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RESUMO
Embora vivamos no século XXI, observamos que no cotidiano ainda é possível
encontrar certa resistência face aos recursos tecnológicos e da própria
sociedade em relação ao uso de tecnologias por parte das pessoas idosas. O
avanço das tecnologias tem exigido destes um aprendizado contínuo, para que
possam interagir de forma autônoma e estarem socialmente ativos, inclusive com
as inovações e, assim, criar possibilidades de compreender e construir novos
atores sociais, pois as tecnologias exigem nova postura dos idosos. Tanto a
relação entre as tecnologias de comunicação e informação (TICs) e a produção
de conhecimentos quanto a inclusão social desta população norteou esta
pesquisa, que teve como objetivo geral conhecer e compreender as relações
entre as pessoas idosas com as tecnologias e o impacto de tais relacionamentos
em suas vidas. Pesquisa de abordagem qualitativa de caráter transversal,
realizadas por meio de entrevistas individuais, com roteiro, gravadas, a 50
participantes (46 mulheres e 4 homens), todos acima de 60 anos, entre 60 a 87
anos, que frequentam um grupo de terceira idade do Município de São Bernardo
do Campo, ABC paulista. Por meio das entrevistas foi possível observar que para
a maioria dos entrevistados os recursos oferecidos pelas tecnologias satisfazem
os participantes hoje conectados às diferentes mídias digitais, ao compartilhar
conteúdos no Facebook, conversar no WhattsApp e expressar opiniões em 140
caracteres através do Twitter, além de dialogar no Skype. Muitos deles narraram
que deixam de interagir socialmente por por falta de incentivo familiar como
também pelo contexto socioeconômico do país. Outro fato importante
encontrado é que para 50% dos entrevistados existe uma variação muito
significativa entre os fatores que “aproximam” ou “distanciam” o contato familiar
e social após o uso dessas tecnologias. A inclusão digital para os 50
participantes é um dos pontos-chave para aproximação, distanciamento ou não
interferência a outras gerações e inserção na sociedade.
Palavras-chave: tecnologias de informação
envelhecimento, aproximação e distanciamento.
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ABSTRACT
Although we live in the 21st century, we observe that in everyday life it is still
possible to find some resistance to technological resources and from society itself
in relation to the use of technologies by the elderly. The advances in technologies
have required them to learn continuously, so that they can interact autonomously
and be socially active, including towards innovations, and thus create possibilities
to understand and build new social actors, because technologies require a new
posture from the elderly. Both the relationship between information and
communication technologies (ICTs) and the production of knowledge for the
social inclusion of this population guided this research, whose main objective was
to get to know and understand the relationships between the elderly with
technologies and the impact of such relationships in their lives. A qualitative
cross-sectional study was carried out by means of individual interviews with a
recorded script to 50 participants (46 women and 4 men), all of them who were
over 60 years old, between 60 and 87, attending a senior group of the city of São
Bernardo do Campo, Greater São Paulo, Brazil. Through the interviews, it was
possible to observe that for most of the interviewees the resources offered by the
technologies satisfy the participants connected to the different digital medias,
sharing content on Facebook, talking via WhattsApp and expressing opinions in
140 characters through Twitter, besides conversing on Skype. Many of them
reported that they stopped interacting socially because of lack of family
encouragement as well as for the socioeconomic context of the country. Another
important fact found is that for 50% of the respondents there is a very significant
variation between the factors that "bring closer" or "distanced" the family and
social contact after the use of these technologies. For the 50 participants digital
inclusion is one of the key points for bonding, distancing or not interfering with
other generations and insertion into society.
Keywords: information and communication technologies; Elderly people; Aging,
bonding and distance.
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INTRODUÇÃO

Tropeçar também ajuda a conhecer.
Levanta-se, capenga-se, mas se sai
andando e de outro modo... Com talvez mais
dúvida instaurada... Ou uma certeza
diminuída. Ou uma conquista feita... E isto é
saber caminhar!
(Guimarães Rosa)

Esta epígrafe contempla uma (auto)reflexão sobre o meu percurso
acadêmico-profissional e sobre as minhas possibilidades de concretizar o desejo
de “saber caminhar” por mais uma etapa de minha vida e seguir, mesmo com os
tropeços, a fim de construir mais conhecimentos, com dúvidas, muitas vezes,
instauradas, ou de simplesmente ver certezas diminuídas. Mas sempre
caminhando.

Venho de Itainópolis, cidade pequena e pacata, que pertencia ao
município de Picos, no Estado do Piauí. Foi desmembrada no ano de 1954,
através da Resolução Estadual nº 925 de 12 de fevereiro de 1954, sancionada
pelo Governador do Estado Pedro Freitas, formando o atual município de
Itainópolis. A origem do município é desconhecida; acredita-se que o povoado
de Itainópolis surgiu ainda no século XIX, quando Manoel de Sousa Martins, o
Visconde da Parnaíba, que foi governador do Piauí, atraído pelas terras férteis
do vale do rio Itaim, instalou ali uma fazenda de gado. Alguns sertanejos,
também atraídos pelas terras boas e férteis, construíram casas nos arredores da
fazenda.

Minhas origens no campo educacional se deram nesse município. Tenho
muito orgulho de dizer que meus anos iniciais na escola - Ensino Fundamental me tornaram “filho da escola pública”. Foi na CNEC (Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade) que tive meu primeiro contato institucional com a
alfabetização e processo de ensino-aprendizagem, sendo apresentado à leitura,
à escrita, à matemática, à escuta e ao compartilhamento; surgindo a
oportunidade de interagir com meus pares.
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É com muito orgulho que relato minha trajetória escolar na pequena
cidade que me acolheu de braços abertos e que me proporcionou a oportunidade
e o desejo de querer vencer e que, em algum momento, saberei reconhecer todo
o incentivo, o conhecimento e a sabedoria que aprendi nos anos em que fiquei
nesta instituição.

Os anos se passaram e nessa escola permaneci até terminar o antigo
primeiro grau (Ensino Fundamental), quando entrei no Ensino Médio. Meus pais,
com muito sacrifício, matricularam-me numa escola privada em outra cidade, a
fim de que eu pudesse aproveitar um pouco mais dos estudos e seguir minha
formação em uma universidade. Mas acabei sendo obrigado a deixar essa
escola, pois residia numa cidade pequena, sem estrutura alguma, que dependia
de condução local paga com o suor do trabalho dos meus pais. Viajava cerca de
87 km diários para ir e vir, mas o cansaço e a falta de estrutura acabaram me
vencendo. Foi, então, que retornei a estudar numa escola estadual, na qual
permaneci até terminar o Ensino Médio.

Em 2007 ingressei no curso de Serviço Social, na Fundação Universidade
do Tocantins, campus Palmas - TO. Daquela época até hoje uma certeza
delineou minha existência: ser alguém que tivesse um olhar para as pessoas
idosas. Com isso, surge um pensamento de uma prioridade que leva em
consideração as novas exigências, fazendo com que o Serviço Social, na prática
com as pessoas idosas, crie um desafio de conscientizar a população do
verdadeiro papel dos idosos na sociedade. Dessa forma, é possível garantir o
seu lugar numa sociedade que vivencia grandes mudanças, principalmente,
aquelas que estão centradas nos avanços tecnológicos, favorecendo a relação
entre mercado e indústrias de consumo.

Foi em Itainópolis que tive os primeiros contatos com o envelhecimento
populacional, quando fui convidado pela Primeira Dama do Município da época
para fazer parte de uma equipe que desenvolvia atividades semanais com a
terceira idade do município. Esses encontros aconteciam às quintas-feiras.
Fazíamos atividades lúdicas, caminhadas pela cidade; viajávamos por outras
cidades vizinhas do Estado para conhecer outros grupos da Terceira Idade;
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participávamos de encontros e campeonatos regionais. Esse grupo tinha o nome
de “Melhor Idade”. Todos os encontros ocorriam sob orientação de três
profissionais: um educador físico, uma assistente social e uma enfermeira.
Muitos idosos sofriam de algumas patologias. Mas, para toda e qualquer ação,
era necessária uma avaliação médica, que, em muitos casos, era realizada pela
própria primeira dama, uma médica.

Diante das questões ligadas aos idosos, que ainda vivenciam momentos
de exclusão social, o papel do Serviço Social é estabelecer o diálogo entre as
diferentes faixas etárias, além de potencializar e instruir as pessoas idosas a
acreditar em si mesmas, como pessoa de direitos e deveres. Além disso, objetiva
levar os idosos a redescobrir sua verdadeira e real identidade, assumindo-se
como cidadão de bem e pessoa imprescindível à sua produtividade social e
democrática.

Um fato imprescindível é considerar que o Serviço Social reconhece o
idoso como cidadão e sujeito, vislumbrando o seu devido valor. A valorização da
pessoa idosa não deve, porém, partir somente do segmento que trabalha nessa
área, mas, principalmente, do eixo individual e familiar, uma vez que a referência
parte do próprio indivíduo na sociedade.

Sem sombra de dúvidas, é preciso considerar que a pessoa idosa é
integrante e figura da dinâmica social; é sujeito de direitos, deveres, de
identidade e autonomia; há necessidade de quebrar uma visão errônea da
sociedade de que a “terceira idade”, “a melhor idade” ou “velhice” são fases que
estão totalmente ligadas à improdutividade e à fragilidade. É de suma
importância a conscientização desse fato para impedir a reprodução dessa
ideologia e da criação de estereótipos negativos que configuram o cidadão idoso.

As questões sociais, em suas múltiplas facetas, refletem nas pessoas
idosas justamente no ponto da exclusão social, do afastamento familiar, da falta
de acesso aos direitos e serviços voltados aos idosos, bem como de falta de
recursos, levando-se em conta a situação da miséria e pobreza que muitos
enfrentam, além de garantir a qualidade de vida às pessoas idosas.
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Falar em cidadania foi o que me levou a querer investigar sobre os idosos.
Meu trabalho de conclusão de curso abordou, como tema central, os idosos
institucionalizados e suas possíveis interfaces. Posso dizer que esse foi meu
primeiro trabalho direcionado aos idosos. Foi a partir dele que tive o primeiro
suporte de como conduzir a escrita sobre a temática.

Um fato que jamais poderia deixar de mencionar é que todo o interesse
em querer seguir carreira acadêmica e vislumbrar áreas que fossem voltadas a
estudos sobre o envelhecimento, velhice e idoso se deu por conta de minha avó
– Maria do Socorro dos Santos (in memoriam). Entre os meses de agosto e
dezembro de 2006, pude compartilhar de sua dor e sofrimento, numa luta por
um melhor conforto e uma morte digna, levando em consideração toda a sua
história e pelo belo exemplo de mulher/mãe de família. Nesses meses frente ao
seu sofrimento acamada em sua residência, depois de 57 dias de internação na
UTI, desenganada pelos médicos e de volta à sua casa, ela necessitou de
cuidados ainda mais detalhados. Eu me ofereci para fazer parte dessa jornada.

Foi quando passei a ajudar minha tia, que residia com meus avós, a cuidar
de minha avó. A princípio, ela apresentava uma resistência muito grande em
aceitar minha ajuda. Acredito que seja por conta de ela ser uma mulher e cuidada
por alguém do sexo oposto e mais jovem. Mas, o tempo, a necessidade e a forma
como eu conduzia a situação, levaram-na a confiar em mim, a não resistir à
minha presença ao seu lado. Sempre mostrei respeito e qual era meu papel
naquele momento. Passamos por momentos difíceis. Afinal, não era nada fácil
acordar na madrugada com seu choro de dor. Seu corpo respondia com escaras
e, a cada dia, percebia suas limitações. Vivia totalmente dependente de
cuidados. No entanto, uma coisa é certa: foi uma experiência incrível. Mesmo
com a situação, com o sofrimento, a dor, sentia alguém que logo partiria, mas
consciente de que foi muito bem-cuidada.

Na noite de domingo de 04 de dezembro de 2006, por volta das 20h, senti
falta do piscar de seus olhos. Olhos que brilhavam e respondiam mais que sua
boca. Comunicávamos pelos olhos. Era uma relação, um elo, que até hoje não
sei explicar. Sinceramente, o amor que sinto por ela é maior que muita coisa.
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Sou muito feliz em relatar que tive a oportunidade de estar ao seu lado quando
mais precisou. Sofro com sua ausência, mas tenho certeza de que Deus a
recebeu com braços abertos pela maravilhosa pessoa e tudo que representou
em Terra. Uma mulher guerreira, que casou com 16 anos com seu primo de
primeiro grau. O casal teve 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres, todos de parto
normal. De vida muito simples, soube criar e dar exemplo aos filhos e netos. Eu
posso agradecer pela oportunidade de tê-la em minha vida, mas com a certeza
de que levarei seu nome por toda a minha vida. Muito obrigado!

Voltando à minha formação, o curso de Serviço Social me possibilitou a
abertura de conhecimentos e de um olhar mais crítico para a Gerontologia Social.
Afinal, alguns embasamentos históricos e teóricos da área da gerontologia foram
adquiridos no 7o. período do meu curso, quando tive a oportunidade de conhecer
características que fundamentam o processo de envelhecimento, os direitos
humanos e a pessoa idosa, as leis que regem o Estatuto do Idoso, o processo
de cidadania, as políticas sociais que são direcionadas às pessoas idosas,
questões de violência contra os idosos e o sistema de proteção e, por fim, não
menos importante, fui abraçado pelo Serviço Social e as Políticas dos idosos.
Esta disciplina possibilitou-me uma visão acerca dos conceitos que caracterizam
a velhice, além das diversas teorias que explicam o envelhecimento em vários
segmentos e nos aspectos biológicos, sociais, psicológicos, culturais, políticos,
econômicos, legais e éticos que são voltados aos idosos.

Após concluir o curso de Serviço Social, senti necessidade de continuar
minha vida acadêmica. Vim para São Paulo e me inscrevi na Pós-Graduação em
Saúde e Gerontologia em 2013, na Universidade Anhanguera, em Santo André
- SP. Esse curso abriu-me as portas para entender questões sobre a fisiologia e
saúde de que jamais tinha ouvido. De alguma forma, despertou o interesse em
navegar por campos até então desconhecidos.

Minha inserção nessa pós-graduação em saúde e gerontologia
proporcionou-me rica experiência profissional e pessoal. Nesse curso, tive
oportunidade de conhecer conceitos jamais vistos. Foram aulas muito bem
elaboradas, com professores que conseguiram transmitir aquilo que poderia
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favorecer os alunos. Pensando, também, nos seminários realizados, posso
avaliar que nos ajudaram a perder o tão temido medo de falar em público. Afinal,
eram nossos primeiros contatos com uma visão mais ampla da área e dos
assuntos abordados.

E, para finalizar, gostaria de comentar duas atividades, dentre as demais,
as quais, a meu ver, foram mais importantes nessa jornada da pós: uma visita
ao Centro de Referência do Idoso na cidade de São Caetano do Sul - um
referencial e Centro bem reconhecido na Grande São Paulo. Essa atividade foi
bastante produtiva, pois tivemos a oportunidade de conhecer as atividades
realizadas no centro, os atendimentos de saúde direcionados aos idosos, as
salas de apoios dos profissionais que atendem a esses idosos frequentdores
dessa instituição, os lugares para realização de atividades lúdicas, esportivas e
recreativas, os salões em que acontecem os famosos bailes da terceira idade.
Cada baile, com sua característica, regras, trajes (vestimentas) que abrilhantam
as noites de alegria e diversão daqueles que frequentam.

Outra atividade proposta marcante foi a visita que eu e meus colegas de
curso fizemos ao Museu de Língua Portuguesa. Tínhamos como desafio
acadêmico analisar as disposições do espaço físico daquele lugar e, ainda, quais
observações poderíamos fazer sobre o atendimento das necessidades das
pessoas idosas. Esse trabalho foi organizado em duas partes: a primeira feita e
discutida em grupo em que apontamos os vários problemas observados na visita
ao Museu em relação à recepção aos idosos, bem como algumas sugestões
para melhor atender à população idosa. O tema principal desse projeto foi
verificar a disponibilidade do acesso por pessoas idosas no Museu da Língua
Portuguesa. Essa atividade foi, sem dúvida, um momento que ficará marcado
para sempre em minha vida.

Meu interesse em querer conhecer e aprender assuntos ligados ao
envelhecimento é algo que cresce dia a dia. Tanto é que fiz o curso de cuidador
de idosos em 2013. Para mim, foi um momento importante, afinal, são os
cuidadores que têm o contato direto com os idosos, seja pela falta de convívio
familiar, seja abandono. O mais interessante é entender que o papel do cuidador
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envolve questões extrínsecas e intrínsecas de cada ser humano, ou seja,
externas

e

internas,

todas

resultantes

de

um

processo,

que

é

a

operacionalização do cuidado ou, em muitos momentos, a realização do cuidar
propriamente dito.

Cuidar do outro é cuidar de si mesmo, sempre levando em conta questões
de como um simples gesto, uma boa ação; imaginar-se no lugar outro, pensar
que existem, em muitos casos, limitações e toda uma história de vida. Muitas
vezes fui questionado pelos colegas sobre o porquê de estar ali naquele curso
de cuidadores. Esse fato me incentivou a continuar e sempre levar em
consideração que não é pelo fato de ser graduado, com especialização que não
poderia ter contato com pessoas de outras categorias, com outras formações,
experiências diferentes. Afinal, uma coisa que jamais esqueço é que, antes de
tudo, habita em mim um ser humano que tem necessidades, desejos, objetivos
e falhas. Todo aquele aprendizado serve até mesmo para conhecer um pouco
mais daqueles que estão dispostos a deixar suas casas, suas famílias, para
cuidar do próximo. Eu só posso dizer que foi mais um aprendizado ímpar.
Acredito que todos poderiam fazer parte desse mundo e que ter um olhar mais
crítico para desvendar os mistérios que surgem em cada fala, em cada olhar. Eu
só posso dizer meu muito obrigado pela oportunidade de realizar esta atividade.

Não sou daqueles que gostam de ficar parado. Envolvendo-me com a
temática, resolvi realizar outro curso que desse continuidade ao meu propósito
de querer conhecer e aprender mais e mais do universo da Gerontologia. Foi
assim que tomei conhecimento do Curso Atualização em Gerontologia 2014.
Entrei em contato com o Prof. Wilson Jacob, da Faculdade de Medicina da USP
– área de Geriatria, e pedi uma oportunidade para participar do curso. Após
encaminhar carta com proposta, recebi seu aval. Iniciei outra importante fase em
minha vida. A cada semana, era um convidado diferente, um aprendizado, uma
temática. Os temas trazidos pelos palestrantes abriam meus olhos para uma
visão mais científica. Acredito que grande parte das reflexões que aprendi ao
longo desse curso me ajudaram a pensar em seguir em frente, sempre.
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A oportunidade de receber grandes palestrantes com seus conhecimentos
e experiências só me ajudou a somar o meu real intuito. Com tudo isso, criei
mais coragem para enfrentar e assumir as dificuldades, perseverança para que
jamais pensasse em desistir; mesmo que viesse o desânimo, surgia a
esperança, para que, a cada novo dia, pudesse ver novos horizontes.

Por volta de agosto de 2014, curiosamente, olhava o site da PUC/SP,
quando descobri que estavam abertas as inscrições para o processo seletivo do
Programa de Gerontologia. Resolvi me inscrever e participar do processo de
seleção. Lembro-me do dia da entrevista. Sentia frio na barriga; às vezes, me
perguntava se aquilo tudo era real ou sonho, afinal, era tudo que eu queria. Fazer
o mestrado, e na PUC?! Meu Deus, muito obrigado! Não podia ser diferente.
Pois, grande parte dos meus primos são filhos da PUC. Eu seria mais um que
levantaria a bandeira dessa importante instituição em nosso país.

Quando chegou o momento da entrevista, no programa, fui muito bem
recebido por Rafael (secretário) e pela Profa. Dra. Suzana Carielo, que me
tranquilizou, enquanto me questionava sobre meu projeto, minhas intenções,
meu percurso acadêmico e profissional. Foi algo tranquilo. Saí feliz da sala, com
a esperança de ter dado meu melhor. Depois de algum tempo, recebi a notícia
que tinha sido aprovado no processo. Ou seja, tudo que eu mais queria acabara
de acontecer. Foi um momento mágico. A minha entrada no mestrado e a
possibilidade de seguir carreira acadêmica estavam juntas. Então, em fevereiro
de 2015, iniciou-se outra fase em minha vida acadêmica: o mestrado em
Gerontologia na PUC/SP.

