoas, manda cartão, a internet te dá uma 

facilidade que é consultar a qualquer hora, qualquer assunto. Outro dia eu 

queria saber como se faz um polvo, eu não sabia, mamãe fazia, eu fui lá, 

imprimi a receita e fiz o polvo, o acesso a qualquer tipo de informação é 

muito mais fácil pela internet.  (E, 1, 72 anos) 

Antes de usar o e-mail eu me comunicava com meu filho na Áustria por 

telefone e fax, era um sacrifício, o fuso horário é diferente, tinha que 

esperar um horário comum, agora não nós trocamos fotos, eles me 

mandam fotos de como meus netos estão, eu posso acompanhar o 

crescimento deles, eu saio aqui com os meus outros netos no fim de 

semana, eles têm a maquina digital, tiramos fotos, eu mando pra eles 

acompanharem nosso final de semana, tudo coloridinho, fácil de acessar. 

(E, 2, 68 anos) 
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Nestas falas, identificamos novos vínculos do idoso com o conhecimento, 

com o acesso à informação e até mesmo nas suas relações familiares. Lévy atenta 

para estas questões destacando algumas características positivas do ciberespaço. 

O nervo do ciberespaço não é o consumo de informações o de serviços 
interativos, mas a participação em um processo social de inteligência 
coletiva. (...) A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, 
tanto quanto possível - graças às possibilidades de comunicação 
interativa e coletiva oferecidas pelo ciberespaço, a expressão e a 
elaboração dos problemas da cidade pelos próprios cidadãos e a auto-
organização das comunidades locais. (1999. p,186) 

Nas falas a seguir estão presentes as possibilidades de comunicação 

interativa, que promove a colaboração entre seus usuários, conforme ditas pelo 

autor.  

Eu tenho uma amiga, que morou aqui em São Paulo, ela é alemã, o marido 

dela também, hoje ela está em Portugal. Ele foi contratado para trabalhar 

lá, ela também usa bastante o computador, e ficou toda feliz quando 

recebeu um e-mail meu. Eu tinha pego o e-mail com outra amiga nossa, 

ela dizia “Ai não sabia que você também usava o e-mail” ou seja, reatamos 

uma amizade, o contato com uma pessoa, que ia ver só uma vez na vida. 

Agora não, eu vejo uma coisa na internet que ela vai se interessar, ou 

penso, ela iria gostar disso; aí, eu mando pra ela: olha, isso aqui é aqui do 

Brasil. Nós realmente reatamos nossa amizade, não deixamos que ela se 

diluísse por conta da distância. (E, 2, 68 anos) 

Eu relutei muito em começar usar, não queria fazer os cursos que o Estado 

oferecia, eu também trabalhava na época em uma escola particular mas eu 

sempre relutava em aprender. 

Hoje, eu nem acredito, eu faço até Corel Draw. Meu filho outro dia me 

disse: Mãe “ce” tá louca, fazendo Corel Draw! Mas é interessante seduz, 

você acaba sempre encontrando uma forma de usar o programa que 

aprendeu. (E, 5, 61 anos) 

  É possível perceber na fala da mesma entrevistada novos vínculos, como 

por exemplo, na relação de ensino-aprendizagem que envolve professores e alunos, 

mediados pelo uso das tecnologias digitais. 
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O computador me seduziu muito, quando eu comecei a receber e-mails, os 

amigos mandam mensagens, eu guardo muitas mensagens, uma mais 

bonita que a outra, agora eu quero tirar do computador e salvar tudo em 

CD. Isso faz com que nós vamos descobrindo um novo mundo; um mundo 

que você precisa entrar nele, não dá pra ficar de fora. O jovem tem muita 

facilidade e lá na escola eu não tenho a menor vergonha, pergunto 

mesmo, eu digo: Vem cá, me ensina isso, tem coisa que eu sei, tem coisa 

que eu ainda não aprendi. Isso é muito legal, é o aluno ensinando o 

professor. Eu dou aula pra adultos e tem muita coisa que eles já sabem. 