É indispensável não relatar que ao me inscrever no programa de PósGraduação em Gerontologia na PUC/SP, apresentei como Pré-projeto, a mesma
temática com a qual estou trabalhando e, para minha surpresa, fui abraçado e
muito bem-recebido pela minha orientadora. Afinal, essa temática, que liga as
tecnologias e as pessoas idosas, faz parte do estudo de seu grupo de pesquisa
chamado Longevidade, Envelhecimento e Comunicação. Ou seja, fui convidado
a entrar no grupo, que é certificado pelo CNPq, a fim de entender como é o
processo de aceitação ou não das tecnologias junto às pessoas idosas.
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Acredito que foi um passo importante em minha vida. Só tenho a
agradecer pela colaboração que recebi desde minha inserção no Programa. Sem
dúvida, a paciência, o comprometimento e a sabedoria do corpo docente do
Programa de Gerontologia da PUC/SP fazem toda a diferença. É um Programa
que sabe abraçar as diferentes áreas de formação acadêmica e, o principal, lidar
com tantos alunos com pensamentos diferentes e divergentes; sabem direcionar
essa multiplicidade de conhecimentos, num olhar incrível para o envelhecimento
humano.

A relação docente-discente é algo formidável. É um elo que criamos e que
nos possibilita crescer como seres humanos, profissional e academicamente.
Isso tudo passa a estabelecer e a criar um direcionamento com um olhar mais
crítico dos fatos e das coisas. É uma relação que só nos faz somar.

As disciplinas por mim cursadas durante esse período de formação no
mestrado atenderam plenamente os objetivos propostos pelo Programa.
Acredito que minha proposta de pesquisa também vai ao encontro desses
objetivos, uma vez que procura analisar a relação entre os sujeitos (o idoso) e
as tecnologias, numa tentativa de perceber de que maneira essa relação
estabelece a inclusão ou a exclusão desses sujeitos socialmente. Nesta
convivência com as disciplinas, os trabalhos, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do
Envelhecimento (Nepe), foi possível perceber que a longevidade é permeada por
todo um processo que envolve aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais,
dentre vários outros.

Um dos ganhos ocorridos neste século foi o surgimento das tecnologias
comunicacionais. O meu interesse em querer estudar e pesquisar sobre esta
temática se deu pela necessidade e pelo não domínio delas. Esse fato aconteceu
em dois importantes momentos distintos.

O primeiro deles aconteceu pelas necessidades de recursos tecnológicos
que minha avó Maria do Socorro (in memoriam) precisou após suas doenças se
manifestarem, deixando-a totalmente dependente. Foi cama hospitalar, aparelhos
que a ajudavam a respirar melhor, quarto totalmente adaptado às suas dificuldades...
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Sem deixar de mencionar a dificuldade de comunicação por consequências de
sérias patologias que a acompanhavam. Ligávamos o DVD na televisão com algum
estilo musical, e ela ficava olhando, ouvindo. A comunicação era em muitos
momentos pelo simples toque dos seus cílios, que se transformaram em gestos de
respostas entre o “sim ou não”. Presenciei o quanto as tecnologias foram
importantes para que minha avó pudesse ter um cuidado mais humano até sua
partida.

O segundo momento se deu ao ver meus tios tentando se comunicar com
o meu primo que estava em outro país. O melhor caminho que pudesse controlar
e amenizar um pouco a saudade seria através de alguns recursos tecnológicos
que oferecessem uma possibilidade de escuta e/ou, ao mesmo tempo, de uma
imagem através de uma web cam. Isso, de alguma forma, fortaleceu a minha
curiosidade de querer entender como as tecnologias podem (ou não) favorecer
o contato virtual, mas de alguma forma, possibilitar e ver como está o seu ente
querido em outro lugar.

Um relato que me marcou muito foi ouvir de minha tia que, por mais longe
que estivesse meu primo, esta tecnologia permitia saber como ele estava
vestido, ver se seus olhos estavam tristes pela saudade/ distância, e até mesmo
saber como é conviver em outro país com diferentes culturas, comidas,
vestimentas etc. Essa interação, mediada por recursos tecnológicos favoreceu
uma aproximação familiar.

Essa interação e diálogo proporcionados pelas tecnologias amenizaram o
sofrimento causado pela distância entre meus tios e meu primo. Todo esse
processo de interação com a inserção deles por meio dos recursos tecnológicos
foi acompanhado e instigado por mim. Foi um momento marcante em minha vida,
pois através dessa necessidade surgiu inicialmente o interesse dos meus tios
em querer fazer uso dessas tecnologias de comunicação e, ao mesmo tempo,
possibilitar-me o desejo de querer pesquisar como interagem os idosos com as
diferentes tecnologias. Eu só tenho a agradecer aos meus tios por possibilitarme a oportunidade de trazê-los como referenciais de minha temática de
pesquisa.
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O processo de envelhecimento de meus tios, assim como de todas as
pessoas, faz parte do desenvolvimento individual e natural do ser humano. Este
ainda é um tema muito complexo. Para algumas pessoas, este processo ou a
identificação por meios de estereótipos (marcas de que o tempo está passando,
como rugas, cabelos brancos etc) pode ser algo assustador. Não podemos
esquecer que rejeitar o envelhecimento é negar a velhice e, consequentemente,
a vida, excluindo sua história, seu passado, as inovações tecnológicas.

Diante deste cenário, e do medo que muitas pessoas têm de chegar à
velhice, não devemos esquecer que entrar nela é uma etapa do ciclo da vida,
que traz mudanças fisiológicas, biológicas e sociais, e que é uma conquista e
um desafio permanente. O processo de envelhecimento traz questões para
serem vividas e que podemos cultivar para nos manter com qualidade de vida,
inseridos socialmente. A vida é dinâmica. Envelhecer não significa apenas
perder; não está associado apenas a doenças e/ou que está se aproximando da
morte. Precisamos saber envelhecer diante de ganhos e perdas.

Pensar as mudanças que ocorrem em nossa vida é levar em conta,
também, o mundo contemporâneo. Mudanças que enfatizam de que precisamos
mudar constantemente, aprender a nos adaptar às coisas novas. Observamos o
surgimento de pesquisas que investigam a respeito da interação das pessoas
idosas com as tecnologias da informação e comunicação. Tais pesquisas voltam
seu olhar na tentativa de compreender as diferentes facetas que desencadeiam
deste fenômeno para estudar as iniciativas proporcionadas pela inclusão digital
ou analisar indicadores que favoreçam essa inclusão digital.

O relato que fiz sobre meus tios exemplificam a necessidade da
população idosa saber lidar com as tecnologias no seu cotidiano desde seu
surgimento. Este fato me levou a indagar: Como os idosos interagem com as
diferentes tecnologias? Qual o impacto na utilização das TICs em suas vidas?
Qual é a profundidade gerada nas interrelações virtuais?

Na tentativa de responder a estas questões, buscou-se como objetivo
geral desta pesquisa conhecer e compreender as relações entre as pessoas
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idosas com as novas tecnologias e o impacto de tais relacionamentos em suas
vidas. E como objetivos específicos, mapear o significado do uso das tecnologias
da informação na comunicação que podem influenciar o dia a dia dos idosos;
analisar o impacto do acesso às TICs nas suas vidas; e contribuir com subsídios
para a formulação e possível implantação de espaços tecnológicos para
empoderamento das pessoas idosas.

Assumo, nesta dissertação, que aproximar o processo de envelhecimento
e as tecnologias é tratar de temas muito complexos e que apresentam várias
dimensões. Pesquisas sobre ambos é de relevância no sentido de contribuir com
seu avanço científico e favorecer a oportunidade de atualizar conhecimentos
com novos olhares.

Para fundamentar as reflexões na temática investigada, no primeiro
capítulo intitulado Da Exclusão a Inserção Social: revendo a literatura, apresento
uma revisão de literatura com tópicos que abordam a questão das TICs na
Terceira Idade1 e suas possíveis explicações que determinam o processo de
inclusão ou exclusão digital dos idosos de nossa sociedade. A partir da revisão
de estudos que abordam essa temática, é definido o recorte da revisão
bibliográfica para sustentar a investigação promovida em pesquisa de campo,
com pensamentos que enfatizam que um grupo de pessoas idosas concretiza
de várias formas, e sempre de acordo com cada sujeito, seu processo de
interação com o computador e a internet. Ou seja, cada um, a sua maneira,
experimenta a vivência de inclusão digital de formas diferentes, o que reforça a
importância de se contextualizar a inclusão digital à realidade de cada sujeito.

Com o aumento da população idosa, surge a necessidade de refletir sobre
a relação entre as tecnologias e a produção de conhecimento quanto à inclusão
social desta população. Embora o ser humano vivo no século XXI, observa-se
que no cotidiano do idoso ainda é possível encontrar certa resistência face aos
aparatos tecnológicos e da própria sociedade em relação ao uso de tecnologias
por parte das pessoas idosas. O avanço das tecnologias tem exigido
1

Entendemos nesta pesquisa terceira idade, velhos, pessoas idosas, idosos e anciãos como
sinônimos que designam pessoas acima de 60 anos.
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especialmente dos idosos um aprendizado contínuo, a fim de que eles possam
continuar a interagir de forma autônoma, sentirem-se socialmente ativos, ao
acompanharem as inovações tecnológicas.

As Tecnologias de Informação e Comunicação têm se feito presentes no
dia a dia dos seres humanos de forma irreversível, influenciando não só a vida
profissional, mas também a vida pessoal. Para a geração jovem, aqueles que
nasceram

na

era

digital,

é,

sem

dúvida,

extremamente

simples

o

estabelecimento de uma relação íntima e fácil, além de certa identificação com
os aparatos tecnológicos. Já para a geração mais velha não. Não se pode deixar
de mencionar a intensa manifestação de procura por partes das pessoas idosas
na busca incessante de compreender e acompanhar esta realidade, fazendo
com que não se sintam excluídos e à margem desta evolução. É importante que
se leve em consideração o fato de que os idosos sempre procuram por
oportunidade de conhecer este mundo, com ilimitadas possibilidades ao nível de
comunicação e da transformação do seu cotidiano de lazer, de felicidade, de
prazer e de convívio social.

Para fazer parte do 2 capítulo, trago o Caminho Percorrido, o Cenário e o
Contexto da Pesquisa, que sustentam e direcionam as análises, além de
evidenciar a ação que desenvolvemos no ano de 2016. Nesta parte da
dissertação, apresentamos, ainda, os entrevistados, a Associação de
Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, além do processode coleta
dos dados, que constituem o corpus da dissertação.
Intitulado “Idosos incluídos: quem são?”, o capítulo 3 traz o perfil dos
idosos entervistados e os resultados, os quais estão apresentados em gráficos
a fim de demonstrar e analisar os os fatores que justificam essa pesquisa.
“Tecnologias: aproximam, distanciam ou não interferem”? é o título do 4
capítulo, no qual apresento a análise da pesquisa construída pela fala dos idosos
que foram entrevistados. Neste capítulo de análise, busco o arcabouço teórico
apontado, considerando questões referentes à aproximação, ao distanciamento
e à não interferência, a partir da transcrição das entrevistas realizadas.
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São apresentadas as considerações finais, ou seja, a conclusão desta
dissertação, na qual são pontuados os elementos mais relevantes no processo
de pesquisa e, também, mostradas as ocorrências que evidenciamos nas
análises, de acordo com as conceituações teóricas discutidas ao longo do
trabalho.
Apresentamos, ainda, as referências bibliográficas estudadas e/ou
citada na dissertação, os apêndices e os anexos.
Por fim, gostaria de registrar que desejo envelhecer da melhor forma
possível: digno de cada etapa e ciente de que a vida é cheia de altos e baixos,
mas que o ser humano não pode apagar fatos e momentos que aconteceram
durante a vida. Envelhecer é ver o mundo com o olhar de ter feito parte dele. É
desconstruir o estigma negativo que ainda existe sobre a velhice.

Almejo envelhecer com o pensamento de desprezo pela palavra cruel “morte”. Envelhecer ativamente que dá sentido à vida. Somos o que fazemos.
Vou envelhecer fiel aos meus princípios, sejam eles certos ou errados, mas com
a certeza de que são eles que me seguram. Mas com a leveza de compartilhar
aos que necessitam deste apoio.

Desejo envelhecer com tempo para viver bons momentos. Assistir a bons
filmes, ler algumas obras que ainda não li. Fazer grandes viagens, aquelas que
eu possa registrar em minha memória. Pretendo envelhecer não com luxúria,
mas com o dinheiro suficiente para conhecer lindos lugares pelo mundo.

Quero envelhecer sempre com o sorriso no rosto, com humildade
suficiente para encarar o espelho e como serei visto pelas outras pessoas.
Perdoando a quem me fez mal, sem rancores e sempre ratificando o perdão
àqueles a quem fiz mal. Quero sim, envelhecer com lucidez, responsável pelo
meu próprio corpo, ações e pensamentos, com dignidade para encarar os
desafios que surgirão ao longo de minha caminhada. Quero fazer tudo com a
consciência de que minha passagem por esse mundo foi algo significativo.
Autônomo e independente em minhas decisões, mas a certeza que fiz tudo com
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muito amor e carinho. Lutar pelos meus ideais, mesmo que eu tenha sofrido
desilusões no decorrer de minha vida, mas a lembrança de ter vivido o que há
de melhor neste mundo. Sobretudo, em viver cheio de sonhos e desejos. É tudo
o que eu espero para minha velhice, saber caminhar, como Guimarães Rosa um
dia nos contou.

28
CAPÍTULO 1
DA EXCLUSÃO À INSERÇÃO SOCIAL

Vários são os estudos que abordam a aplicação das ciências com as
tecnologias, pensando a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas,
como é o caso deste estudo, que procura trazer reflexões sobre as possíveis
relações entre idosos e tecnologias, assim como o aumento funcional da
capacidade e a independencia desses sujeitos nas atividades do dia a dia e,
especialmente, para as suas relações sociais.

Tendo em vista essas considerações, podemos afirmar que o uso das
TICs pode restabelecer fatores que proporcionam sua inserção social. Esta
pesquisa possibilita a compreensão do fato de que a utilização de aparatos
tecnológicos de comunicação e informação de forma plena, competente e de
interesse pessoal, torna as pessoas idosas menos dependentes e subordinadas
para a realização de atividades que favoreçam sua inclusão na sociedade, como
também criadoras de novas experiências.

Com base nesse pensamento, apoiamo-nos em Cachioni e Aguilar, que
dizem:
No tocante às gerações mais velhas, a experiência histórica da
terceira idade diz respeito à sociedade inteira, em busca de
novos equilíbrios entre os tempos sociais e as gerações. As
pessoas idosas já não são apenas as guardiãs da memória
coletiva das instituições. São também criadoras de uma nova
economia, de uma nova cultura, de uma nova educação, que
interessam a todas as gerações e as relações entre elas. No
convívio entre diferentes gerações, nos diferentes espaços
sociais, ricas trocas de experiências são estabelecidas. (2008,
p. 81)

É de se prever que, no âmbito das sociedades informatizadas, as pessoas
que não tenham acesso às tecnologias digitais se sintam excluídas. São pessoas
com dificuldades em desempenhar numerosas tarefas cotidianas, como: saber
usar o caixa eletrônico ou um trâmite burocrático online. Estar fora das redes
telemáticas implica não ter acesso às imensas possibilidades oferecidas pelas
tecnologias de informação na comunicação. Consequentemente, esse
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distanciamento tecnológico significa também não poder acessar o mundo virtual
das redes sociais e de tudo o que isso representa: receberem informações dos
mais diversos campos do conhecimento, estabelecerem novas relações,
atualizarem-se acerca das novas tecnologias, terem acesso aos equipamentos
de lazer e de cultura, fornecerem subsídios para o comércio on-line etc.

Pensar o conceito de sociedade informatizada é levar em conta todo
processo de (re)construção da busca de conhecimento e, a nosso ver, a
oportunidade de construir uma sociedade mais igualitária. As tecnologias surgem
no contexto da múltipla diversidade existente do nosso dia a dia: etária, étnica,
econômico-financeira,

de

escolaridade,

de

interesses

pessoais,

de

necessidades, ou não, deste ou de outro dispositivo tecnológico etc. Para tentar
dar conta de tal adversidade, é que Brandão e Tróccoli (2006, p. 174-183)
apontam um movimento de ideias que surge no sentido de ampliar o conceito de
inclusão digital: englobar, além do acesso físico a equipamentos e conexões, a
concomitante aquisição de habilidades no uso das TICs, visando à criação de
novas oportunidades de trabalho, fortalecendo a cidadania das pessoas
envolvidas.
Dando continuidade a essas ideias, Lévy diz que é preciso fazer muito
mais do que apenas facilitar o acesso e reduzir os custos de conexões às TICs;
ou seja, é necessário estimular e favorecer a autonomia das pessoas.
O problema do ‘acesso para todos’ não pode ser reduzido às
dimensões tecnológicas e financeiras geralmente apresentadas.
Não basta estar na frente de uma tela, munido de todas as
interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar uma
situação de inferioridade. É preciso antes de mais nada estar em
condições de participar ativamente dos processos de
inteligência competitiva (...). Em outras palavras (...) as políticas
voluntaristas de luta contra as desigualdades e a exclusão
devem visar o ganho em autonomia das pessoas ou grupos
envolvidos. (2000, p. 238)

A exclusão digital afeta principalmente as pessoas idosas não-passíveis
de participação com as numerosas possibilidades oferecidas por uma sociedade
informatizada, dado que coloca à disposição dos cidadãos uma série de bens
culturais. As mudanças sociais são constantes e, muitos idosos, em um futuro
muito próximo, estarão informatizados. Entretanto, vale destacar que se observa
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na América Latina um percentual bastante significativo de idosos que não têm
condições necessárias, sobretudo econômicas, de acesso às tecnologias de
comunicação.

Se as instituições, principalmente, as públicas, não considerarem a
questão cuidadosamente nesse período de transição, deixando de fora os muitos
idosos que passam a ser considerados analfabetos digitais, haverá
consequências sociais significativas, as quais levarão os idosos à exclusão
social, por exemplo. Essa exclusão é vista por muitos como uma nova questão
social, que faz voltar imagens e novos estereótipos contra o idoso que emergem
em uma sociedade paradoxalmente globalizada e individualista. Pensando
nisso, Goldman considera que:
A exclusão digital no Brasil reflete indicadores que reafirmam as
diferenças regionais, acompanhando para passar os níveis da
desigualdade de bens e serviços destinados às regiões
brasileiras. (2006, p. 3)

Alega-se também que as pessoas idosas estão sob a presunção social de
que elas não tenham capacidade para aprender a manusear os computadores,
provocando-lhes medo e um sentimento pessoal de incapacidade, o que dificulta
a possibilidade de novos aprendizados. Tanto no aspecto econômico quanto na
visão social é que deve buscar como pressuposto a reavaliação social sobre as
noções que não correspondem ao momento contemporâneo de compreensão
de um envelhecimento à luz de uma perspectiva não reducionista, mas
complexa.

É importante considerar que a velhice, por sua vez, não corresponde a
um padrão único, como se todos passassem pelos mesmos processos;
tampouco o sujeito idoso perde a capacidade de aprendizagem, ainda que
existam problemas de mobilidade, de visão, de agilidade, mas que não tem por
que construir, exceto casos graves, sérios impedimentos para terem acesso às
tecnologias de comunicação. Faz-se necessário pensar na elaboração de
programas e dispositivos que facilitem a utilização dessas tecnologias pelos
diferentes grupos de idosos. Diversos estudos evidenciam complicadores de
várias ordens, impedindo o acesso contínuo à informatização, como aponta
Sirihal Duarte:
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Fica claro que os níveis de inclusão informacional e social não
podem ser alcançados simplesmente a partir da participação em
um curso de informática instrumental. Muitas vezes nem mesmo
o primeiro nível é completamente atingido com o curso ofertado,
devido a inúmeras dificuldades, entre as quais se observou a
dificuldade de acesso dos indivíduos aos computadores e à
internet para a prática do que estavam aprendendo (ainda que a
instituição oferecesse esse acesso gratuitamente fora dos
horários de aula) e o ensino de práticas de uso da tecnologia e
da informação eletrônica dissociadas das reais necessidades
informacionais dos individuos. (2009, p.15)

A pessoa idosa não perde a capacidade de aprendizagem, embora ela
possa apresentar essa perda em decorrência do avanço da idade, mas que não
precisam ser, excetuando casos graves e sérios, impedidos ao acesso às
tecnologias de comunicação, por exemplo. Um interesse crescente pelas
tecnologias é observado por pessoas mais velhas em todas faixas sócioeconômico-culturais.