Eu troco e-mails com meus alunos, eles me respondem, eles me ajudam, é 

uma troca. (E, 5, 61 anos) 

Comentando a fala acima, este novo vínculo reflete a colaboração e 

comunicação estabelecida pelo uso destas tecnologias, pautadas nas mais diversas 

situações da vida cotidiana. Assim, a entrevistada cinco vinculou uma interação via 

e-mail com seus alunos e mudou a relação na própria dinâmica da relação 

professor- aluno “Isso é muito legal, é o aluno ensinando o professor eu dou aula pra 

adultos e tem muita coisa que eles já sabem, eu troco e-mails com meus alunos, 

eles me respondem, eles me ajudam é uma troca”.  

A entrevistada dois vinculou sua comunicação na colaboração afetiva, 

quando usa o e-mail para enviar mensagens que sabe que deixariam a colega feliz 

“eu vejo uma coisa na internet que ela vai se interessar, ou penso, ela iria gostar 

disso, ai eu mando pra ela, olha isso aqui é aqui do Brasil, nós, realmente reatamos 

nossa amizade, e não deixamos que ela se  diluísse por conta da distância”  

Percebe-se também o papel importante da família que tem incentivado e 

encorajado estas idosas a encontrarem no uso do e-mail e das tecnologias digitais 

novas formas de integração social, colaboração, ocupação e oportunidades de 

conhecimento, algumas entrevistadas reconhecem esse fato: 

Hoje eu sou muito independente, inclusive no site que nós construímos 

com o Adriano no módulo passado foi muito bom, minha família ficou louca 

com ele, mostravam para os amigos o que eu tinha feito, foi uma festa, 

eles me incentivam muito, perguntam o que eu tenho aprendido, se 

interessam. (E, 6, 64 anos) 
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Meu filho que está na Áustria foi o grande incentivador pra que eu pudesse 

começar a usar o computador. Ele me deu o computador, e ficava no meu 

pé pra eu fazer o curso. A primeira vez que enviei o e-mail pra ele, ele 

ficou todo feliz. Aí a gente fez aquele trabalho de Power Point, e eu enviei 

pra ele e quando eu cheguei em casa tinha um e-mail pra mim:  

PARABÉNS!! 

Pra mim isso foi uma alegria, uma coisinha à toa, e ele gostou tanto, me 

incentivou. Ele me manda o jornal da Áustria, as operetas, eu imprimo e 

dou pro meu marido ler. (E, 2, 68 anos) 

Participar do curso é muito bom, essa troca que tem acontecido com os 

alunos e com os meus amigos daqui tem sido maravilhosa, eu chego em 

casa, conto pro meu marido, pro meu filho isto, dá um novo vigor para a 

vida. (entrevistada 5, 61 anos) 

Estas falas nos permitem compreender a importância que adquire o uso do 

e-mail e das tecnologias digitais nos mais diferentes aspectos de interação social. 

Seja na interação com outras pessoas ou na interação consigo mesmo. O 

computador e o uso destas ferramentas têm exercido um importante diferencial na 

vida destas idosas, como se constata nos depoimentos abaixo: 

Eu acho um absurdo que hoje em dia qualquer pessoa independente do 

nível social, não tenha algum conhecimento de informática, e nós que 

crescemos em um meio que tivemos acesso a muitas coisas, estudamos 

em uma escola boa, temos uma certa condição, é ai você se vê restrita, 

será que eu vou aprender será que eu vou dar conta? Se você tem um e-

mail que te facilita tanta coisa, por que não aprender, por que não usar a 

internet e outros programas. 

Hoje as pessoas vão viver mais e precisam ter com o que se ocupar, não 

adianta cuidar só da saúde do corpo, precisa cuidar da saúde da mente. 

Se você não tem com quem conversar é porque todo mundo tem um 

mundo maior que o seu. Eu vejo lá no curso, muitas senhoras sozinhas, 

umas por que enviuvaram, outras por opção, todas têm família, mas os 

filhos criaram seus núcleos familiares e não dá pra contar só com eles. Eu 

tenho uma cunhada que me disse que está se sentindo excluída do 

mundo, onde quer que ela vá ela não consegue acompanhar as 
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informações, o papo é diferente, ela disse que vai começar fazer o curso 

de informática pra se atualizar. Ela é pintora, mas se sai deste círculo de 

assunto ela fica perdida. Às vezes você tá sozinha, mas com o computador 

você já tem uma ocupação diferente, ele não te faz sentir tão sozinha, te 

ocupa. (E, 4, 65 anos) 

Nestas últimas falas apresentadas, foi possível verificar as interações destas 

idosas que acontecem entre amigos e colegas, nas relações familiares e 

principalmente como uma nova possibilidade de interação para aqueles que vivem 

sozinhos.  