As TICs estão transformando a vida das gerações; basta ver como
crianças, jovens, adultos e idosos as acessam. Entretanto, é comum
associarmos os aparatos tecnológicos a segmentos voltados para os mais
jovens de nossa sociedade, fazendo com que as pessoas idosas sejam vistas
como incapazes (KACHAR, 2003). A exclusão digital é vista como presente em
certos pontos do ciclo de vida; à medida que a idade aumenta, maior é a
possibilidade de a ideia dessa exclusão declinar.

Vários países estão envelhecendo, aumentando assim a expectativa de
vida. Alexandre Kalache, que trabalhou na Organização Mundial de Saúde
(OMS), em um programa de indivíduos mais velhos, enfatiza que as gerações
atuais e futuras viverão 30 anos a mais que as passadas. Será uma conquista
social ocasionada por vários fatores, como

consequência de uma melhor

alimentação, assim como o acesso a medicamentos e, ainda, devido a melhores
condições sociais. No entanto, esta conquista acarreta um desafio para as
sociedades, inclusive no que diz respeito ao acesso às tecnologias.

Romper com a exclusão digital é uma questão pendente das políticas
públicas. O acesso aos bens culturais é um direito de todo cidadão, em qualquer
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idade. Estudos demonstram que a diferença no processo de aprendizagem de
tecnologias entre gerações é somente o fator tempo. Quando uma pessoa idosa
supera a barreira de obter um computador, aprendendo, por exemplo, a usá-lo,
passa a utilizá-lo com fluidez, como qualquer outro cidadão. É claro que será
necessário um tempo para a adaptação e treinamento, a fim de adquirir
segurança, como acontece com qualquer outra pessoa.

Não podemos nos esquecer de que as pessoas idosas também são
amparadas pela Constituição Federal de 1988. Elas, além da Constituição
Federal, têm seus direitos reconhecidos pelo Estatuto do Idoso, sancionado na
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Esses direitos foram reconhecidos por
entenderem que os idosos apresentam características e necessidades diferentes
das outras faixas etárias.

Cabe mencionar que um dos pontos importantes presente no Estatuto do
Idoso é a preocupação com a interação das pessoas idosas com a vida na
sociedade contemporânea, enfatizando a necessidade de interação com os
aparatos

tecnológicos,

que

podem

proporcionar

mais

autonomia

e

independência ao executar tarefas cotidianas, como usar um aparelho celular,
sem ser assessorado por um terceiro.

A partir de uma análise do documento oficial, foi possível observar
algumas disposições que estão disponíveis no capítulo V do Estatuto do Idoso:
Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Art. 20. O idoso tem direito à 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.

O que está confirmada é a necessidade de políticas públicas que
permitam, por exemplo, o acesso à Internet pelos idosos, por meio de cursos de
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introdução à informática, instalações com a infraestrutura necessária,
ampliando-se a cobertura de rede wi-fi gratuita em locais públicos, dentre outras
medidas. Pode-se, ainda, verificar o aumento de e-commerce para as pessoas
idosas, que têm acesso às tecnologias e estão gerando números significativos
em todo o mundo nessa nova modalidade de compra. Assim, como este
exemplo, existem outros que indicam o rompimento da barreira digital de idosos,
uma questão de grande importância social, o que pode gerar muitos benefícios
em diversos âmbitos.

As oportunidades que surgem com o acesso às TICs podem ser
entendidas como instrumentos de formação, de influência e o mais importante:
provedor de oportunidades. A exclusão sócio-econômica pode desencadear a
não possibilidade de inserção digital e, com isso, cria-se uma nova exclusão
social.

Para entendermos o significado do que seria inclusão digital, é preciso
recorrermos à literatura referente ao tema. Vários estudos relativos à inclusão
digital demonstram que o protagonismo, a educação e a possibilidade de
construir cidadania de forma positiva, empreendedora e criativa é uma
oportunidade de promover uma melhor qualidade de vida, garantindo uma maior
liberdade social e individual, sobretudo no poder da autonomia e na busca
incessante de gerar conhecimentos e trocas de informações adquiridas através
da inserção digital. Para corroborar com o que foi dito, recorrermos a Domingo e
Ferreira, os quais afirmam:
Entender a inclusão digital como o esforço de fazer com que a
maior parte possível das populações das sociedades
contemporâneas – cujas estruturas e funcionamento estão
sendo alteradas pelas tecnologias de informação e comunicação
– possam ter possibilidades de receber conhecimentos para
usar os recursos das redes informacionais e de
telecomunicações e dispor de acesso físico regular a esses
recursos. (2003, p.104)

A inclusão digital pode ser considerada como a descoberta de um novo
mundo e a oportunidade capaz de propiciar condições de universalização de
ações às várias faixas etárias, considerando-se que o uso

dos recursos

tecnológicos de informação e comunicação pode ser direcionado como forma de
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aprendizagem livre e autônoma, especialmente para dar voz à sociedade e
àqueles que normalmente não têm acesso às grandes mídias, com o intuito de
apoiar a organização das relações comunicativas na busca de fomentar o
exercício da cidadania e dos direitos iguais.

Já no início de 2006, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em seu Plano Plurianual 2004/2007 do governo brasileiro,

já

recomendava como desafio “ampliar o acesso à informação e ao conhecimento
por meio das novas tecnologias, promovendo a inclusão digital e garantindo a
formação crítica dos usuários”.2
Note-se que uma pessoa que estabelece novas relações se sente
socialmente integrada, o que representa uma melhora na autoestima e, portanto,
em sua qualidade de vida; é um fato que repercute socialmente. O acesso às
TICs carrega mais aspectos positivos do que negativos, se considerarmos que
não ter acesso a elas já representa uma limitação de entrada de inserção para
outras formas de aquisição de conhecimento, além de um número infinito de
possibilidades de interação em uma sociedade cada vez mais informatizada,
conforme aponta Lévy (2010).

A internet é uma importante forma de recriarmos os meios sociais e nossa
aliada no prolongamento de nossos discursos, além de ser um arranjo no
desenvolvimento cultural, histórico e social. Entretanto, a internet e a informática,
de maneira geral3, por um lado, podem gerar diferenças cada vez maiores entre
a população, criando a estocagem de informação, a passividade, a
centralização. Por outro lado, favorece uma potente participação dos usuários,
mediada pela sua intensa distribuição, oportunidades de aprofundar contatos,
formação de redes comunicativas de educação, de conhecimento e a
possibilidade de conhecer outras culturas. A esse respeito, Garcia comenta:
Quando se fala em revolução tecnológica, pensamos na Internet
e associamos seu usuário a um jovem, a um pesquisador ou a
um executivo ligado ao mundo virtual ou ciberespaço.
Esquecemos, porém, que o idoso também é capaz de utilizar a
rede eletrônica para buscar informações. (2001, p. 34)
2
3

Fonte: http://livroz lla.com/doc/58872/estat%C3%ADsticas-sobre-uso-de-tic-no-brasil
Internet e informática:Neste trabalho, entende-se como tudo fazendo parte de um sistema maior
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Para falar das tecnologias de informação e comunicação, é importante
levar em consideração o aumento significativo dos usuários e a oportunidade de
expansão dos aparatos tecnológicos.

1.1. Cenário dos Idosos no Brasil em relação aos recursos tecnológicos

Os indicadores desta pesquisa retratam um aumento significativo do uso
do computador por pessoas idosas em nosso país, se comparado aos anos
anteriores da pesquisa. De acordo com o Centro Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), em 2012, o percentual
era de 13%. Já em 2015, esse percentual passou para 20%. Diante desse
contexto, fica evidente a participação e o aumento do uso do computador pelas
pessoas idosas. As TICs Domicílios 2015 revelam um crescimento do uso do
computador de 7%.
Parafraseando Mincache (2011, p. 30), o avanço acelerado nos últimos
anos foi atropelado pela velocidade e pelas ininterruptas mudanças em
equipamentos, uns sendo simplesmente descartados, outros se tornando peças
de museu, o que configura o que é “viver neste mundo digitalizado”. É como se
algo viesse de repente acontecendo, impedindo os idosos de entender ou até
mesmo de habitar em um mundo que até há pouco tempo era seu território, e
que os obriga a se destacarem de uma para outra tecnologia. A esse respeito,
Pedro (1996, p. 53), pesquisadora sobre tecnologias, diz que já se tornou quase
óbvio diagnosticar a época em que vivemos como um momento único da história
da humanidade, quando o ritmo frenético das descobertas científicas e o poder
ilimitado da tecnologia vêm promovendo a substituição da antiga ordem dos
saberes e das representações por novos modos de conhecimentos e estilos de
regulação social.

Esse fenômeno pode ser constatado no gráfico a seguir, elaborado pelo
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (Ntic.br/2015):
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Conforme o gráfico acima, as TICs Domicílios 2015 revelam um
crescimento significativo do uso do celular, das possibilidades proporcionadas
pela conexão Internet pelo celular e os recursos oferecidos pelos aplicativos e
aparelhos modernos.

Com a possibilidade proporcionada pelos aparelhos de última geração e
os aplicativos de comunicação, tendo em vista o público idoso, os celulares
acabam sendo muito importantes para a comunicação com familiares e amigos.
Além disso, é possível encontrar muitos recursos interessantes neles. É
importante conhecer o que está direcionando o mundo na era digital. Pensando
nisso, Reis (2012, p.17), ao se referir às TICs, afirma que elas se tornaram
essenciais para globalização e passou a ser exigência para aqueles que querem
a informação e a atualização social, de forma rápida e moderna.

1.2.

A (In)terAção Digital

É comum no tempo em que vivemos as pessoas ainda terem uma visão
mistificada sobre o processo de envelhecimento ou até mesmo da velhice.
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Muitas visões surgem no avançar da idade, quando muitos idosos tendem a
diminuir suas redes de relações sociais, tornando-se menos satisfeitos com a
vida, embora muitos pensem que envelhecer significa deixar de desenvolver-se,
afastar-se de tudo, adoecer, excluir-se socialmente. Na verdade, para alguns, a
velhice é uma das possibilidades de se continuar como pessoa ativa e de se
manter como sujeitos inteirados com uma boa qualidade de vida.

O aumento constante da percentagem dos mais velhos nas sociedades
atuais tem como consequência a importância desse grupo, tanto em termos
demográficos quanto em termos de contribuição social que cada cidadão ou
cidadã pode gerar para a sociedade. Esta mobilidade demográfica da população
acarreta significativas mudanças nas diferentes áreas, com implicações sociais
poderosas, tanto no setor público quanto no privado, que, particularmente, vão
incorporando novas estratégias para assegurar a integração e, portanto, um
aumento da presença de pessoas idosas em todas as áreas sociais. A este
respeito, é relevante o que Somavia afirma:
Atualmente, nos encontramos imersos em uma revolução
demográfica, já que o ritmo de envelhecimento da população
mundial se encontra em constante aceleração. A vitalidade de
nossas sociedades depende cada vez mais garantir que as
pessoas de todas as idades, incluindo as pessoas mais velhas,
permaneçam totalmente integradas na sociedade. Para alcançar
este objetivo de uma “sociedade para todas as idades”, é
necessário reconhecer e aceitar o fenômeno multigeracional que
mobilize toda a sociedade, a algo que só diz respeito não
unicamente aos idosos. Além disso, o envelhecimento coloca
desafios no que diz respeito tanto ao mundo do trabalho como
de um sistema de transferências sociais. (2002, p.3)

O modo como as pessoas idosas se sentem e se comportam frente aos
aparatos tecnológicos é, sem dúvida, um fator que influencia nos sentimentos e
nas reações que vivenciaram ao longo de cada situação específica do processo
de interação digital. É preciso entender quais fatores surgem ao longo dessa
inclusão digital. Afinal, tudo que é novo é desafiador e assusta. O desconhecido
gera desconforto e insegurança, como também progresso e, com isso, chega-se
ao avanço. Nem sempre estamos preparados para aceitar ou conduzir com tanta
clareza os novos fenômenos sociais. Nesse sentido, de acordo com Kachar:
Na interação com o computador é possível conhecer como cada
um age diante de situações desafiantes, como fica intrigado com
o desconhecido e apresenta reações diferentes nas mesmas
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circunstâncias. Observa-se a heterogeneidade do grupo da
terceira idade. Cada idoso pode apresentar diferentes condições
para aprender e diversidade imensa no universo cultural, nas
experiências vividas e na maturidade para lidar com a vida.
Algumas alunas de 78 e 74 anos demonstram aprender com
maior facilidade e velocidade do que colegas de 50 anos,
dependendo da capacidade para aprender, dos interesses e
esforços de cada um. A idade não é em si um fator decisivo para
definir as possibilidades e as limitações para aprender dos/as
idosos/as. (2003, p. 166)

Levando em consideração os desafios mencionados, os idosos também
se encontram inseridos em um contexto de sociedades que reconhecem como
sociedades de comunicação e informação. Esta configuração social exigirá
ajustes consideráveis por parte das novas exigências de uma vida informatizada
e, com isso, as exigências de aprendizagem de TICs que invadiram o dia a dia
dos cidadãos(as). Sem o acesso a este processo, é ficar de fora, é ser excluído
das novas dinâmicas sociais atuais.

Becker (2009) chama a atenção para esse fato e cita alguns deles, como
a inadequação do termo exclusão digital na exclusão binomial / inclusão digital,
como se ele pudesse ter ocupado em algum lugar. Ou seja, levar em conta a
maneira como ela é percebida e definida depende do nível de desenvolvimento
tecnológico, cultural e social de cada cidadão.

Nesta pesquisa, optamos por utilizar o termo exclusão sob a compreensão
de que ela é "o conjunto de processos a partir do qual os indivíduos ou grupos
sociais não podem participar plenamente na sociedade em que vivem e,
portanto, desfrutar de uma série de direitos de política, trabalhista, econômico ou
social" (ORTOLL, 2007, p.24). Esse termo foi escolhido pelo fato de apresentar
na fala dos idosos, sujeitos deste estudo, evidências que enfatizam não terem
recebido a devida atenção da sociedade e da família, possibilitando, em muitos
casos, a exclusão digital. Não podemos deixar de mencionar que, em alguns
casos, a opção de exclusão, parte do próprio idoso, que enfatiza chavões
negativos, como “não ter mais idade para manusear essas tecnologias”, “não
ser coisa para pessoas de idade”, dentre outros. Muitos são os fatores que
determinam essa exclusão, mas é importante ficar claro que existem três esferas
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que geram exclusão: o desinteresse em utilizar as TICs, a falta de incentivos da
família e o medo de como a sociedade aceita essa adesão.

A exclusão não é um fato totalmente novo; inscreve-se na história das
desigualdades sociais, seja por fatores clássicos de idade, alfabetização,
pobreza e, atualmente, se expressa em nova configuração das desigualdades
no que diz respeito ao acesso às tecnologias. Diante dessa exclusão, é
indispensável não pensar o processo de cidadania. Com base nisso, valemo-nos
de Coutinho, que afirma:
Cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou
(no caso de uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, de
se apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem
todas as potencialidades de realização humana abertas pela via
social em cada contexto historicamente determinado.(...) A
cidadania não é dada aos indivíduos de uma vez para sempre,
não é algo que vem de cima para baixo, mas é resultado de uma
luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das
classes subalternas, implicando um processo histórico de longa
duração”. (1997, p.146)

Parece que certas palavras ou noções sobre a realidade virtual e a relação
com os idosos estão começando a ser destacadas, tanto por parte de
instituições, quanto por estudos nas áreas sociais. Referem-se todos eles às
principais questões: a exclusão/inclusão digital e, consequentemente, o
rompimento com a divisão digital. Trata-se de um problema que vai além da
questão individual; uma sociedade com um número cada vez mais crescente de
pessoas mais velhas, incluindo aqueles que ainda não tiveram a oportunidade
de acesso ao mundo tecnológico. As tecnologias fazem parte dos bens culturais
a que todos os cidadãos devem ter acesso.

Falar em inclusão digital é levar em conta a acelerada penetração e a
significativa evolução trazida pelas TICs, além de considerar todos os segmentos
que possam favorecer a sociedade. Com base nisso, Castells (1999, p. 24)
assinala que a penetrabilidade da revolução tecnológica da comunicação e
informação atinge todas as esferas da atividade humana, aumentando a
complexidade da sociedade, da economia e da cultura, quando falamos em
processo de formação com novos olhares para a era digital.
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As TICs envolvem novas formas de aprendizagem e, assim, o mecanismo
de acesso à informação, o que implica a gestão de vida diária com os diversos
equipamentos eletrônicos e audiovisuais. É um processo que pode apontar
elementos que facilitem a integração social e a autoestima para que o idoso
possa se sentir integrado num mundo de comunicação do computador, como
sugere Almeida (2000).

Nesse processo de luta para se integrar à sociedade de informação, o
sujeito idoso pode se encontrar ante um acumular de dificuldades pessoais como
de construções sociais adversas. As TICs podem significar a possibilidade de
ascender a um vasto conjunto de documentos, informações variadas, de
comunicação e interação com as outras pessoas, favorecendo uma maior
participação social e rejeitando um potencial isolamento social. Além disso, elas
favorecem "[...] aprender coisas novas, habilidades, atitudes, aumentando assim
a autoestima e autorrealização, desenvolver a criatividade, o que, sem dúvida,
não é incompatível com a idade" (BARROSO e AGUILAR, 2014, p.2).
A inclusão digital implica, necessariamente, um reposicionamento dos
idosos. Ou seja, o próprio exercício democrático em tempos atuais tem uma
relação direta com os recursos eletrônicos; ao realizá-la, deixam de ser
eletrônicas ou digitais, para serem simplesmente do governo. Esse fato faz com
que

as

tecnologias

estejam

disponíveis

para

qualquer

cidadão/ã

e,

evidentemente, são acionadas à necessidade de aprendizagem, não mais como
uma simples possibilidade. Assim, a plenitude cidadã passa necessariamente
pela aprendizagem de tecnologias em uma sociedade que exige o exercício e
habilidade em lidar com o mundo digital. Romper a barreira digital é uma
condição sine qua non para a sociedade contemporânea.

Durante todo este processo, não podemos ignorar que também se deve
levar em conta que os idosos estão envelhecendo com mais saúde e,
consequentemente, há uma avaliação de que esta é uma conquista
representada como um desafio social. Por questões biológicas, os idosos podem
ter limitações e dificuldades diversas, mas isso não significa que eles sejam
incapazes de realizar suas tarefas, embora, na perspectiva social, tal situação
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passa a se considerada desconfortável, uma vez que o idoso não atua na
velocidade exigida pelos requisitos de produção e agilidade da vida moderna.

Diversos autores, dentre eles Garcia (2008) e Andreatta (2010),
consideram o idoso como um novo ator social, tanto no que diz respeito à
construção de identidade, como sujeito inserido em seu tempo com experiência,
capacidades e com direito à conquista de um espaço que reconhecem como
sujeito ativo que pode desfrutar de seus direitos sociais, como também da
contribuição de uma sociedade mais igualitária. Por isso, a importância de uma
política social adequada com novas alternativas de atenção e de estímulos para
continuar sendo sujeitos participativos e colaborativos em contextos sociais em
que apresentam alterações significativas e rápidas.

Não podemos deixar de mencionar que o processo de inclusão digital não
implica necessariamente ter apenas os aparatos tecnológicos ou redução de
custos, mas a oportunidade de facilitar o acesso através de estímulos que
possam favorecer a independência e autonomia. Nesse sentido, podemos
recorrer a Lévy, que afirma:
O problema do ‘acesso para todos’ não pode ser reduzido às
dimensões tecnológicas e financeiras geralmente apresentadas.
Não basta estar na frente de uma tela, munido de todas as
interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar uma
situação de inferioridade. É preciso antes de mais nada estar em
condições de participar ativamente dos processos de
inteligência competitiva (...). Em outras palavras (...) as políticas
voluntaristas de luta contra as desigualdades e a exclusão
devem visar o ganho em autonomia das pessoas ou grupos
envolvidos. (2000, p. 238)

Igualmente, as autoras Scortegagna e Silva (2012) propõem que, por
meio da sociologia do envelhecimento, sejam considerados idosos como
aqueles que estão inseridos em um contexto sociocultural e com papeis sociais
que desempenham. Elas enfatizam que o processo de socialização é constante,
ou seja, total ou não está acabado, tampouco é uniforme entre homens e
mulheres.

O sujeito social está em constante socialização, o que significa dizer que
a velhice faz parte desta socialização, que vai adquirindo corantes distintos ao
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longo da vida, entendendo-a como um projeto e, portanto, em fase de construção
contínua. A antropóloga Debert (2004) enfatiza a socialização progressiva da
gestão da velhice, o que foi considerado por muito tempo como pertencente à
esfera privada e familiar para transformar-se em uma questão pública.