Ressaltamos que a questão do tempo foi muito bem percebida por estas 

idosas, em suas falas sempre muito bem direcionadas e objetivas. 

Percebe-se que elas têm consciência deste ciberespaço como uma nova 

possibilidade de comunicação e informação. Concluímos esta análise com uma 

citação do Prof. Joel Martins, que de certa forma, potencializa as importantes 

descobertas feitas durante este estudo e que serão mais discutidas nas 

considerações finais. 

O grande problema é tornar o tempo explicito na medida em que ele se 
realiza e torná-lo evidente, ter essa idéia de tempo não como objeto do 
nosso conhecimento, mas como uma dimensão do ser em cada um de 
nós. (1998, p.13) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas considerações finais, procuramos abarcar a trajetória desta pesquisa, 

no sentido de ampliar nossas reflexões, não as reduzindo somente às relações 

teóricas e às análises sobre o tema, mas também como um processo de construção, 

aprendizado e amadurecimento, vinculado à afetividade e ao pertencimento que se 

estabeleceu entre a pesquisadora e o projeto de informática para Melhor Idade.  

Minha participação como professora da terceira turma nos cursos de 

informática aconteceu, concomitantemente, ao meu ingresso no mestrado de 

Gerontologia. A cada nova descoberta dos alunos durante o módulo básico 

observamos o quanto o uso destas tecnologias influenciava positivamente suas 

relações sociais, com os filhos, netos e amigos, o que de certa forma, fortaleceu a 

convicção pelo tema desta pesquisa. 

No entanto, era preciso ir além do conhecimento empírico e procurar as 

bases epistemológicas que pudessem vislumbrar estas relações entre o 

envelhecimento, velhice e a apropriação das tecnologias de informação e 

comunicação, em especial o e-mail e a internet. 

A articulação do referencial teórico com as análises, nos fez entender 

complexidade que envolve a velhice como uma produção social, que neste momento 

histórico se relaciona com uma sociedade fortemente caracterizada pelo uso 

contínuo de tecnologias. 

Ao refletir sobre esta construção, procuramos entender as diferentes 

dimensões que envolvem o envelhecimento como processo de transformação 

natural da vida através da temporalidade que foi abordada nesta pesquisa, na 

dimensão biopsicossocial.  

Refletimos, principalmente, nas questões que abrangem a conquista da 

longevidade como uma nova possibilidade da temporalidade do “ser”. As relações do 

referencial teórico com autores como Beauvoir, Mercadante, Medeiros e Martins, 

possibilitaram caracterizar os vários estigmas que se ligam ao envelhecimento, não 

somente na perspectiva de um viés critico reprodutivista, mas alicerçando 
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historicamente mudanças para conhecer a dimensão da velhice e apontando a 

transição de significativas transformações que os sujeitos idosos estão vivenciando. 

Nesta pesquisa, esta transição se evidencia com a proposta do tema que 

consiste em compreender o redimensionamento das relações sociais de idosos 

usuários de tecnologias digitais, em especial o e-mail. Com esta intenção, nos 

propusemos a enfatizar uso das tecnologias como necessidade e produção inerente 

ao conjunto de representações sociais, seja ela entendida como bens de produção, 

seja ela caracterizada como possibilidade de comunicação e interação social. 

Além disso, identificamos as características das tecnologias de informação e 

as de comunicação, relacionando-as com a dimensão da rede, internet ou 

ciberespaço. Contamos com o apoio da obra de autores como Lévy, Castells e 

Dowbor, que nos permitira, fundamentar teoricamente essas idéias. Assim, esta 

breve retomada da articulação do referencial teórico nos permite dialogar sobre as 

descobertas que fizemos durante a análise das entrevistas.  