O envelhecimento é dinâmico não somente em relação à pessoa, mas
também como um processo sócio-histórico, definindo papeis sociais e
destacando a importância desse segmento social. Podemos pensar estratégias
que surgem para o empoderamento da velhice, as quais visam a aumentar
autonomia e a independência dos idosos, a fim de dirigirem seus próprios
destinos, levando em conta os processos que envolvem a problematização de
certos códigos culturais, produzindo alterações de ordem sociais e ideológicas.

A noção de capacitação está relacionada com o autoconceito da pessoa
envolvida na reconstrução de identidade4, que é uma noção que promove a
autonomia pessoal, o direito de governar a si próprio, a partir do nível da
legalidade da votação para situações cotidianas que se relacionam com a
pessoa que quer ser. Nesse sentido, as TICs podem possibilitar o acesso à
informação e relacionamentos, os quais ajudam a redefinição da identidade.
Note-se, ainda, que a capacitação é coletiva, o que implica a atenção para um
grupo social que está aumentando rapidamente na sociedade brasileira, cujo
empoderamento significa fortalecimento social.

Estudos antropológicos evidenciam que em todas as sociedades a idade
não é um princípio naturalmente constitutivo de grupos sociais, tampouco um
fator explicativo dos comportamentos humanos, como destaca Debert (1994).
Os grupos sociais constroem as suas especificidades, as conotações simbólicas
e vivências particulares. O que nos leva a dar atenção sobre a velhice como uma
categoria socialmente produzida (DEBERT, 1994) e, assim, o entendimento de
que as sociedades erguem seus modelos de envelhecimento que variam entre
as gerações e, portanto, reconstroem-se.

4Nos

limites deste trabalho, o termo identidade é entendido por um conjunto de caracteres
próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos
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Portanto, uma investigação que incida sobre a riqueza de interpretações
subjetivas/intersubjetivas das pessoas mais velhas frente aos universos sociais,
marcados por tecnologias que penetram todas as tarefas, é necessária. Esperase que seja um momento para a desconstrução de preconceitos, de ideologias
impregnadas no seio social, o que pode permitir uma melhor compreensão do
tema proposto.
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CAPÍTULO 2
CAMINHO PERCORRIDO

Esta pesquisa tem abordagem qualitativa, com ênfase na compreensão
das interrelações das pessoas idosas e da utilização das tecnologias, a partir de
suas próprias percepções, vivências e experiências, cuja ressignificação
subjetiva/intersubjetiva é fundamental para um processo de reconstrução
identitária. Ainda leva em conta a observação do pesquisador, a descrição, a
análise e interpretação dos dados obtidos.

Compreendemos algumas fases, como a pesquisa bibliográfica, a
conceituação de elementos, categorias como ferramentas para a análise e
interpretação dos resultados. Valemo-nos, ainda, do ponto de vista de uma
etnografia virtual, como sugere Hine:
Nossas crenças sobre a Internet pode ter consequências
importantes sobre a relação individual que temos com a
tecnologia e sobre as relações sociais que construímos através
dela. A etnografia, neste sentido, pode servir para atingir um
sentido enriquecido de significados que está adquirindo com a
tecnologia nas culturas que se instalam ou que se constroem
graças a ela. (2000, p.17)

Entender todo o processo que norteia esta pesquisa é levar em
consideração todos os fatores sociais, culturais, políticos, históricos e
econômicos que estão presentes na interação trazida pelo pesquisado e
pesquisador. Conforme Minayo (1994, p.106), a pesquisa qualitativa responde a
questões muito particulares e se preocupa com um nível da realidade que não
pode ser quantificado, como temas que adotam a perspectiva compreensiva ou
interpretativa. Ainda para completar sua ideia, Minayo enfatiza que entendemos
por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem
da realidade. Nesse sentido, a metodologia ocupa um lugar central no interior
das teorias e está sempre referida a elas. Segundo Lênin (1965, p. 148), "o
método é a alma da teoria", distinguindo a forma exterior com que, muitas vezes,
é abordado tal tema (como técnicas e instrumentos) do sentido generoso de
pensar a metodologia como a articulação entre conteúdos, pensamentos e
existência.
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Identificamos as dificuldades e benefícios relatados quanto ao uso ou não
das TICs na vida diária das pessoas idosas. O contato com o idoso foi realizado
com um grupo de funcionários públicos aposentados, todos acima de 60 anos,
que frequentam um grupo de terceira idade em um município do grande ABC
paulista (SP). Nesse espaço foram contatados usuários com 60 anos ou mais,
que usam as TICs para compartilharem suas experiências ante as tecnologias,
sobre o uso da Internet e outras tecnologias digitais.

Foram necessárias gravações das entrevistas, considerando que é por
meio de suas transcrições que podemos contar com dados desses sujeitos e
suas interpretações, dos registros e para a compreensão da narrativa. Nesse
sentido, Queiroz (1983), ao apresentar sua experiência em relatos de histórias
de vida, assinala que a transcrição é uma reprodução de um documento (a
gravação) num segundo exemplar (material escrito) que exiba total conformidade
e identidade com o primeiro. Para ela, a definição de transcrição indica já como
preferencial a execução da tarefa pelo próprio pesquisador e traz como
vantagem a oportunidade de uma “primeira reflexão sobre sua experiência”.
Segundo Queiroz, ao escutar a fala, o entrevistador consegue “captar a
experiência sem a acuidade dos envolvimentos emocionais que o contexto vivo”
(entrevista) acarretava e poderá retomar a experiência para aprofundar suas
observações. Dessa forma, “ao efetuar a transcrição o pesquisador tem, então,
a invejável posição de ser ao mesmo tempo interior e exterior à experiência”
(QUEIROZ, 1983, p. 84).

Não se pode deixar de considerar que o diário de campo é recomendado
para anotar e apontar a rotina do encontro do pesquisador com os sujeitos, no
caso desta pesquisa, idosos pertencentes ao grupo de terceira idade da
Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Além disso,
recomendam-se, ainda, todos os elementos que são considerados importantes
para o desenvolvimento da investigação. Muitas vezes, as observações do
pesquisador através dos detalhes, das situações, das conversas ou dos
diálogos, que não estavam previstos, podem fornecer dados significativos e,
para isso, as anotações podem ser material valioso. Falkembach entende que:
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[...] O diário de campo consiste no registro completo e preciso
das observações dos fatos concretos, acontecimentos, relações
verificadas, experiências pessoais do profissional/investigador,
suas reflexões e comentários. O diário de campo facilita criar o
hábito de observar, descrever e refletir com atenção os
acontecimentos do dia de trabalho, por essa condição ele é
considerado um dos principais instrumentos científicos de
observação e registro e ainda, uma importante fonte de
informação para uma equipe de trabalho. Os fatos devem ser
registrados no diário o quanto antes após o observado para
garantir a fidedignidade do que se observa [...]. (1987, p. 19-24)

Foi a partir do objetivo de pesquisa que compreendemos como as
pessoas idosas descrevem, percebem e atribuem significativamente as
experiências sobre o processo de inclusão digital e quais efeitos surgem em sua
vida cotidiana, pessoal e familiar. Ou seja, desvelar a essência que surge com o
fenômeno estudado, entender os significados que são atribuídos aos seus atos
pelos próprios idosos. Para ratificar essa ideia, pautamo-nos em Minayo, que
afirma:
A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo.
Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na
fala dos atores sociais. Ela não significa uma conversa
despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de
coleta dos fatos relatados pelos atores (...). Nesse sentido, a
entrevista, um termo bastante genérico, está sendo por nós
entendida como uma conversa a dois com propósitos bem
definidos. Num primeiro nível, essa técnica se caracteriza por
uma comunicação verbal que reforça a importância da
linguagem e do significado da fala. Já, num outro nível, serve
como um meio de coleta de informações sobre um determinado
tema científico. (2002, p. 57)

O compromisso da presente proposta com o anonimato nos leva a não
revelar as identidades das pessoas entrevistadas. Todas elas aceitaram
voluntariamente participar das entrevistas, assim como se deixaram observar em
seus processos de aprendizagem a partir do momento em que souberam dos
objetivos da pesquisa.

Questões de ética na pesquisa pressupõem que não se anule a condição
exotópica5 do entrevistado e do entrevistador, evitando-se confundir a ótica da
pesquisa e a ótica do sujeito entrevistado, isto é, impedindo-lhes que venham a

5

A Exotopia significa desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior.
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coincidir lugares que são essencialmente distintos e promovendo-lhes a
alteridade6. A esse respeito, Amorim assinala que:
Entre o discurso do sujeito a ser analisado e conhecido e o
discurso do pesquisador que pretende analisar e conhecer, uma
vasta gama de significados conflituais e mesmo paradoxais vai
emergir. Assumir esse caráter conflitual e problemático da
pesquisa em Ciências Humanas implica renunciar a toda ilusão
de transparência: tanto do discurso do outro quanto do seu
próprio discurso. (2003, p. 12)

2.1. Cenário da Pesquisa

Figura 1 - Imagem

da Primeira Sede Associação em 19547

São Bernardo ganhou o apêndice “do Campo” no nome em 1944, quando
recuperou sua autonomia político-administrativa, que havia sido perdida em
1938 para Santo André. E, na instalação do Município, em 1º de janeiro de 1945,
um novo corpo de funcionários começou a ser formado – raízes do funcionalismo
público deste 2007. E são esses funcionários que fazem parte de nossa
pesquisa.

6

A alteridade é um substantivo feminino que expressa a qualidade ou estado do que é outro ou
do que é diferente.
7 As figuras 1, 2, 3 e 4 foram retiradas do Acervo: Os 50 anos da Associação.
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Dos primeiros funcionários do recém-instalado Município de São Bernado
do Campo, surgiu um grupo e uma ideia: formar uma entidade de classe que
congregasse o funcionalismo público municipal. O objetivo era simples e direto:
tratar as reivindicações e defesa dos interesses da categoria. E mais: promover
reuniões sociais, meios para a prática de esporte. O alvo final era um só:
estabelecer uma maior unidade entre os servidores.
Figura 2 - Brasão Oficial criado em 1957

Ao final dos anos 50, a comunidade de
servidores

públicos

municipais

estava

insatisfeita com as opções de lazer e
recreação disponíveis na cidade. Havia
poucos lugares para encontrar os amigos,
praticar esportes e reunir a família. Em busca
de um espaço de convivência fora do
trabalho, um grupo de funcionários, com
apoio do então prefeito Lauro Gomes,
resolveu fundar em 30 de março de 1957, na área central do município, a
Associação.

O dia 30 de Março de 1957 é data oficial de fundação da Associação dos
Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Mas esta história começa
quase há 3 anos antes, 9 de Julho de 1954, de acordó com os documentos da
Associação.

Naquele dia, é fundada a primeira Associação dos Funcionários Públicos
do município de São Bernardo do Campo. O registro pode ser visto num
documento oficial da Prefeitura, sob processo administrativo nº 458/54,
arquivado no Serviço de Memória.

Nele aparece um ofício datado de 17 de setembro de 1954 que comunica
ao prefeito Lauro Gomes a fundação da Associação, ocorrida em 9 de julho.
Assina o ofício o presidente da Associação, Newton Atatiba Madsen Barbosa.
Junto ao ofício segue cópia do estatuto da nova entidade.
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Tudo começou em um barracão na rua Ítalo Setti, que foi construído com
muito trabalho. Os idealizadores do espaço faziam massa, carregavam tijolos
para que os pedreiros da Prefeitura levantassem as paredes. Durante mais de
seis anos, o barracão serviu para reuniões e diversão com as matinês de
domingo.

Em 1963 começa a ser erguida a primeira obra, o Ginásio de Esportes
Lauro Gomes. O então presidente da Associação era Jaime João Franchini, que
por sete anos administrou a Entidade. Foi ele que conseguiu, junto ao prefeito
Lauro Gomes, o terreno em que é hoje a Sede Urbana. Em 1964 o Ginásio foi
inaugurado com a presença de Lauro Gomes e autoridades da cidade.

A construção das piscinas frias (três piscinas) e da arquibancada veio logo
em seguida. Inaugurado em 1967, o complexo aquático era moderníssimo e
tinha até um trampolim.

Pouco tempo depois, a Associação tornou-se referência para a
comunidade sãobernardense. Com seu potencial para revelar talentos,
passaram por seu quadro associativo diversas personalidades de renome, em
especial na área esportiva.

Atualmente, a Associação conta com três sedes: Urbana, Náutica e
Campo Nova Petrópolis. Oferece lazer, cultura e atividades esportivas para os
associados de todas as idades com qualidade e segurança.

A localização da entidade beneficia os associados que podem desfrutar
da Academia de Musculação, Conjunto Aquático com quatro piscinas externas e
duas

piscinas

aquecidas,

solarium,

quadras

de

tênis,

dois

ginásios

poliesportivos, sauna seca e a vapor, salão de jogos, American Bar, restaurante
e lanchonetes. Se a intenção for jogar futebol ou caminhar, a Associação tem a
Sede Nova Petrópolis com campo de futebol gramado, pista de cooper iluminada
aberta ao público, área de descanso e alongamento.
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Com a finalidade de oferecer requinte e bons momentos próximos à
natureza, a Associação conta com uma área instalada no Bairro Estoril, às
margens da Represa Billings. E disponibiliza ao associado quiosques para fazer
churrasco, esportes aquáticos, piscina e o casarão para festas.
Com toda infra-estrutura, a Associação promove diversos eventos, festas,
palestras e cursos destinados aos associados e ao público em geral.

Para manter todos os espaços em ordem, a Associação conta com
funcionários qualificados, que prezam pela segurança dos associados e
convidados.
Figura 3 – Imagem da Fachada da Associação (2016)

Figura 4 – Imagem da Fachada do Salão de Festas (2016)
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2.2. Contexto da Pesquisa

Este estudo de natureza qualitativa com abordagem transversal foi
realizado na Associação dos Funcionários Públicos do Município de São
Bernardo do Campo - SP, localizada no centro da cidade de São Bernardo do
Campo- SP, no período de setembro a novembro de 2015. Teve como objetivos
conhecer e compreender as relações entre as pessoas idosas com as novas
tecnologias e o impacto de tais relacionamentos em suas vidas. E como objetivos
específicos, mapear o significado do uso das tecnologias da informação na
comunicação que podem influenciar o dia a dia dos idosos; analisar o impacto
do acesso às TICs nas suas vidas; e contribuir com subsídios para a formulação
e possível implantação de espaços tecnológicos para empoderamento das
pessoas idosas.

Quanto aos sujeitos envolvidos na pesquisa, no total de 50 participantes 46 eram mulheres e quatro homens, todos acima de 60 anos, que frequentam
um grupo de terceira idade da associação. Eles aceitaram, livremente, participar
desta pesquisa, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, após receberem informações detalhadas dos objetivos, dos
procedimentos operacionais e todas as garantias éticas, como o respeito ao
sigilo e à privacidade das informações, que são fundamentais para o
desenvolvimento e conduta da proposta.

O primeiro procedimento adotado foi desenvolver uma pesquisa-piloto
com cinco idosos, buscando testar os instrumentos de coleta de dados e
investigar se eram sensíveis para a captação dos dados que corresponderiam à
proposta da pesquisa.

Foi preconizada a Resolução 196/96 do CNS/MS 466/12 para amparo de
sigilo das informações. Cabe ressaltar que o projeto de pesquisa foi aprovado e
liberado pelos Regimento e Regulamento Interno do Comitê de Ética em
Pesquisa, campus Monte Alegre da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo - CEP-PUC/SP sob o protocolo CAAE 49621215.4.0000.5482 e parecer
de nº 1.338.952.
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A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas individuais,
com roteiro semiestruturado, gravadas, o que possibilitou a comunicação entre
o pesquisador e o pesquisado, favorecendo a coleta de informações que
nortearam e direcionaram a análise desta investigação.

Pelo fato de a entrevista ter sido gravada, é importante esclarecer que:
a) A proposta foi apresentada aos grupos, e o consentimento para
execução da entrevista foi de opção de cada entrevistado. Não houve
qualquer seleção.
b) Uma vez aceita, foi assinado o termo de consentimento livre e
esclarecido por 3 partes – entrevistado, entrevistador e testemunha.
c) A entrevista foi gravada mediante termo de consentimento do
entrevistado firmado e assinado. Ciente do motivo da gravação.
d) Frisou-se que em hipótese alguma seriam divulgados dados pessoais
dos entrevistados.
e) Foi destinado local reservado pela instituição para realização das
entrevistas, o que possibilitou mais conforto para que os entrevistados
pudessem sentir-se à vontade.
f) As entrevistas duraram em média 25 minutos cada uma.
Em relação à pesquisa de campo, Lévi-Strauss afirma que:
De fato, a pesquisa de campo, por onde começa toda carreira
etnológica, é mãe e ama-de-leite da dúvida, atitude filosófica por
excelência. Essa ‘dúvida antropológica’ não consiste somente
em saber que não se sabe nada, mas em expor resolutamente
o que se acreditava saber, e a própria ignorância, aos insultos e
aos desmentidos que infligem, as ideias e os hábitos muito
caros, aquelas que podem contradizê-los no mais alto grau. Ao
contrário do que a aparência sugere, é, pensamos, por seu
método mais estritamente filosófico, que a etnologia se distingue
da sociologia. (...) (1975, p. 220)

Quando falamos sobre as questões do método e abordagens em relação
às entrevistas, relembramos as discussões trazidas através delas como técnica
de coleta escolhida para gerar informações que contemplam uma série de temas,
que abordam, inclusive, a fidedignidade do entrevistado e seu papel na
sociedade. Para fins de nossa pesquisa, centramos o assunto não apenas num
campo supostamente neutro, mas na possibilidade de direcionar arenas de
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contradições, conflitos, entendendo que a entrevista não é simplesmente um
campo de trabalho, ou seja, uma troca de interação, na qual as informações
compartilhadas pelos entrevistados podem contribuir para o desenrolar da
pesquisa.

Para contextualizarmos os encaminhamentos das entrevistas, fazem-se
necessárias algumas observações. Entre os sujeitos sempre utilizamos o termo
“conversa”, pois foi através deste que percebemos desde o primeiro contato que
os idosos se sentiam mais à vontade, à medida que ocorriam as interações e
diálogos. Os autores Kahn & Cannell oferecem a seguinte denominação:
Conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada
a fornecer informações pertinentes para um objeto de pesquisa
e, entrada (pelo entrevistador) em temas igualmente pertinentes
com vistas a este objetivo. (citado por MINAYO, 2000, p.108)

As oportunidades trazidas pelas conversas que sucederam entre o
pesquisador e os entrevistados durante as entrevistas foram momentos de
fomentar um elo e de possibilitar uma interação social. A entrevista é um
instrumento privilegiado que possibilita questões de valores e, ao mesmo tempo,
cria uma magia que transmite uma simbologia de fenômenos que se
transformam ideologicamente.

Diante desta afirmação, recorremos a Bakthin (1986), para quem a
interação entre os sujeitos é algo fundamental em toda e qualquer ato de
enunciação. E, nessa interação, é possível perceber o posicionamento
ideológico do sujeito em relação ao tema proposto, no caso desta dissertação,
as tecnologias.

Por fim, não menos importante, recorremos à Análise de Conteúdo (AC),
porque na pesquisa qualitativa este procedimento é usado como método de
organização e análise dos dados. Primeiramente, aceita-se que seu foco seja
qualificar as vivências do sujeito, bem como suas percepções sobre determinado
objeto e seus fenômenos e é aquela capaz de incorporar a questão do significado
e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas
sociais, sendo essas últimas tomadas, tanto no seu advento quanto nas suas
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transformações, como construções humanas significativas, como sugere Bardin
(1977, p. 31).

Entretanto, a análise de conteúdo também pode ser utilizada para o
aprofundamento de estudos quantitativos, e, portanto, tem uma visão
matemática dessa abordagem. Ainda dentre as características da AC, há a ideia
de que a análise de conteúdo seja mais simples e de fácil abordagem. Porém,
esta “facilidade e simplicidade” necessita de algumas considerações, visto a sua
complexidade enquanto método analítico e, principalmente, a sua relação com o
processo de elaboração das perguntas acerca do objeto (LIMA, 2003, p. 76-88).

Para completar essa afirmação, recorremos a Oliveira, ao enfatizar que a
análise de conteúdo permite:
O acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes em
um texto, sejam eles expressos na axiologia subjacente ao texto
analisado; implicação do contexto político nos discursos;
exploração da moralidade de dada época; análise das
representações sociais sobre determinado objeto; inconsciente
coletivo em determinado tema; repertório semântico ou sintático
de determinado grupo social ou profissional; análise da
comunicação cotidiana seja ela verbal ou escrita, entre
outros.(2008, p. 570)

A análise textual das respostas foi de ordem dissertativa, a partir das
respostas dadas pelos idosos através do roteiro de entrevista, levando em
consideração a Vida Diária, Processo de incorporação de tecnologias e
Reconfiguração da vida cotidiana.

Não podemos nos esquecer de que o entrevistado não pode ser um mero
“reprodutor” de discurso. E cabe ao entrevistador criar as condições para a
interação, oferecer a ideia de pertencimento do lugar do outro. Ao falar, os idosos
revelam não só o seu EU, mas o EU “condicionado” socialmente.

A entrevista, como forma de coleta de dados, constitui-se em um processo
dialético (dialético na concepção dada por Bakhtin (1986) a este termo), uma vez
que é possível perceber um jogo de forças distintas na “fala” dos entrevistados
durante a realização da entrevista. Vale ressaltar que a entrevista promove,
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também, a interação entre entrevistado e entrevistador, numa espécie de jogo
de linguagem; revelam-se posicionamentos, ideologias.

Em relação a nossa pesquisa, se por um lado as tecnologias são vistas
como algo positivo, como elemento de interação, por outro, são algo negativo,
pois caracterizam resistência.
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CAPÍTULO 3
IDOSOS INCLÍDOS, QUEM SÃO?

Os 50 participantes entrevistados nesta pesquisa são aposentados ou
pensionistas, condição necessária para serem membros da Associação dos
Funcionários Públicos. Neri, citada por Duarte e Campos (2008, p. 43), afirma
que a idade psicológica é “a maneira como cada indivíduo avalia em si mesmo
a presença ou a ausência de marcadores biológicos, sociais e psicológicos da
idade, com base em mecanismos de comparação social mediados por normas
etárias”.

Todos os participantes moram no ABC (SP), mas nem todos nasceram na
região. Dos 50 entrevistados, 38 sujeitos são de outros países, estados e
municípios (76%) e 12 são do município de São Bernardo do Campo (SP) (24%),
números que mostram como a migração é um dos fatores microssociais que está
associada à busca por melhores condições de trabalho, a fim de proporcionar
uma melhor qualidade de vida à família e como isso pode afetar o longeviver.
Gráfico 1 – Perfil dos entrevistados, por sexo
Feminino

Masculino

8%

92%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 1, do total de 50 participantes, quatro sujeitos são
do sexo masculino (o que corresponde a 8%) e 46 são do sexo feminino (92%).
Esse perfil nos leva a algumas inferências: a primeira delas diz respeito à
feminização da velhice, e a segunda é a resistência do público masculino em
participar de atividades sócio-culturais, que acontecem semanalmente nos
grupos da Instituição. Com idades entre 60 a 69 (14 participantes), 70 a 79 (28
participantes) e 80 e mais (8 participantes). Além disso, como veremos, o público
feminino é marcado por senhoras viúvas.
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Gráfico 2 – Perfil dos entrevistados, por estado civil
Casados

Solteiros

Viúvos

Divorciados

8%
34%
48%
10%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 2, observamos que 24 sujeitos são viúvos (48%),
17, casados (34%), 05, solteiros (10%) e 04, divorciados (8%). A análise dos
perfis aponta que a maioria dos idosos entrevistados são viúvos. Não foi relatado
nas entrevistas que após ficarem viúvos, constituírem novas famílias. Em relação
a isso, Doll (2002 p. 999-1012) afirma que a perda do parceiro sempre foi
considerada um evento drástico, que afeta o biopsicossocial dos idosos
enlutados. Sendo esse processo, então, ressignificado e vivenciado das mais
variadas formas.

Gráfico 3 – Perfil dos entrevistados, por situação de moradia
Mora Sozinho

46%

Mora com Familiar

54%

Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Verificamos no Gráfico 3 que 27 sujeitos moram sozinhos (54%) e 23, com
companheiros, filhos, parentes, mães e outros (46%). Esses resultados sugerem
um olhar mais crítico para entendermos que nem sempre morar sozinho é
sinônimo de independência e autonomia, pois há vantagens e desvantagens. Os
relatos permitem evidenciar uma fragmentação e dispersão dos familiares. O
contato real ainda é visto pelos idosos como forma de manter o diálogo e
estabelecer os vínculos familiares. Muitos filhos articulam novas famílias e
acabam por abonar seus pais. No entanto, não podemos esquecer que a viuvez
também pode influenciar a solidão.
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Gráfico 4 – Perfil dos entrevistados, por escolaridade
Com Graduação

Com Escola Básica

38%
62%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Quanto à escolaridade dos participantes desta pesquisa, verificamos no
Gráfico 4 que dos 50 participantes, 31 dos sujeitos possuem Formação Básica
(62%) – Fundamental I e II, e 19, Graduação e Pós-Graduação (38%). Esses
resultados indicam que todos os entrevistados são alfabetizados e têm
conhecimento da escrita e da leitura. Para enfatizar essa afirmação recorrermos
a Assmann que afirma:
Educar é fazer emergir vivências do processo de
conhecimento. O produto da educação deve levar o nome
de experiências de aprendizagem e não simplesmente
aquisição de conhecimentos supostamente já prontos e
disponíveis para o ensino concebido como simples
transmissão. (2001, p. 31)

Gráfico 5 – Perfil dos entrevistados, por experiência religiosa
Católicos

Evangélicos

14%
4%

Espíritas

Sem Religião

2%

80%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 5, dos 50 participantes da pesquisa, 40 sujeitos
são católicos (80%), 07 são evangélicos (14%), 02 são espíritas (4%) e 01 sujeito
sem religião declarada (2%). Observamos que a experiência na religião católica
predomina, ocupando um papel importante no equilíbrio desses idosos.
Durkheim (1983) assinala que a religião é compreendida como um fator social,
sujeito às modificações que lhe conferem os processos sociais. É através dos
valores, regras e crenças que percebemos como a religião pode favorecer no
comportamento pessoal e nas relações sociais, nos mais variados momentos de
suas vidas.
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Gráfico 6 – Perfil dos entrevistados, por motivos que levaram à Associação
Idade

Interação Social

Medo da Solidão

Viuvez

Indicação/Convite

Depressão

14% 4%
16% 38%
16%
12%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Diante da pergunta “O que levou a frequentar a Associação?”, 19
entrevistados disseram que passaram a frequentar a Associação (mais
especificamente o grupo de terceira idade), por questão de interação social
(38%), 08 pelo fato da viuvez (16%), 08 por indicação/convite (16%), 07 por
questões de depressão (14%), 06 medo da solidão (12%) e 02 em virtude da
idade (4%). Esses resultados indicam que a maioria busca a interação social por
acreditarem que esta proporciona bem-estar físico, mental e social.

Gráfico 7 – Perfil dos entrevistados, por atividades que participam
Grupo + Esportes

Grupo + Baile

Apenas Grupo

Grupo + Aula Blog

Grupo + Encontro de Escritores

16%
24%
12%
12%
36%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

No Gráfico 7, observamos que 18 sujeitos responderam que frequentam
apenas aos encontros do Grupo da Terceira Idade (36%) ante a questão
“Atividades de que participa na Associação”. Outros 12 sujeitos frequentam o
grupo e realizam atividade física (24%), 08 frequentam o grupo e participam do
encontro de escritores (16%), 06 frequentam o grupo e participam do baile (12%)
e 06 frequentam o grupo e fazem aula de blog (12%). Esses números sugerem
que este processo de interação no Grupo e na realização de outras atividades
visam a entender que são importantes os benefícios trazidos através da
participação nos grupos de convivências.
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Gráfico 8 – Perfil dos entrevistados, por tempo que dedicam à Associação
1x Semana

2 - 3 x por Semana

46%

de 3 a 5 x por Semana

26%
28%

Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 8, 26 entrevistados responderam que
frequentam de três a cinco vezes por semana a Associação (46%); 14, de duas
a três vezes por semana (28%); e 13 sujeitos, uma vez por semana (26%). Esses
resultados revelam que a organização do grupo de convivência exige dedicação
e disposição, o que faz com que esses idosos se ocupem e se sintam
importantes, despertando-lhes o interesse de estarem sempre ativos, presentes,
ao participarem no mínimo uma vez por semana das atividades oferecidas pela
Associação.

Gráfico 9 – Perfil dos entrevistados, por uso de tecnologias e incentivo
Sim

Não

Resistente

18%
2%
80%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Quanto ao uso das tecnologias, verificamos no Gráfico 9 que 40 sujeitos
fazem uso das TICs (80%), 09 são resistentes a elas (18%) e 01 sujeito nunca
fez uso (2%). Esses resultados indicam que a maioria dos idosos entrevistados
estão inseridos digitalmente quanto ao uso das TICs. Com base nesse índice de
aceitação por parte desses idosos, recorremos a Giubilei (1993, p. 75), autor que
explica que aquele que vê no amanhã a continuidade do trabalho de hoje, aquele
que não fica à espera do descanso eterno, vai à luta, busca preencher os
espaços da vida, e que se vê como elemento útil à sociedade. Enfim, aquele que
acredita e demonstra que tem experiências a serem relatadas e, acima de tudo,
é ainda capaz de grandes realizações.
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Do total de entrevistados, 28 participantes disseram que tiveram
incentivos para uso de tecnologias por parte de algum familiar, amigos e outros
(56%) e, 22 não tiveram incentivos, o interesse foi pessoal (44%). Analisando
esses dados, é possível assinalar que a família tem um papel relevante para a
inserção dos idosos junto às TICs. Comprova-se também que o incentivo por
parte de terceiros é maior do que o pessoal, mas não podemos deixar de
mencionar que é grande e significativo o interesse pessoal por parte do próprio
idoso em querer aprender. Todo esse contexto só aumenta a importância de
estar inserido no mundo digital; o idoso tem interesse em querer manusear as
TICs. Em relação a esse fato, Papert (1997) enfatiza ser fundamental
desmistificar

preconceitos

relativamente

à

utilização

do

computador.

Observamos que a família pode assumir uma importância fundamental em
relação a esse fato, demonstrando à pessoa idosa a fácil utilização das TICs,
como fonte de conhecimento, de cultura e de interação social.

É importante assinalar que dos 50 entrevistados, 38 têm conexão com a
internet em sua residência (76%) e 12 não possuem (24%). Com base nesses
dados, observamos que o advento da internet nas residências proporciona
facilidades para o dia a dia dos idosos. O acesso à internet introduz uma nova
forma de aquisição de pensamentos, informações, busca por conhecimento e
oportunidade de comunicação social e entretenimento.
Gráfico 10 – Perfil dos entrevistados, por motivos que levaram ao uso das TICs
Comunicação

Necessidades

Entretenimento

Manter-se Ativo

Curiosidade

Não tem Interesse

18% 16%
14%

26%
12%
14%

Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 10, dos 50 entrevistados, 13 sujeitos apontam
que a necessidade é que os leva a fazer uso das TICs (26%), 09 não têm
interesse (18%), 08 usam as TICs para comunicação (16%); 07 sujeitos por
curiosidade (14%), outros 07 para entretenimento (14%) e 04 sujeitos para
manter-se ativos (12%). Esses resultados, marcados por uma heterogeneidade,
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evidenciam que todos os entrevistados têm conhecimento da necessidade de
usar as TICs e reconhecem que elas são importantes em suas vidas, ainda que
não as usem. Uma pequena parcela do universo entrevistado não tem interesse
pelas TICs, mas não se mostraram totalmente resistentes em aderi-las em um
dado momento futuro.

Gráfico 11 – Perfil dos entrevistados, por tipos de cursos de informática
Básico

Intermediário

Avançado

7%
41%

52%

Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Em relação a tipos de cursos, observamos, no Gráfico 11, que 15
entrevistados da pesquisa fizeram curso básico (52%), 12 cursaram o
intermediário (41%) e 02 sujeitos, o avançado (7%). Muitos idosos sugerem nas
entrevistas que foi através dos cursos realizados que aprenderam como enviar,
responder e encaminhar mensagens eletrônicas com as modernas técnicas de
comunicação, valendo-se de textos, imagens, arquivos, dentre outros recursos
oferecidos pelas TICs.

Dos 50 entrevistados, 29 deles fizeram curso de informática (58%) e 21
sujeitos não o fizeram (42%). Esses resultados revelam uma aceitação por parte
desses idosos pelas tecnologias, pois eles têm certeza da necessidade do
conhecimento na área, para que a distância entre aqueles que dominam as
tecnologias e os que as desconhecem, sejam diminuídas cada vez mais;
acreditam, ainda que inconscientemente, ser uma forma de inserção social. E,
principalmente, para que a informação não se restrinja a apenas uma minoria.
Para Kachar (2001), o advento da tecnologia provê para o idoso oportunidades
para se tornar um aprendiz virtual, fornecendo educação continuada, educação
a distância, estímulo mental e bem-estar. A tecnologia possibilita ao indivíduo
estar mais integrado em uma comunidade eletrônica ampla; coloca-o em contato
com parentes e amigos, num ambiente de troca de idéias e informações,
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aprendendo junto, de forma colaborativa, reduzindo o isolamento por meio da
experiência comunitária.

Dos entrevistados que realizaram cursos, constatamos que 12 deles
realizaram cursos que foram ofertados gratuitamente pela própria Associação
(41%); 11 participantes fizeram cursos financiados por eles mesmos (38%) e 06
sujeitos realizaram por seleção da prefeitura (21%), o que demonstra não exister
limite de idade no mundo da informática. Esses dados sugerem que a informática
para a terceira idade traz benefícios e se apresenta como uma grande
oportunidade de exercício da memória e da mente, aumentando a autoestima.

Gráfico 12 – Perfil dos entrevistados, por dificuldades com o uso das TICs
Celular

Computador

44%

56%

Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 12, verificamos que 28 sujeitos têm dificuldades
para utilizar o celular (56%) e 22 têm dificuldades com o computador (44%).
Esses resultados evidenciam que a maior dificuldades está no uso do celular,
dadas as próprias características do aparelho: tamanho, as teclas pequenas, as
letras miúdas e a falta de letramento digital para que ocorra interatividade com
esse equipamento e seus aplicativos. Em relação a isso, Almeida (2000) assinala
que o conhecimento não é fornecido ao indivíduo para que ele dê as respostas.
É o indivíduo que coloca o conhecimento no computador e indica as operações
que devem ser executadas para produzir as respostas desejadas. Segundo ela,
o programa fornece importantes pistas sobre o pensamento do sujeito, uma vez
que esse está descrito explicitamente e a resposta do computador permite
comparar o previsto com o obtido.
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Gráfico 13 – Perfil dos entrevistados, por frequência de uso da Internet
Todos os Dias

de 1 a 2 x por Semana

de 3 a 4 x por Semana

Quase Nunca

15%
15%
45%
25%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 13, dos 50 entrevistados, 18 sujeitos acessam
todos os dias a internet (45%), 10 sujeitos, de uma a duas vezes por semana
(25%), 06 sujeitos, de três a quatro vezes por semana (15%) e 06 sujeitos quase
nunca acessam (15%). Esses dados mostram que os idosos estão em busca de
interagir socialmente, em busca de informação, de conhecimento. Envelhecer e
interagir digitalmente são fenômenos imbuídos na prática social, cultural,
econômico, político e tecnológico de uma sociedade. Não precisamos definir
novas possibilidades e limites para os idosos.

Gráfico 14 – Perfil dos entrevistados, por finalidade do uso de Internet
Busca de Informações
Redes sociais/Jogos

Receitas/Horóscopo
Transações Bancárias/Compras

Saúde/Viagem

15%
28%
38%

10%
10%

Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

O Gráfico 14 mostra que 15 entrevistados do total de 50 usam as redes
sociais (38%); 11 sujeitos usam como meio de buscar informações (28%); 06
realizam transações bancárias e internet banking (15%); 04 buscam receitas e
horóscopo (10%); e 04 procuram saúde e viagens (10%). Esses resultados
evidenciam uma diversidade de interesses por procura de serviços que possam
favorecer uma interação com dimensões pessoais e sociais. Outro fato
importante que foi observado é o uso das redes sociais, uma marca para
favorecer a interação entre os idosos e as demais gerações.
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Gráfico 15 – Perfil dos entrevistados, por participação nas redes sociais
Sim

Não

28%
72%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Observamos no Gráfico 15 que 38 sujeitos participam das redes sociais
(72%) e 12 sujeitos não participam delas (28%). Analisando esses dados, é
possível observar que as redes sociais estão se tornando um ambiente não
apenas como forma de passatempo, mas como fonte de novos conhecimentos,
interações e comunicação para a maioria dos idosos do grupo entrevistado. De
acordo com Castells (2007, p. 605) “as redes constituem a nova morfologia das
sociedades e a difusão da sua lógica modifica substancialmente as operações e
os resultados dos processos de produção, experiência, poder e cultura”. De tal
modo que a presença ou ausência na rede são fatores críticos de inclusão ou
exclusão, tal como sucede com a população idosa.

Gráfico 16 – Perfil dos entrevistados, por tipo de redes e de comunicação
Facebook

WhatSapp

Twitter

Skype

Emails

Messenger

Instagram

bate papo

7%
3% 2%
18% 31%
6%
3% 29%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

O Gráfico 16 mostra que 28 sujeitos têm facebook (31%), 26 têm
Whatsapp (29%), 16, E-mails (18%), 06, Instagram (7%), 05, Skype (6%), 03,
Twitter (3%), 03, Messenger (3%) e, ainda, 02 sujeitos usam salas de Bate-papo
(2%). Esses dados indicam que os idosos estão inseridos nas mais variadas
redes sociais de comunicação e essas podem favorecer aspectos psicológicos,
gerontológicos e educacionais desses sujeitos. O Facebook e o Whatsapp são
as redes sociais mais utilizadas pelos idosos entrevistados.
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Gráfico 17 – Perfil dos entrevistados, por motivos de uso das redes sociais
Contato com Familiares

Atualização Digital

Novas Amizades

Trabalho

8%

20%
18%

55%

Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

No Gráfico 17 a maioria dos entrevistados – 22 sujeitos - usam as redes
sociais como forma de manter contato familiar (55%); 08 utilizam para novas
amizades (20%); 07 para atualização digital (18%); e 03 para trabalho (8%).
Esses dados sugerem que o interesse dos idosos de se faz presente nas redes
sociais e suas atribuições, proporcionando oportunidade de se manterem
atualizados [...] ao longo dos anos, comprovando que é uma ferramenta de
diversas possibilidades de formas de atuação e atualização. As redes sociais
têm também se mostrado como auxílio a novos modelos de organização da vida,
com a otimização do tempo de dispêndio para realização de trabalhos e tarefas,
como assinala Kachar (2003) e Behar et al. (2010).
Gráfico 18 – Perfil dos entrevistados, pelo que mais gostam nas mídias
Documentários
Busca de Receitas Culinárias

Possibilidade de Interação
Saúde

20%
23%
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15%
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Notícias
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Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 18, do total do grupo entrevistado, 10 sujeitos
acreditam que as mídias possibilitam interação (25%); 09 gostam de mídias que
trazem assuntos sobre política (23%); 08 preferem documentários (20%); 06,
dicas culinárias (15%); 04 sujeitos que buscam assuntos sobre saúde (10%) e
03 noticiários (8%). Verificamos, assim, que as possibilidades trazidas pelas
mídias como fonte de comunicação permitem a socialização e participação
desses sujeitos no e com o mundo. Portanto, é através desses meios que os
idosos procuram entender e estar ligados em/com todos os acontecimentos,
minimizando carências emocionais e afetivas nas interações.
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Gráfico 19 – Perfil dos entrevistados, pelo que mais interessa em sites
Viagens

Música

Fofocas

Notícias

Cultura

Saúde

23% 30%
13%
18% 10%
8%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Verificamos no Gráfico 19 que 12 entrevistados têm interesse em sites de
viagens (30%), 09 em sites de saúde (23%), 07 em noticiários (18%), 05 em sites
de culturas (13%), 04 em sites de músicas (10%) e 03 em fofocas (8%). Esses
resultados mostram como é misto o interesse dos idosos em se manterem
conectados com os mais variados sites e suas diversas temáticas. O Google foi
considerado como o “pai dos saberes”. É ao que muitos recorrem como fonte de
informação e busca pelo conhecimento.
Gráfico 20 – Perfil dos entrevistados, por possuir aparatos tecnológicos
Sim

Não

14%
86%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 20, 43 sujeitos têm aparatos tecnológicos, como
tablets, celulares, computadores e notebook (86%) e 07 não (14%). Esses
resultados indicam uma importante aceitação por parte desses idosos quanto ao
uso das tecnologias no dia a dia. Essa adesão às TICs ocorre de forma positiva
para oportunizar a sociabilização e interação desses sujeitos. Devemos enfatizar
que essas TICs trouxeram mudanças culturais, sociais e econômicas na vida de
quem faz uso.