Evidenciou-se, nas análises, que a motivação para utilizar as tecnologias de 

informação e comunicação, em especial o e-mail e Internet, foram exteriorizadas a 

partir da necessidade de atualização, de não ficar de fora desta nova dinâmica 

social. A convivência com a “geração dos botões” como uma das entrevistadas 

expôs, é de certa forma um “pontapé” inicial para se apropriar destes recursos, que 

se apresentam nos mais diversos contextos sociais. No entanto, como acontece com 

qualquer conhecimento significativo, o uso destas tecnologias propiciou uma nova 

interpretação e atuação na realidade cotidiana, e, se configurou em uma diferente 

possibilidade de interação e participação social destas idosas.  

Novos vínculos sociais foram construídos, quando elas se tornaram usuárias 

do e-mail, seja estabelecendo novas amizades durante os cursos, seja na 

aproximação com familiares e amigos, pela troca de mensagens, ou ainda, na 

reaproximação com outras pessoas que não seria possível em outras circunstâncias.     

A comparação do uso de outras tecnologias durante a trajetória de vida, foi 

fundamental durante a análise e a articulação com o referencial teórico. Muitas 

vezes estamos tão submersos na vida cotidiana que não nos damos conta de como 

estas tecnologias adentraram em nossas vidas em tão curto espaço de tempo.  
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O computador e, principalmente, a rede de informação e comunicação configuram  

uma nova morfologia social, como reflete Castells.  

As idosas relacionaram bastante o uso do e-mail com o telefone e a carta. 

Perceberam que o uso destas tecnologias se diferenciam principalmente pela 

linearidade que as caracteriza, enquanto o uso do e-mail apresenta a não-

linearidade de comunicação, a possibilidade da mesma mensagem ser vinculada a 

várias  pessoas, a interdependência da disponibilidade do tempo de quem envia e 

de quem recebe, além da proporcionar novas representações como as animações, 

sons e imagens e informações.  

Lévy apresenta esta dimensão do ciberespaço como possibilidade de 

construção coletiva de conhecimentos que não são centralizados, ou lineares, mas 

disponíveis e “alimentados” por seus usuários que navegam entre eles de acordo 

com seus interesses. Esta dinâmica não altera somente o acesso e utilização da 

informação, mas constitui-se em novos códigos de linguagem.  

Como o uso destas tecnologias é algo muito recente – o acesso à Internet, 

por exemplo – não foi nossa intenção superestimar o uso de tecnologias digitais, 

mas demonstrar que a apropriação destes recursos é um desafio para idosos. Isto 

também ocorreu com o domínio de outras técnicas, como o uso da mecanografia, da 

máquina de calcular manual e máquina de escrever elétrica, entre outras, como 

exemplificado nas falas das participantes. 

 Acreditamos que o redimensionamento das relações sociais destas idosas 

acontece em parte pela própria redimensão da dinâmica social, provocada a partir 

do uso intrínseco destas tecnologias.  

Concluímos esta pesquisa refletindo sobre o nosso ponto de partida que foi  

curioso e investigador. Ao nos percebermos pesquisadores, valorizamos a 

interdisciplinaridade característica da Gerontologia, que nos permitiu a articulação 

das referências teóricas com a análise dos dados, e ampliou o nosso olhar para a 

velhice, compreendendo-a como produção histórica social e vislumbrando no uso 

das tecnologias de informação e comunicação, em especial o e-mail, uma nova 

possibilidade de interação social, representada e resignificada pelas suas próprias 

trajetórias de vida.   
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ANEXOS 

Questionário Perguntas Fechadas 
 

1. Idade: 
(  ) 60 a 65 
(  ) 66 a 71 
(  ) acima de 72 
 

2. Sexo:   
( ) masculino ( ) feminino 

 
3. Você é aposentado(a)? 

( ) sim  ( ) não 
 
4. Qual é o seu rendimento mensal? 

( ) de R$ 240,00 a R$ 500,00 
( ) de R$ 600,00 a R$ 900,00 
( ) mais de R$ 1.000,00 

 
5. Quantos filhos você tem? 

( ) um  ( ) dois    ( ) três   ( ) mais de três  
 

6. Quantos netos você tem netos? 
( ) sim  ( ) não 

 
7. Você mora com a família? 

( ) marido e filhos   
( ) marido 
( ) sozinho 
( ) outros _______________________ 
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Questionário Semi-estruturado 

 
 
 
 
 

1. Você tem uso exclusivo do  computador em casa? 
( ) sim  ( ) não 

 
2. É conectado a internet?  