Para concluir essa análise, recorremos a Martín-Barbero, quando o autor
faz uma referência à comunicação, dizendo que ela “deixa de ser meramente
instrumental para expressar-se, condensar-se em estrutural: a tecnologia
remete, hoje, não a alguns aparelhos, mas, sim, a novos modos de percepção e
de linguagem, a novas sensibilidades e escritas”. (2006, p. 54)
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Gráfico 21 – Perfil dos entrevistados, por tipos aparelho eletrônico
Celular

Notebook

8%
15%

Computador de Mesa

Tablet

49%

28%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Observamos, no Gráfico 21, que 43 sujeitos têm celular (49%), 25,
notebook (28%), 13, computador de mesa (15%) e 07, tablet (8%).

Esses

resultados apontam uma quantidade significativa de celular que é visto como a
melhor forma de se comunicar e possibilidade de ampliar novos contatos
pessoais, permitindo que se torne uma verdadeira janela de comunicação.

Gráfico 22 – Perfil dos entrevistados, por conhecer a marca dos aparelhos
Sim

Não

35%
65%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o gráfico 22, 32 sujeitos sabem o nome das marcas de
seus aparelhos (65%) e 18

não sabem (35%). Esse fato da maioria ser

conhecedora das marcas dos aparelhos que usam é algo significativo, afinal
esses dados sugerem que não é apenas o fato de possuírem os aparelhos, mas
de serem conhecedores das respectivas marcas e sempre visando à troca por
aparelhos mais atuais e modernos, os quais oferecem outros recursos para
poderem interagir. Esses dados demonstram o interesse que os idosos têm para
os aspectos ligados ao mundo tecnológico.

É importante esclarecer que 31 sujeitos possuem aparelhos da marca
Samsung (38%), 05 da marca Apple (6%), 04 da Nokia (5%) e 41 sujeitos
possuem aparelhos de outras marcas (51%). Esses resultados apontam dois
pontos: 1) os idosos ratificam a ideia de serem conhecedores da marca dos
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produtos que usam; 2) a marca Samsung é vista como a melhor, mais fácil de
usar e maior durabilidade de uso. Além dessas observações, enfatizam que
sempre trocam um produto antigo da marca Samsung, por outro da mesma
marca.

Gráfico 23 – Perfil dos entrevistados, por frequência de uso dos aparelhos
Todos os Dias

Quando Precisam

Não Usam

20%
44%
36%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

O Gráfico 23 mostra que 22 sujeitos afirmam usar todos os dias os
aparelhos (44%), 18 sujeitos, quando precisam (36%) e 10 não usam (20%).
Esses resultados evidenciam que a maioria dos idosos usam diariamente os
aparatos tecnológicos, mostrando que a tecnologia faz parte do cotidiano deles.
Houve casos de idosos que acordam na madrugada só de ouvirem o barulho do
sinal sonoro de recebimento de mensagem no WhatSapp. Os aparelhos são
usados mais no período da noite, porque os serviços diários foram realizados e
conseguem ter uma ideia do que aconteceu no pais e no mundo. Além disso,
tem mais disponibilidade para responder as mensagens com mais calma e
precisão. Não podemos esquecer que muitos dizem que usam os aparelhos
como forma de descansar do ritmo estressante do mundo moderno, ou seja, os
aparelhos são usados como forma de entretenimento.
Gráfico 24 – Perfil dos entrevistados, por fazer uso de Caixas Eletrônicos
Sim

Não

Internet Banking

12%
22%
66%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o gráfico 24, 33 sujeitos usam os caixas eletrônicos (66%),
11 não usam (22%) e 06 usam a internet banking (12%). Esses dados
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demonstram a adesão significativa aos caixas eletrônicos. Há de se considerar,
ainda, que uma parcela desses idosos faz uso do internet banking para realizar
pagamentos de contas, ver saldos, fazer transferências e ter um acesso direto a
sua conta, sem sair de casa.

Gráfico 25 – Perfil dos entrevistados, por Dificuldade no uso de Caixas
Sim

Não

58%

42%

Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Observamos no Gráfico 25, que 21 sujeitos afirmam ter dificuldades em
usar caixas eletrônicos de bancos (42%) e 29 afirmam não ter essas dificuldades
(58%). Esses dados indicam que a máquina parece ser muito difícil para ser
utilizada por esse público. É provável que haja fatores que influenciam
negativamente na utilização dos caixas eletrônicos, por exemplo a restrição ao
autoatendimento das pessoas idosas. Muitos idosos relatam medo de assaltos,
roubos ou que gerem erros na conta ou coloquem em risco sua segurança
pessoal ao usarem desses serviços oferecidos pelos bancos.

Gráfico 26 – Perfil dos entrevistados, por Tics que gostaria de experimentar
Iphone

TV Led 3d

Tablet

Skyke

WhatSapp

Outros

15% 23%
8%
10% 28%
18%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

O Gráfico 26 apontam que 11 sujeitos gostariam de experimentar Tv led
3D (28%), 09 de experimentar Iphone (23%), 07 Tablet (18%), 04 Skype (10%),
03 WhatSapp (8%) e 06 sujeitos outras tecnologias (15%). Percebemos, através
desses resultados, que são diversos os interesses e o desenvolvimento
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tecnológico vem deixando há muito todos boquiabertos com as inovações e
surgimento das novas tecnologias.

Gráfico 27 – Perfil dos entrevistados, por significado das Tics para a Vida
Avanço

Facilitador

Atualização

Comunicação

Redução de custos

Outros

15%
8%
30%
13%
15%20%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 27, 12 sujeitos dizem que as TICs significam
avanço (30%), para 08 as TICs significam facilitador (20%); 06 afirmam que as
TICs significam avanço (15%); 05 dizem que as TICs significam comunicação
(13%), 03 que elas significam redução de custos (8%) e para 06 as TICs têm
outros significados (15%). Fica evidente nesses dados que o significado para
cada idoso é parcela representativa de suas escolhas e de como as TICs podem
favorecer na sua vida pessoal e em suas relações sociais.

Gráfico 28 – Perfil dos entrevistados, por Mudança com a adesão das Tics
Aproximação com as Pessoas
Facilitação nos Relacionamentos

Distanciamento das Pessoas
Aprendizado Diversos

Inserção Social
Outros

10%
17% 28%
15% 23%
7%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Observamos no Gráfico 28 que 23 sujeitos afirmam que as TICs permitem
aproximação com as pessoas (28%); para 19 as TICs distanciam as pessoas
(23%); para 14 elas proporcionam aprendizado (17%), enquanto que para 12 as
TICs facilitam nos relacionamentos (15%); 06 sujeitos dizem que elas são vistas
como forma de inserção social (7%) e para 08 elas proporcionam outras
mudanças (10%). Esses resultados deixam claro como questões de
aproximação e distanciamento entre as gerações são fatores presentes no
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discurso dos entrevistados, havendo uma série de fatores que interferem na
aproximação ou no distanciamento proporcionado pelas TICs.

Gráfico 29 – Perfil dos entrevistados, por considerar aspectos negativos
Sim

Não

34%
66%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

O Gráfico 29 sugere que 33 sujeitos consideram que há aspectos
negativos nas TICs (66%) e 17 sujeitos consideram que não há (34%). Esse
resultado explicita que existe uma visão clara e objetiva quanto aos fatores
negativos por parte dos idosos em relação às TICs. São enfatizados os diversos
prós e contras em relação à visão negativa, mesmo que muitos deles sejam
benéficos para suas vidas. No entanto, em outra perspectiva, não podemos
deixar de mencionar que, segundo os idosos, há um lado perverso e sombrio
que se esconde por trás deste maravilhoso avanço tecnológico.

Gráfico 30 – Perfil dos entrevistados, por entender que as TICs aproximam
Sim

Não

46%

54%

Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 30, 27 sujeitos acreditam na aproximação dos
familiares e amigos por parte das TICs (54%) e 23 não acreditam nessa
aproximação (46%). Esses dados constituem um fator primordial nesta pesquisa,
pois a visão dos resultados comprovam um divisor de águas nas respostas
fornecidas pelos idosos entrevistados. Esses dados só ratificam a ideia do
quanto o posicionamento pode determinar mudanças nas concepções dos
idosos. A aproximação e o distaciamento são fatores que estão próximos.
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Gráfico 31 – Perfil dos entrevistados, por ter feito Amizades pela Internet
Sim

Não

32%
68%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Observando o Gráfico 31, 34 sujeitos dizem que não fizeram amizades pela
internet (68%) e 14 sujeitos afirmam que sim (32%). Esses resultados nos levam
a algumas reflexões: enfatizam a negação em fazer amizades pela internet –
medo da exposição, de quem poderia estar do outro lado e até mesmo de realizar
algum procedimento que possa comprometê-los. Os idosos têm uma tendência
natural em resistir às mudanças; temem a novidade e receiam o desconhecido.
Podemos mudar essa visão negativa, desde que trabalhemos questões de
tolerância, de como otimizar novos conhecimentos e quebrar mitos que
desfavoreçam essa aproximação, a fim de favorecer a criação de novas
amizades.

Gráfico 32 – Perfil dos entrevistados, por ver as TICs como oportunidades
Interação com Outras Gerações
Manter-se Ativo

Inclusão Digital
Não há Aspectos

Oportunidade de Aprendizado

20% 26%
8%
10% 36%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Os resultados do Gráfico 32 dizem que 18 sujeitos consideram a inclusão
digital como fonte importante (36%). 13 sujeitos a consideram como
oportunidade de interação com outras gerações (26%); 05 sujeitos consideram
as TICs como oportunidade de aprendizado (10%), 04 consideram as TICs como
forma de manter-se ativo (8%) e 10 não observam fatores importantes nas TICs
(20%) que favoreça alguma oportunidade. Os dados sugerem uma possibilidade
de tirar os idosos de sua zona de conforto – tv, lar e tricô e colocá-los em um
caminho de novos aprendizados que possam melhorar sua qualidade de vida.
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Gráfico 33 – Perfil dos entrevistados, por entender o auxílio social das TICs
Aumentar Raciocínio
Rapidez

Independência
Curiosidade

Possibilidade de Conexão
Outros

15% 28%
13%
10% 15%
20%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Os resultados do Gráfico 33 mostram que 11 sujeitos dizem que as TICs
ajudam a aumentar o raciocínio (28%), 08 que elas possibilitam conexão (20%),
06 sujeitos afirmam que as TICs proporcionam independência (15%); para 05
elas proporcionam curiosidade (13%); 04 sujeitos dizem que as TICs trazem
rapidez na solução de assuntos (10%) e 06 sujeitos dizem outras definições em
relação a elas (15%). Esses resultados deixam claro que as possibilidades
sociais proporcionadas pelas TICs só evidenciam o quanto o poder da inclusão
digital é fundamental na vida dos idosos.

Gráfico 34 – Perfil dos entrevistados, por fazerem viagens
Sim

Não

14%
86%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 34, 43 sujeitos fazem viagens (86%) e 07 não
viajam (14%). Num percentual alto, foi possível perceber como as oportunidades
que as viagens proporcionam são fatores primordiais no processo de interação
social, convívio com outros idosos, oportunidade de conhecer cidades e lugares
que trazem culturas que são valorizadas pelos idosos. Para os idosos, uma das
melhores coisas a fazer é viajar, principalmente, para lugares que ainda não
conheciam, em que seja possível se desligar da rotina do dia a dia, dos
problemas familiares.
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Gráfico 35 – Perfil dos entrevistados, por fazer uso de medicamentos
Sim

Não

12%
88%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Observamos no Gráfico 35 que 44 sujeitos fazem uso de medicamentos
(88%) e 06 sujeitos não fazem uso de medicamentos (12%). Esses resultados
sugerem uma parcela significativa de idosos que fazem uso de medicamentos.
Foi possível observar através dos relatos que os idosos aderem bem ao
tratamento, favorecendo uma melhor qualidade de vida e controle das
patologias. Não podemos deixar de mencionar que o controle e a precaução de
medicamentos podem favorecer a polifarmácia, a automedicação e o uso
indevido de medicamentos.

Gráfico 36 – Perfil dos entrevistados por mostrar patologias frequentes
Pressão

Depressão

Diabetes

Tireoide

Coração

Osteoporose

Câncer

Outras

21%
17%
2%
4%
27%
4%
8%
17%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

Notamos no Gráfico 36 que as doenças mais comuns entre os idosos
entrevistados são: 13 sujeitos com problemas de Depressão (27%), 08 com
problemas de Diabetes (17%), 08 com Pressão (17%), 04 com problemas de
Tireóide (8%), 02 com problemas de Coração (4%), 02 com problemas de
Osteoporose (4%), 01 com câncer (2%) e 10 apresentam outras patologias
(21%). Nota-se que são variadas as patologias nos idosos entrevistados, mas a
depressão é a que se faz mais presente, resultado da angústia por parte dos
idosos, apreendida em seus relatos.
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Gráfico 37 – Perfil dos entrevistados, por diferença na saúde após entrar Ass.
Sim

Não

Indiferente

6%
18%
76%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

De acordo com o Gráfico 37, 38 sujeitos afirmam que sentem diferença após
entrarem na Associação (76%), 09 sujeitos dizem não sentirem essa diferença
(18%) e 03 sujeitos dizem ter sido indiferente (6%). O percentual de idosos que
afirmam diferença após entrarem na Associação é parcela representativa para
enfatizar que o convívio entre os semelhantes proporciona momentos de
interação e descontração. É um espaço importante para desencadear e
fortalecer o papel social das pessoas idosas com seus pares e no convívio social
fora daquele espaço, quando se deparam com pessoas de outras faixas etárias,
diferentes culturas, situações sócio-econômicas etc.
Gráfico 38 – Perfil dos entrevistados por indicação do grupo para conhecidos
Sim

Não

Não Sei

4% 6%
90%
Fonte: SANTOS, Adriano G. (2017)

O Gráfico 38 mostra que 45 sujeitos indicariam o grupo da terceira idade
para outros idosos (90%), 02 sujeitos não indicariam o grupo da terceira idade
(4%) e 03 sujeitos dizem não saber se indicaria o grupo da terceira idade (6%).
Os relatos mostram que a interação e a participação no grupo são favoráveis
para o bem estar físico, mental e social desses idosos. Motta, citado por Fraiman
(1994, p. 27), enfatiza que os grupos de terceira idade são, por um lado,
possibilidades de troca e interação com pessoas da mesma geração, sendo o
ingresso nesses grupos um marco em suas vidas, porque substituem o
sentimento de solidão e abandono; por outro, de novas amizades, festas,
encontros e passeios.

77
Pelos dados levantados, podemos afirmar que o perfil desses sujeitos é
caracterizado por idosos acima de 60 anos, independentes financeiramente,
sendo a maioria mulheres, viúvas, cristãs, pertencentes à religião católica. Todos
possuem escolaridade, inclusive há os que possuem graduação e cursos de pósgraduação. A participação deles na Associação é motivada pela viuvez e busca
pela interação social.
Há de se observar que todos têm consciência da importância que as TICs
assumem no dia a dia das pessoas, mesmo aqueles que têm resistência em usálas. Dentre os sujeitos existem aqueles que fizeram cursos de informática, para
que pudessem utilizar os diferentes recursos oferecidos pelas TICs. Acreditam
que as TICs possibilitam a busca de informação, construção de conhecimento,
interação social.
Esses sujeitos acreditam que as TICs podem aproximá-los socialmente,
promovendo uma interação com outras gerações. Esse fato também os torna
ativos dentro da realidade em que estão inseridos.
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CAPÍTULO 4
TECNOLOGIAS: APROXIMAM, DISTANCIAM OU NÃO INTERFEREM?
“A velhice me habitava desde menino”
(Rubem Alves)

O avanço das TICs durante os últimos anos é indiscutível. Nos dias de
hoje é difícil encontrar pessoas que não tenham um celular, um computador com
internet ou algum aparelho eletrônico também conectado à internet. Este avanço
trouxe muitos benefícios comunicacionais para a humanidade. Com alguns
toques e facilidades no celular, por exemplo, podemos conversar com uma
pessoa, em qualquer lugar do mundo. As redes sociais e as mídias também nos
proporcionam o contato com as mais diversas informações, conhecemos as
novidades, podemos nos conectar com pessoas que fazem ou não parte do
nosso círculo de amizade. Entendemos que o acesso à informação e à
comunicação se tornou muito mais fácil e rápido.

Com isso, partimos do

pressuposto que a internet democratizou o acesso à

informação e à

oportunidade de interação.

Por meio das entrevistas realizadas para esta pesquisa, foi possível
observar que, para a maioria dos entrevistados, os recursos oferecidos pelas
tecnologias satisfazem os participantes conectados às diferentes mídias digitais,
ao compartilhar conteúdos no Facebook, ao conversar no WhattsApp e ao
expressar opiniões em 140 caracteres através do Twitter, além de dialogar no
Skype. A inclusão digital para os 50 participantes é um dos pontos-chave para
aproximação com outras gerações e inserção na sociedade. Foi possível
perceber em seus relatos que deixaram de interagir socialmente por receio social
ou por falta de incentivo familiar.

Outro fato importante encontrado é que, para 50% dos entrevistados,
existe uma variação muito significativa entre os fatores que “aproximam” ou
“distanciam” o contato familiar e social após o uso dessas tecnologias.
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Quando pensamos nas relações negativas trazidas nas falas dos idosos
sobre o uso das TICs, devemos levar em consideração que o fato de a interação
não ter sido realizada mais precocemente. Ou seja, as TICS surgiram na vida de
muitos idosos quando estes já eram adultos ou até mesmo quando se julgam
velhos para realizar tal finalidade, e isto influencia no enfrentamento das
dificuldades de interação com as TICS em seu cotidiano.

Muitos idosos relatam sobre o distanciamento que essas TICs trouxeram
no relacionamento com outras pessoas. O contato real e a conversa, muitas
vezes, são deixados de lado e acabam sendo trocados por uma interação virtual.
Ao mesmo tempo em que essas TICs trazem grandes benefícios, criam-se
armadilhas que consolidem o afastamento e o contato físico. Para eles, muitas
vezes as pessoas estão no mesmo espaço, mas não conversam, não trocam
olhares, não dialogam, pois estão presas às tecnologias, por exemplo, no celular.
Observamos que o termo “conversa” foi algo significativo para que os
idosos pudessem sentir-se mais à vontade durante a coleta de dados nas
entrevistas. Foi uma das primeiras percepções que tivemos logo no início da
proposta do projeto apresentado a eles. O termo “entrevista” é visto por muitos
como um método que vai qualificar/desqualificar aqueles que fazem ou não uso
das TICS; para muitos, esse termo – entrevista - traz a ideia de formalidade e
implica o distanciamento entre as pessoas; perde-se a espontaneidade.

Acreditamos que o tipo de entrevista realizada nos possibilitou certa
“confiança” com os idosos. Eles sentiam receio/medo do que poderia vir a ser
questionado. Mas, no decorrer da conversa, sentiam-se à vontade, à medida que
cada pergunta direcionada trazia satisfação num entrosamento e respeito para
com eles.

Devemos levar em consideração que as finalidades para utilizar as TICs
estão voltadas em possibilitar as relações sociais, as comunicações entre as
gerações e seus familiares e contribuir para fomentar as relações sociais, as
amizades e afetos.
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Muitos idosos têm curiosidade e satisfação em conhecer o uso das
tecnologias comunicacionais em seu dia a dia. Vontade de aprender. Foi a
expressão mais ouvida durante as entrevistas. Eles se sentem motivados e
interessados a aprender para se tornarem independentes e autônomos em suas
tarefas associadas ao uso das TICs.

Um fato marcante na fala dos idosos é a falta de habilidades com o que
consideram “novo”, ou até então desconhecido. Muitos relataram problemas
sensoriais e cognitivos para utilizar as TICs. Além disso, é comum o medo de
estragar e/ou quebrar o aparelho, de errar, de não saber utilizá-lo e das
consequências do suposto erro. Medo de ligar o aparelho na voltagem errada,
de apagar algum arquivo e de não aprender a manusear tantas teclas e funções.
Muitos relataram ter medo devido às experiências anteriores com as TICs, que
foram ruins.

Muitos problemas como esses poderiam ser minimizados se as empresas
que fabricam essas tecnologias não direcionassem seu olhar apenas aos mais
jovens, que estão sempre em busca de novidades tecnológicas e avanços
constantes, mas que, na verdade, se esquecem de que a população está
envelhecendo e que é preciso estar disposto a buscar soluções, atendendo
também essa parcela da população, ou seja, o idoso. Fazem-se necessárias
ações que visem a um uso seguro e eficiente das tecnologias pelo público mais
maduro. Nesse sentido, estabelecer diversas parcerias e pesquisas científicas
para adequar os produtos às pessoas idosas é urgente. Acreditamos que estas
adaptações favoreçam a autonomia e a independência em todos os aspectos do
âmbito social, familiar e pessoal, favorecendo a inclusão social do idoso.

As categorias eleitas nesta investigação possibilitaram a análise dos
dados que foram coletados nas entrevistas. Chegarmos às categorias referentes
ao uso ou não das TICs e a resistência dos idosos em usar as tecnologias, o
interesse dos idosos em querer aprender a manuseá-las, as relações que são
estabelecidas no seu manuseio, além das resistências dos idosos para o uso
das diversas tecnologias, quais fatores positivos e negativos são advindos delas,
e como interagem estes idosos com as diferentes TICs.
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Analisando os depoimentos dos entrevistados, consideramos que as TICs
ajudam a resolver problemas e tornam as pessoas idosas mais independentes.
Há um processo de empoderamento, ou seja, os idosos começam a fazer parte
deste universo em que conseguem manter sua rede social ativa. É preciso
considerar, ainda, que as TICs têm um enorme poder de influência na vida de
muitos idosos, que são adeptos a essas tecnologias.

4.1. Uma visão que aproxima

As TICs vieram para ficar. Apropriamo-nos delas e as inserimos em nosso
dia a dia, de acordo com nossos interesses, motivações e desejos. E essa atitude
não é diferente entre o público idoso. Aos poucos, os idosos estão aderindo às
redes sociais de comunicação e descobrindo as possibilidades que surgem com
a comunicação que ocorre por meio dessas tecnologias.

Eles estão descobrindo que as TICs fazem parte do cotidiano social e que
elas podem favorecer cada vez mais uma aproximação entre as gerações. Essa
adesão às TICs é uma das formas de consolidar a necessidade de manter-se
ativo e independente, além de tornar-se um sujeito inserido digitalmente.

A internet é um divisor de águas na minha vida. Ela é uma
grande ajuda para o desenvolvimento, para o
enriquecimento intelectual e pessoal. Uma forma de saber
mais de algumas coisas que a gente às vezes sabe pouco
ou simplesmente nada. É um instrumento de pesquisa
muito valioso para os que desejam ficar atualizados
digitalmente. Posso conversar, trocar mensagens com
meus filhos, netos e amigos. É tudo muito divertido!
(Amarilis – Dona de Casa, 78 anos, viúva, mora sozinha,
inserida na associação desde 1987)
Um ponto importante que se destaca nesta fala é a possibilidade de
interagir socialmente; Amarilis considerando-se um sujeito independente e
autônomo. Ou seja, os idosos não precisam morar com a família, tampouco se
sentirem jovens ou velhos para se beneficiarem dos recursos tecnológicos
proporcionados pelas gerações. Em qualquer espaço e em qualquer
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circunstância é possível ter um projeto de vida, viver bem e participar ativamente
da sociedade. Para ressaltar esse ponto, nos apoiamos em Kachar (2003) que
afirma que esse novo universo de relações, comunicações e trânsito de
informações pode se tornar mais um elemento de exclusão para o idoso, tirandolhe a oportunidade de participar do presente, marginalizando-o e exilando-o no
tempo da geração anterior, relegando-o à função social do passado.

Está claro no depoimento desta entrevistada que, após a revolução das
TICS, a troca de mensagens com outras pessoas teve uma redução temporal
significativa no retorno, ou seja, tudo acontece muito rápido, o que, para ela “é
muito divertido”. Antes estavam limitadas às cartas, telegramas, que, muitas
vezes, poderiam demorar semanas e meses para chegar ao destinatário; agora,
a mesma mensagem pode ser enviada em segundos e para várias pessoas ao
mesmo tempo.

Para assumir essa ideia de aproximação, Kensky afirma que:
As tecnologias existentes em cada época, disponíveis para
utilização por determinado grupo social, transformaram-se
radicalmente as suas formas de organização social, a
comunicação, a cultura e a própria aprendizagem. Novos valores
foram definidos e novos comportamentos precisaram ser
aprendidos para que as pessoas se adequassem à nova
realidade social vivenciada a partir do uso intenso de
determinado tipo de tecnologia. (2003, p. 47)

Para muitos idosos, as TICs surgiram como forma de aproximar as
pessoas mais distantes, de ocupar o tempo ocioso, de reencontrar pessoas que
estavam presas nas lembranças e até de formar novos elos, novas amizades;
estabelecem-se novas ordens sociais.

“As TICS aproximam as famílias e amigos”

Para entender essa frase, é necessário entendermos a política do
envelhecimento ativo proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em
2005 e revisada em 2015. Essa política foi criada para fornecer instrumentos
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práticos para auxiliar na formulação de políticas para a população idosa. Ela
tem em um de seus pilares básicos, no âmbito da participação, o incentivo à
educação e oportunidades de aprendizagem durante o curso da vida,
envolvimento ativo dos idosos nas atividades de trabalho formal, informal e
voluntário e sua participação, de forma integral, na vida familiar e comunitária.
Na sua revisão (ILC8, 2015, p. 34), assinala-se que os indivíduos alocam
o tempo e os papeis que eles desempenham papeis ao longo da vida dependem,
em grande parte, da sociedade em que estão inseridos. A longevidade,
juntamente com outras tendências importantes, está remodelando o curso de
vida de formas complexas e diversas. Ao mesmo tempo, a vida das pessoas,
tanto nos países de baixa quanto nos de alta renda, está cada vez mais diferente.

A frase a seguir, depoimento de uma idosa entrevistada, exemplifica os
relatos que identificam as características que fazem com que as TICs sejam um
elemento de aproximação dos sujeitos:
A internet para mim é uma oportunidade de mexer no
Skype para falar com minha filha, até mesmo porque a
internet é mais barata que o telefone, antes eu só tinha email, relutei bastante até que aprendi a mexer no
Facebook, até que um dia minha sobrinha veio ficar uns
dias em casa, falou para mim, então eu mexo no facebook,
e eu adorei, porque vejo as fotos de minha filha e tal. Então
eu mexo no Facebook, no e-mail que quase ninguém
manda e-mail, e jogo paciência, que adoro ficar jogando
paciência...rsss...me distrai bastante. (Violeta - Pedagoga,
72 anos, viúva, atualmente mora com o filho, inserida na
associação desde 2012)

A fala desta entrevistada evidencia que as TICs tiveram importância
significativa na vida dela e trouxe profundas mudanças nas relações pessoais e
com o mundo. Sempre levando em consideração a dinâmica da inovação,
tornam-se imprescindíveis para a vida econômica e social das pessoas idosas,
também. Essas inovações contínuas e os avanços tecnológicos passaram a ser
vistos como ferramentas de geração do desenvolvimento para redução de custos
8

Nos limites deste trabalho, o termo ILC corresponde ao Centro Internacional de Longevidade
Brasil. Usado para fazer referência a obra ENVELHECIMENTO ATIVO: Um Marco Político em
Resposta à Revolução da Longevidade
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e no combate às desigualdades sociais. Elas possibilitam, ainda, a interação
entre as pessoas, como temos defendido ao longo desta dissertação.

As TICs invadiram o cotidiano das pessoas idosas de tal forma que a
informação e comunicação em tempo real assumem uma importância
fundamental no mundo atual. Castells (1999) denomina sociedade em rede esse
movimento que reduz as distâncias geográficas e vê a internet como principal
veículo para viabilizar o trânsito das informações. Ainda para completar essa
ideia, Santos (2003, p. 3) afirma que a internet é uma infovia de mão dupla para
inferir que a falta de acesso alija o cidadão pobre dos circuitos econômicos
dominantes, e mais: retira-lhe a possibilidade de incluir na rede o padrão cultural
da sua realidade local. Portanto, incluir digitalmente é facilitar o acesso dos
excluídos ao novo modo de produção e estilo de desenvolvimento social e
cultural.
A primeira tecnologia de comunicação que usei foi o
celular, porque tinha um simplesinho, aí meu filho achou
que eu precisava de um celular moderno. Aí fui a loja e
comprei o moderno. Daí eles me apresentaram o
whatSapp, porque minha neta tem, minha filha tem, minhas
amigas têm, porque eu tenho muitos amigos na Baixada, e
uma coisa é pensar que é muito mais fácil se comunicar
por este recurso, além de levar em consideração os custos,
porque antigamente se gastava uma fortuna com telefone
fixo, foi aí que aprendi a mexer como WhatSapp, depois
aprendi a mexer no Google, mas foi tudo muito devagar,
porque eu queria receita de bolo, eu queria aprender uma
música, coisas assim, sabe. Eu quis ver uma coisa que não
morre dentro da gente, é ver o Rock Rio, porque sempre
quis ver imagens da banda Queen, porque sempre fui fã,
eu sempre quis ver e para ver, eu tive que acessar. Foram
coisas que eu queria ver, e o meu filho foi me
encaminhando como se estivesse me ensinando a andar.
(Orquídea, Linguista, 79 anos, casada, mora com o esposo
e um filho, inserida na associação desde 1980)

Esse relato ratifica a ideia do quanto as TICs podem influenciar a vida
pessoal e social do idoso. A procura dos idosos por produtos e serviços mais
modernos influenciam seu comportamento no dia a dia. Para muitos
participantes, a internet é vista como poder. Ela ajuda a resolver problemas que
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até então eram considerados difíceis; ela os torna cada vez mais autônomos,
interados e integrados com o/no mundo em que estão inseridos.

Há um processo de empoderamento: apesar de terem sido consumidores
a vida toda, os idosos começam a fazer compras online e conseguem manter
sua rede de contatos ativa. Muitos deles usam a internet como forma de
reencontrar amigos de infância ou de fazer novas amizades. A necessidade de
manter-se atualizados possibilitou uma adesão rápida dessas TICs. É através
dessa inserção que muitos idosos conseguem vislumbrar seu espaço na
sociedade, levando sempre em conta uma fase da vida, que é responsável por
trazer tantas transformações e mudanças na identidade.

A existência da reconstrução de significados é manifestada por Debert ao
dizer que:
Estas novas relações sociais que promove 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
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 (1999,
p. 95).

A necessidade de manter-se atualizado é visto por eles como fonte de
interesse pessoal, pois muitos idosos, como demonstram os sujeitos desta
pesquisa, não querem ser vistos como excluídos das tecnologias digitais diante
dos processos contemporâneos e, principalmente, da sociedade que é vigilante;
ela exige que o cidadão acompanhe o ritmo da informatização que está
dominando tudo e todos. Morris (1994) destaca que a utilização das TICs, como
exemplifica o computador, proporciona aos idosos a diminuição do sentimento
de exclusão da sociedade, cada vez mais tecnológica. No contexto atual, todas
as sociedades contemporâneas são, em maior ou menor escala, sociedades de
informação.
“As TICS proporcionam uma aproximação com as outras pessoas”
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A globalização e as rápidas mudanças na expansão da economia de
conhecimento fazem com que a informação seja, hoje, o commodity9 mais
valioso. Essa é uma das concepções trazidas pelo Envelhecimento Ativo (2015).
O acesso à informação é, portanto, chave para o Envelhecimento Ativo: um
Marco Político em Resposta à Revolução da Longevidade Ativo (ILC, 2015). A
aprendizagem, ao longo da vida, é importante não somente para a
empregabilidade, mas também para favorecer o bem-estar. É um pilar que
sustenta todos os outros pilares do Envelhecimento Ativo.

Para exemplificar essa sugestão, observemos os relatos a seguir:
Eu acho que com certeza aproxima. Antes destas
tecnologias, era uma relação limitada ao telefone, mas
depois tecnologias, tudo mudou. Eu tenho uma neta que
está aprendendo dança, ela me manda as fotos, eu acho
tão bonito. Eu vejo pelo Facebook. E só faço clicar no nome
dela e vejo. Acho muito bonito. Sempre que abro vejo que
tem umas pessoas oferecendo amizades, ai eu aperto em
cima do nome etc. (Gardênia – Professora, 83 anos, viúva,
mora sozinha, inserida na Associação desde 1999)

Permite aproximação. Porque o Whatsapp, por exemplo:
ele te permite criar grupos familiares, não somente este
grupo, mas qualquer grupo tem coisas que eu quero passar
ao meu irmão e cunhada, então eu criei um grupo de nós
três, eu não preciso escrever duas vezes a mesma coisa;
falar com meu irmão, depois falar com minha cunhada, ou
até mesmo esperar que meu irmão fale para minha
cunhada e vice-versa, então eu falo de uma vez só para os
dois, isso para mim aproxima, atualiza as informações e a
rapidez faz com que você ganhe tempo para outras coisas.
Antigamente, era uma relação muito restrita ao telefone,
que era forma muita usada, então se queria falar com
alguém, teria de ligar ou ir direto a casa dela, acho que hoje
está mais próxima, mas aquele que está distante, se torna
mais distante ainda, porque se ele não está no Whatsapp,
vou ter que parar o que estou fazendo para telefonar, só
que se o telefone não for da mesma operadora, torna-se
uma conversa rápida, coisa de menos de 5 minutos por
conta do custo, isso de alguma forma acaba distanciando,
9

De acordo com o Dicionário Wikipédia, commodity significa qualquer bem em estado bruto,
ger. de origem agropecuária ou de extração mineral ou vegetal, produzido em larga escala
mundial e com características físicas homogêneas, seja qual for a sua origem, ger. destinado ao
comércio externo.
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isso se tornou um limitador nas relações. (Camomila –
Empresária, 71 anos, viúva, mora sozinha, inserida na
Associação desde 2012)

Em certos casos sim, aproxima porque é muito prático,
você estando em qualquer lugar consegue localizar, ou até
mesmo quando vai ao mercado, manda uma mensagem
pedindo para trazer alguma coisa, nesta parte é bom, mas
tem outras partes que não é legal. Antigamente, eu acho
que reunia mais as famílias, porque todos comiam juntos,
esperava todos, hoje eu estou com 86 anos, mas percebo
que antes a relação e contato eram muito melhor. Eu acho
que distanciou as famílias, porque antes a gente ia na casa
das pessoas, mas agora cada um toma rumo. Agora
ninguém tem mais tempo para manter esta relação. (Cravo
- Agente 86 anos, divorciado, mora com filho, inserido na
Associação desde 2004)

A interação com familiares e amigos promovida por meio das redes sociais
como o WhatsApp, Facebook, Skype etc. estão aproximando gerações, como
fica claro nesses três relatos. Eles evidenciam que as redes sociais acabam por
motivar as relações pessoais; evidencia-se, assim, que o suporte social
representado pela possibilidade de comunicação com amigos e familiares
distantes é favorecido graças à existência dessas tecnologias, que possibilitam
a interação virtual. Com isso, permite-se a aproximação dos idosos com outras
pessoas, promovendo a interação com o mundo. Para muitos idosos, a
possibilidade de interagir através das TICs é a melhor forma de reduzir o
isolamento social e, em alguns casos, estímulos para a memória, sem contar o
sofrimento (saudade), que é trazido pela distância dessas pessoas.

A respeito disso, Kachar nos diz que:
A geração mais nova tem intimidade e atração pelos artefatos
tecnológicos, assimila facilmente as mudanças, pois já convive
desde tenra idade, explorando os brinquedos eletrônicos e/ou
brincando com o celular dos pais. Porém, a geração adulta e
mais velha, de origem anterior à disseminação do universo
digital e da internet, não consegue acolher e extrair
tranquilamente os benefícios dessas evoluções na mesma
presteza de assimilação d os jovens. (2003, p. 122)

A procura pelo acesso às TICs teve como responsáveis as relações
familiares que foram extintas pela distância física. Como muitos idosos
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relataram, a criação de grupos de família no WhatsApp colocaram todo mundo
em contato e, em muitos casos, suscitaram encontros presenciais, bem como a
aproximação daqueles que já não tinham mais contato. Aproximação virtual
entre as gerações foram possíveis devido aos mais jovens interagirem e
manterem seus avós digitalmente incluídos.

Segundo estudos de Kachar, já em 2001, ao comparar os jovens, adultos
e idosos na interação com a máquina, apontava-se a importância do
dimensionamento de estratégias de ensino e aprendizagem delineadas de
acordo com as características e condições da população, respeitando o ritmo e
o tempo para aprender, bem como as limitações físicas (auditivas, visuais) e
cognitivas

(memória,

atenção)

etc,

características

que

deveriam

ser

consideradas, o que muitas empresas ainda não fazem ao lançarem produtos
e/ou serviços ligados às tecnologias.

“A internet pode ser vista como facilitador e economia de tempo transações bancárias e compras online”
Para entender essa frase, recorremos ao “Envelhecimento Ativo” (ILC,
2015, p. 49), ao assinalar que a aprendizagem, ao facilitar a prosperidade em
geral, contribui significativamente para a solidariedade entre gerações, ao
longo da vida. A aprendizagem está sendo cada vez mais necessária durante
a vida adulta, devido à especialização profissional, a mudanças de carreira ou
simplesmente crescimento pessoal.

Os relatos a seguir justificam o quanto as TICs podem ajudar na aquisição
de conhecimento:

Eu acho que foi a necessidade. Porque a gente ia ao banco
quase que todos os dias, então, com a internet, você não
precisa sair tanto; pagar conta, que por sinal, todas as
contas, eu pago pela internet. Ah, eu faço compras de
coisas para minha casa através da internet. É uma
maravilha. Uma facilidade!!! (Hortência - Dentista, 78 anos,
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casada, mora com o marido, inserida na Associação desde
2010)

Foi a facilitação da vida. Por exemplo: eu ia muito a bancos
para pagar contas, ia mais de vez por semana, não tivemos
filhos, adotamos 4 filhos, então, o mais novo é
esquizofrênico, não tem vida própria, não pode ter vida
própria, depende muito, muito de mim, aliás, em tudo,
então eu pago as contas dele, ele telefona todos os dias,
não mora comigo em casa porque o gênio dele, a maneira
dele, o comportamento dele, é tão estranho, tão cansativo
que não é possível tê-lo em casa, ela desgasta
completamente a gente, então acho que foi Deus que me
possibilitou o afastamento dele através de um médico com
o qual eu tratava, e ele mesmo viu que não havia condições
de manter porque eu não podia sair com ele na rua porque
ele me mata, procurando me defender as vezes ele me
segura nos ombros com uma força tal, às vezes o carro
vem em cima e ele não vê, eu fico ali sujeita, ah, meu Deus
do céu! É por essas e outras razões que passei a utilizar
os serviços bancários pela internet. Faço uso de Internet
Banking. (Begónia – Engenheira, 86 anos, viúva, mora com
um filho, inserida na Associação desde 2008)

No discurso desse idosos entrevistados, foi possível observar o quanto as
concepções para efetivação de compras online e transações bancárias fazem
parte do novo contexto de vida deles.

Para eles, essas evoluções tecnológicas os tornaram verdadeiros
aprendizes digitais. Para dominar as barreiras que ainda existem, faz-se
necessário perder o medo de aprender, ser mais confiante, controlar a ansiedade
e pensar que não existe idade para aprender algo novo. Mas precisamos estar
cientes de que

as comodidades na era digital, no entanto, devem vir

acompanhadas de cuidados com a segurança.

Pensando nisso, é importante ressaltar que muitos idosos ainda têm
dificuldades e até resistência em relação à realização de compras e
procedimentos bancários por meio do internet banking. Sem contar que a falta
de domínio dos recursos de sites, que não possuem qualquer esclarecimento ou
ajuda, pode dificultar uma interação com resultados positivos e, nesse caso, não
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apenas por parte dos idosos, mas de todos os usuários, independemente da
faixa etária. Acreditamos que existem falhas por parte das empresas que não
pensam os limites de seus usuários. Problemas de ordem técnica nos caixas
eletrônicos, como o tamanho das letras, a cor da tela, a falta de profissionais que
possam ajudar no manuseio do equipamento, dentre outros dificultam, muitas
vezes, o uso adequado das tecnologias, que poderiam facilitar a vida das
pessoas. Os idosos devem ser auxiliados a entender e a aprender; nem tudo o
que está nas redes é verídico, mesmo que sejam informações repassadas por
pessoas próximas a elas. Há de se considerar, ainda, além de os idosos serem
resistentes, a facilidade com que os criminosos têm de ludibriar as pessoas,
sobretudo os idosos, já que eles não têm os mesmos costumes que pessoas
mais novas, as quais já nasceram na era digital.