( ) sim  ( ) não 
 

3. Tem –email? 
( ) sim  ( ) não 

 

4. Com que freqüência você acessa seu e-mail? 
(  ) diário   
(  ) semanal  quantas vezes __________ 
(  ) mensal    quantas vezes __________ 

 
 

4. Freqüência de uso da internet 
(  ) diário 
(  ) semanal  quantas vezes ________ 
(  ) mensal    quantas vezes __________ 

 
5. Para que você costuma usar a Internet? 

( ) pesquisa 
( ) bate-papo 
( ) compras  
( ) gosta de navegar 
( ) outros: ______________________________________________________________ 

 
 
 

6. Já fez algum outro curso de Informática/Internet? 
( ) não        ( ) sim - Qual? ____________________________________________ 

 
7. Há quanto tempo?___________________________________________________ 
 

8. Qual foi a duração do Curso:___________________________________________ 
 

 
 

9. Quando e como foi o seu primeiro contato com o computador? 
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10. Por que gosta de usar a Internet? 

 
 

 

 
 

 
11. Como você ficou sabendo do curso de Informática na Universidade Anhembi Morumbi? 

 
 

 

 
 

12. O que o(a) motivou a se matricular no curso? 
 
 

 

 
 
13. Como foi o seu primeiro dia de aula? Quais eram as suas expectativas?  

 
 

 

 
 
 

14. O que você mais gostou de aprender? 
 
 

 

 
 

15. O que o(a) levou a continuar os módulos de informática intermediária e avançada? 
 
 

 

 
 
 

16. Usa a Internet no seu dia-a-dia? Como? e por que?   
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17. Você poderia relatar alguma experiência positiva com o uso do e-mail? 

 
 

 

 
 
 

18. Você poderia levantar aspectos positivos e negativos ocorridos durante e depois da sua 
aprendizagem dos recursos da informática? 

 
 

 

 
 
 

19. Após o término do módulo inicial de informática, você usava e usa agora o computador, 
você poderia o que mudou?  
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Roteiro de entrevista  
 
 História de vida: 
− condição social; 
− trajetória. 

 Justificativas para ingresso no curso: 
− motivação; 
− aperfeiçoamento; 
− desenvolvimento profissional, social? 

 Desenvolvimento das atividades em aula: 
− dificuldades e facilidades na realização das tarefas ou no aprendizado; 
− apontar onde. 

 Escolhas de opções diante de situações difíceis (flexibilidade, desenvoltura). 
− durante o curso; 
− atualmente. 

 Importância das relações institucionais (aluno x Projeto, ingresso no ambiente da 
universidade). 

 Sentimentos vivenciados durante as aulas: 
− positivos; 
− negativos. 

 Aspectos de desenvolvimento / mudança posterior ao curso: 
− cognitivo; 
− social. 
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TERMO de CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Aceito participar da pesquisa “Tecnologias da Informação e Comunicação: O e-mail 

redimensionando as relações sociais de idosos”, realizada pela mestranda Luciana 

Aparecida Santos, aluna do Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia. 

Declaro que fui informada que a pesquisa pretende verificar as possíveis 

transformações e mudanças ocorridas em suas relações sociais com o uso das 

tecnologias de informação e comunicação, em especial o e-mail.  

Entendo que tenho a liberdade de recusar essa participação ou interrompê-la, em 

qualquer momento, sem ser prejudicada por essa decisão. 

Fui esclarecida que meu nome não será divulgado nos resultados do estudo e que as 

informações que darei, serão utilizadas somente para as propostas da pesquisa. 

 

São Paulo, ..........de.............................de.......... 

 

 

 

Nome do participante da pesquisa 

Telefone para contato: 

 

Pesquisador responsável: Luciana Aparecida Santos 
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