Infelizmente, há pessoas que se aproveitam da falta de conhecimento dos
idosos em relação ao universo das TICs, articulam golpes financeiros. Para
atingirem seus objetivos, esses golpistas aproveitam-se da solidão, da
ingenuidade, e os transformam em vítimas de extorsão e roubos. Isto é, violência
financeira apropriando-se ilicitamente do patrimônio desses idosos. É previsto
como crime, no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), a conduta de receber ou
desviar bens, dinheiro ou benefícios de idosos.

Faz-se necessário ajudá-los com dicas, informações corretas, suportes e
sugestões, para que os idosos não caiam em golpes pela internet. Eles precisam
adquirir informação e conhecimento sobre o uso correto das TICs, para que
possam utilizá-las da melhor maneira possível, otimizando o tempo e os serviços
oferecidos. Os funcionários de bancos, por exemplo, precisam ser capacitados
para atender às pessoas idosas com mais atenção, cientes das dificuldades e
dos receios que possam acontecer durante a interatividade delas com as
máquinas.
“As TICS melhoram a habilidade de interagir com outras pessoas, publicar
imagens e vídeos etc”
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É preciso criar recursos de resiliência como forma de compartilhar fatos que
fizeram parte de momentos, promovendo uma maior interação entre os sujeitos.
A concepção trazida pela Política do Envelhecimento Ativo (ILC, 2015, p. 59)
sobre essa interação procura intensificar a noção de que a natureza
transformadora do envelhecimento populacional global exige que todas as
sociedades criem novos arcabouços conceituais. Faz-se necessária uma total
reavaliação sobre quem somos, como nos relacionamos uns com os outros homens e mulheres - em nossa vida prolongada. Precisamos aprofundar e
expandir nossa compreensão de mundo, valendo-nos das tecnologias que
podem favorecer esse movimento de expansão e compreensão. O ambiente
social e as redes pessoais de família, amigos, colegas e conhecidos influenciam
muito nossas atitudes, favorecendo ou dificultando a resiliência ao longo da vida.

É o que sugerem os seguintes relatos:
O interesse partiu de mim mesmo, na época, meu neto
abriu um Orkut para mim, me ensinou como acessava a
conta, e depois, fui acessando sozinha e pedindo ajuda as
pessoas que mandavam convite para mim ou estavam
disponíveis para conversar. Sempre procurava pessoas
que publicavam aquelas mensagens com desenhos lindos,
aquilo me encantava. Eu ficava desesperada, falava para
meu neto que queria aprender a publicar aqueles
desenhos, mas ele me perguntava o porquê queria isso.
Foi quando comecei a adicionar amigos virtuais como
faziam para publicar estas mensagens, mesmo sem saber
quem eram...rsrs (Laranjeira – Dona de Casa, 71 anos,
viúva, mora sozinha, inserida na Associação desde 1995)

As Novas Tecnologias são grandes benefícios, pois nos
comunicamos facilmente com as pessoas onde você
estiver, ou se estiver em um lugar, ajuda a localizar onde
estiver. Antigamente, no meu tempo era tudo muito
complicado. A localização quase não existia. Hoje, você
consegue falar com pessoas do outro lado do mundo,
inclusive falar com imagem, acho tudo fabuloso. Quando
eu estudava, nunca pensei chegar este ponto. Existem
pessoas da terceira idade que até não acredita que possa
acontecer e/ou existir. Mas nós que estamos integrado e
atualizado, conhece esta evolução. Mas eu conheço muitas
pessoas que tem dificuldades de mexer no celular por mais
simples que seja. Até falo para alguns amigos que falo com
minha filha na Europa e a vejo, eles ainda não acreditam.
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Mas a terceira idade está se evoluindo. Antigamente, estas
pessoas ficavam muito restritas ao básico, seja fazendo
crochê ou em qualquer atividade. Minha esposa é minha
maior inspiração que ajuda muitas pessoas a fazerem blog,
a interagir socialmente e mandar fotos para parentes, isso
é um grande privilégio para nós da terceira idade. Estamos
nos preparando para ter uma boa longevidade. (Cacto –
Esportista Competidor, 73 anos, casado, mora com esposa
e filhos, inserido na Associação desde 2004)

Esses relatos confirmam o quanto os idosos estão cada vez mais
utilizando as TICs e visando a um novo papel na sociedade. Estão fazendo uso
dessas tecnologias não apenas como forma de passatempo, mas como fonte de
interação, comunicação, novos conhecimentos e participação ativa como
cidadãos. É importante compreender as redes sociais como espaços que
possam proporcionar a eles a chamada liberdade de interação e independência.
São

verdadeiros

espaços

direcionados

à

socialização

de

conteúdos,

informações, imagens e novas amizades.

Para ratificar esse pensamento, recorremos a Kachar, que já em 2003
dizia que:
A informática, ao longo dos anos, tem comprovado que é uma
ferramenta de diversas possibilidades de formas de atuação e
atualização. Tem também se mostrado, como auxílio a novos
modelos de organização da vida, com a otimização do tempo de
dispêndio para realização de trabalhos e tarefas. (2003, p.112)

A possibilidade de interagir com familiares e amigos distantes justifica
uma nova descoberta cheia de fascínios e detalhes, a qual surge como
pressuposto para oportunizar novas conexões objetivas e críticas.

O processo de interação e o de comunicação devem formar um todo
significativo, uma vez que são primordiais para a vida dos idosos. Elas –
interação e comunicação - permitem a participação e a socialização dos sujeitos,
principalmente, nos casos de familiares que se distanciam deles. Sem dúvida,
as TICs possibilitam um contato rápido com familiares e amigos e, na maioria
das vezes, com menor custo. Não é por acaso que os idosos que utilizam as
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TICs para se comunicar enfatizam uma melhora da autoestima e em suas
relações sociais na intergeracionalidade.

“Para ter mais conhecimento sobre tudo que se passa”
Consta na Política do “Envelhecimento Ativo” ( ILC, 2015, p. 60 - 94) que a
aprendizagem na velhice também contribui para o bem-estar. Enfatizando ainda
mais a importância da aprendizagem ao longo da vida, os benefícios não
parecem ser limitados à educação formal das primeiras décadas de vida.
Aprender durante a vida adulta tem impacto positivo sobre a autoestima e a
autoconfiança, a participação social, os níveis de atividade física e de tabagismo,
e as habilidades e chances de arranjar emprego e conseguir uma promoção.
Ainda ressalta que, para incentivar os idosos, é preciso:

(A) Acessibilidade - Garantir que a informação seja fornecida de forma acessível
para que as pessoas com capacidade funcional reduzida ou com baixo grau
de escolaridade não sejam excluídas.
(B) Inclusão tecnológica - Reduzir a exclusão digital, garantindo acesso e
treinamento adaptado às necessidades específicas das pessoas de todas as
idades que estejam sujeitas ao risco de exclusão.
(C) Informação sobre direitos - Garantir que as pessoas tenham total acesso a
informações abrangentes e confiáveis sobre seus direitos e às formas de
fazer valer esses direitos, especialmente para os mais vulneráveis.

Para demonstrar esse interesse, observemos os relatos a seguir:

Eu passei a fazer uso do computador, primeiro porque
gosto de escrever e acho muito parecido com a máquina
de escrever, não sou capaz de passar um dia se não jogo
um pouco de paciência pelo computador, já estou com
quase 2 mil partidas, mas eu todo dia faço isso. Além de
pegar alguns contos, e vou escrevendo, quando quero
saber onde fica algum lugar, quando preciso saber
informações sobre remédios, porque eles explicam.
(Alfazema – Dona de Casa, 73 anos, viúva, mora com dois
netos, inserida na Associação desde 2005)
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Eu passei a fazer uso do computador em razão da própria
necessidade no serviço, porque eu trabalhava na prefeitura
e precisava dessa ferramenta, e lá tinha necessidade de
ter este conhecimento, por isso que fiz o curso dentro da
própria prefeitura, e a minha área utilizava muito
computadores e fui diretor de engenharia de tráfico de São
Bernardo do Campo, fiquei por oito anos nesta função, e
nestes oito anos a gente tinha necessidade de ter internet,
de saber sobre o uso do computador. (Lírio - Psicóloga, 76
anos, viúva, mora com dois irmãos idosos, inserida na
Associação desde 2008)

Ao aprender a usar as TICs, os idosos se sentem estimulados
intelectualmente; veem nelas uma das possibilidades de estarem integrados à
sociedade, descobrindo o mundo, conhecendo realidades, pessoas, enfim,
participando de uma forma diferente da realidade em que estão inseridos. Muitos
idosos acreditam que as TICs contribuem positivamente como fonte de
informação e comunicação para suas vidas. Os conhecimentos adquiridos
através da possibilidade de interação com as TICs contribuem para a
concretização da informação buscada, da comunicação pretendida, do
conhecimento construído; elas possibilitam uma forma de ser ler o mundo,
exigindo deles novas habilidades. Essa adesão promove uma interação social e
estimula o convívio com as pessoas; elas viabilizem caminhos que possam,
também, suprir a necessidade deles no dia a dia.

Vygotsky (1984) afirma que aprender é um processo complexo que
envolve estruturas complexas. O idoso tem a maior parte das suas estruturas
complexas amadurecidas, contudo só isso não garante os processos de
aprendizagem. A condição cognitiva, definida pelo autor como “funções mentais”
– pensamento, memória, percepção e atenção – biologicamente podem ser
alteradas no processo de envelhecimento humano, o que, contudo, não impede
que a pessoa idosa possa construir novas aprendizagens. Acreditamos que a
interatividade com as TICs leva os idosos a um caminho de aprendizagem que
até então era desconhecido por eles, apesar de toda experiência de vida que
foram adquirindo ao longo dos anos.
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“Participando ativamente e incluído digitalmente com a mente ativa”

As

redes

sociais

podem

fornecer

apoio

emocional,

reforçar

comportamentos saudáveis, melhorar o acesso a serviços, emprego, informação
e recursos materiais (como transporte, alimentação e moradia) e ajudar os
sujeitos a se integrar na sociedade. Aqueles com redes sociais fortes têm menos
fatores de risco à saúde, menor incidência de doença cardíaca, menor taxa de
mortalidade e melhor saúde mental. Na velhice, as redes sociais de apoio
podem se tornar menores e se focar mais na família devido a uma série de
mudanças que podem ocorrer, tais como perda do cônjuge, alterações de saúde
ou responsabilidade de cuidar da família. É o que sugere

a Política do

Envelhecimento Ativo (ILC, 2015, p. 69). Essas características podem ser
observadas nos relatos a seguir:
Foi na época que perdi meus irmãos, então para eu não
entrar em depressão, meu marido se propôs para comprar
o computador e fazer um curso básico de informática. Isso
foi em 2001. Foi então que percebi a necessidade de usar
essas tecnologias para interagir com outras pessoas.
(Rosa – Dona de Casa, 71 anos, casada, mora com o
marido, inserida na Associação desde 2010)
Como nos relacionamos com vários grupos, porque eu faço
da paróquia familiar da igreja da Santíssima Virgem, e lá,
eu sou coordenadora de um setor, sem esta tecnologia
seria impossível participar. Porque temos grupos no
whatsapp, e a comunicação é toda feita através deste app.
Porque é assim: nós coordenadores, temos o nosso
coordenador geral, e a minha equipe. Eu tenho que me
comunicar com o coordenador geral, com os demais
coordenadores e a minha equipe. Então eu não teria como
realizar este fluxo sem estas tecnologias. E usando o
computador, o celular e a internet é uma necessidade
básica de nossas vidas. (Canela - Professora, 77 anos,
viúva, mora com o filho, inserida na Associação desde
2002).
Esses relatos evidenciam que proporcionar a inclusão digital para os
idosos representa mais do que acessar as TICs. É importante que eles estejam
inseridos no contexto das relações sociais, na criação e manutenção de novos
vínculos e no convívio familiar. As TICs direcionam um aumento na qualidade de
vida desses idosos, à medida que combate a solidão, a depressão e o isolamento
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social, a fim de motivá-los na ressignificação do entretenimento, do lazer e da
interação, que em alguns casos é a melhor forma de ocupar o tempo livre.

A respeito disso, Kachar assinala que,
Além da questão da inclusão digital, que promove a inclusão
social, podemos atuar na perspectiva da prevenção, na medida
em que podem ser estimuladas funções cognitivas em situações
específicas de ensino e aprendizagem com pessoas de 45 anos
ou mais. A partir do desenvolvimento das habilidades para uso
das tecnologias, é possível transferir para outras situações
semelhantes como consultar caixas eletrônicos e afins. (2009, p.
146)

Manter a mente ativa é uma importante forma de concentrar os interesses
dos idosos no uso das TICs, dando a eles a oportunidade para novas conexões,
para que se sintam integrados à sociedade e exercitem suas funções cognitivas,
sociais, psicológicas, dentre outras.

Fazer uso das TICs permite aos idosos excluir este estereótipo negativo
que ainda existe e relação à pessoa idosa, ou seja, a imagem daquele ser
dependende, doente, inativo, sem forças. Sem contar que as informações
obtidas

através

dessa

interação

permitem

uma

atualização

rápida,

principalmente, àqueles que têm curiosidade em manter-se atualizados com os
acontecimentos do dia a dia, com as novidades que permeiam o mundo, com as
informações que surgem a cada segundo na realidade, em todas as partes do
mundo.

“Para passatempo, entretenimento e lazer”

Para a Política do Envelhecimento Ativo (ILC, 2015, p. 94), é preciso
propiciar oportunidades flexíveis e acessíveis de ampliação de conhecimentos,
educação, treinamento e re-treinamento ao longo do curso de vida e adaptar os
arranjos de trabalho, a fim de facilitar e estimular a aprendizagem para suprir
uma gama de necessidades pessoais e profissionais. Além disso, faz-se
necessário dar suporte para que a sociedade civil ofereça acesso e encoraje a
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aprendizagem em situações e modalidades não tradicionais, a fim de alcançar
pessoas excluídas ou socialmente isoladas.
Procurei fazer uso do computador como forma de buscar
uma diversão. Nele, eu brinco, jogo e gosto de fazer
desenhos, tudo pelo computador. É, sem dúvida, uma
forma de passatempo e de me sentir bem. (Acácia Advogada, 73 anos, viúva, mora sozinha, inserida na
Associação desde 2000)

Eu sempre tive vontade de conhecer e aprender. Então,
comprei um notebook, e comecei a frequentar uma lan
house, e perguntei a uma funcionária da lan house se ela
poderia ir a minha casa e me dar aula/ensinar. Foi então
que comecei a ter estas dicas, eu pagava para ela, passei
a mexer, a gostar. Eu adoro fazer pesquisa, fico
procurando países, como é Belize, como são as Guianas,
eu gosto de ficar pesquisando as palavras que eu não sei,
como se escreve, o que quer dizer, porque a gente têm
tantas dúvidas, porque a nossa língua é muito difícil. Por
curiosidade, por ver todo mundo usar, eu também quis
começar a usar. Posso dizer com toda propriedade que é
a melhor coisa que me aconteceu: hoje, me sinto mais
alegre por estar conectada socialmente e por ter momento
de descontração e lazer através destas tecnologias.
(Amaranto - Professora, 74 anos, solteira, mora sozinha,
inserida na Associação desde 2001).
Esse interesse em fazer parte do mundo moderno proporcionado pelas
TICs é uma importante ferramenta que complementa a vida pessoal dos idosos.
O “fazer uso” e o “interesse em aprender” são adquiridos pela necessidade de
manter-se atualizados na contemporaneidade desde que estes sejam usados
através do interesse pessoal de cada idoso. Muitas possibilidades de
transformação, de crescimento e contribuições para uma melhor qualidade de
vida são confirmadas, à medida que os idosos passam a sentir-se antenados
com a realidade e a ressignificar o universo, principalmente aqueles que têm
vontade e desejo de conhecer esse mundo, abrindo possibilidades para as
descobertas.

Os idosos buscam, também por meio das TICs, uma oportunidade para o
entretenimento, lazer e distração, sempre com o objetivo de aprender mais e
conhecer conteúdos que tornem sua rotina mais atrativa, fazendo com quele não
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priorizem só as doenças, a solidão, a angústia, muitas vezes consequência do
próprio isolamento social.

A respeito do processo de interação, Castells diz que:
[…] 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. (1999, p. 40)

A apropriação e a necessidade de compreensão das TICs constituem uma
das possibilidades de se adaptar às cobranças da sociedade, afinal, o ato de
evidencia motivação para a vida, que é direcionada numa necessidade de
atualizar nas bases do conhecimento. Neste sentido, Lévy aponta que:
Jamais a evolução das ciências e das técnicas foi tão
rápida, com tantas consequências 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 no 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 evoluções da vida social. (1996, p. 24)

“Cérebro ativo e diminuição do sentimento de solidão”

Uma sugestão dada pela Política de Envelhecimento Ativo (ILC,2015, p.
91) é investir no desenvolvimento e na implementação de tecnologias com boa
relação custo-benefício, que possam ajudar na qualidade de vida das pessoas
idosas, além de propiciar oportunidades flexíveis e acessíveis de ampliação de
conhecimentos, educação, treinamento e re-treinamento ao longo do curso de
vida. Há de se considerar ainda a adaptação de arranjos de trabalho para facilitar
e estimular a aprendizagem para suprir uma gama de necessidades pessoais e
profissionais. Faz-se ncessário não só oferecer as TICs, como também
assessorar o usuário em seus usos, para que elas sejam aproveitadas da melhor
forma possível, contribuindo com a qualidade de vida, no caso desta pesquisa,
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a vida do idoso. Dessa forma, abre-se a possibilidade de encorajamento do idoso
para enfrentar as possíveis dificuldades diante desses recursos, a fim de que
eles se tornem ferramentas de inclusão social. Observemos os relatos a seguir:
Eu sempre fui meio quadrado para estas tecnologias, eu
acho que quando a gente chega numa certa idade,
encontramos
dificuldades
de
aprendizagem,
principalmente, para as novas tecnologias, mas eu acho
que isso é uma bobagem, até mesmo porque elas não
mordem, né? Rsrsr...mas existe uma trava, mas é normal.
Mas eu consegui, foi na base do esforço, da boa vontade,
fui mexendo com o computador e fui descobrindo. Percebo
que estou mais ativa, com a vontade de querer aprender
mais e mais. Hoje eu me viro com word, excel, sei
pesquisar redes sociais, faço algumas pesquisas no google
e por ai afora...eu me viro bem com isso ai, mas é uma
necessidade que a gente tem de ir acompanhando essas
novas tecnologias. (Bromélia - Pedagoga, 70 anos, viúva,
mora sozinha, inserida na Associação desde 2012)
A necessidade de não ficar muito insolado no contexto da
tecnologia, não gosto muito para ser franca, mas senti
necessidade, por exemplo: ter um e-mail; hoje, faz parte de
nossa vida ter um endereço eletrônico, dai, fui me
adaptando e utilizando a internet. Hoje vejo minha conta;
meu saldo, extrato. Eu também faço pesquisas, entro no
google e fico pesquisando, porque gosto muito de
pesquisar e saber de coisas, sobre isso e aquilo. Mas eu
não sou ligada a rede social, ficar horas e horas. Entro na
internet uma vez por semana, vejo meu e-mail, entro no
Facebook um pouquinho, porque minha nora insistiu que
eu tivesse e vejo o que está se passando lá, mas não
interajo tanto. Gosto mais de pesquisar sobre culturas e
lugares que ainda não conheço. Mas garanto que é bem
divertido! (Camélia – Dona de Casa, 80 anos, viúva, mora
sozinha, inserida na Associação desde 1991)
Os idosos confirmam que possuem razões pelas quais fazem uso das
TICs; evidenciam que o uso das tecnologias trazem importantes benefícios para
suas vidas, como sentir-se socialmente incluído, estar em contato com amigos e
familiares, busca de informações que levam à construção de conhecimento;
além disso, elas possibilitam o envio de e-mails para familiares, a interação no
Facebook com amigos, contribuindo para a realização pessoal, implicando
sentimento de realização, de felicidade.
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A interatividade sujeito idoso e TICs leva à interação, que gera a
comunicação, promovendo transformações nesse sujeito, transformações das
mais diferentes ordens. Considerando essa interação, Silveira, já em 2001,
assinalava que:
Há uma crescente utilização do adjetivo “interativo” para
qualificar,
computador
e
derivados,
brinquedos
eletrônicos, eletrodomésticos, sistema bancário online,
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-mensagemreceptor. (2001, p. 12).

É visível na fala dos idosos que, ao aprender a utilizar as TICs, criam-se
possibilidades de novas amizades, expande-se a convivência pessoal e o
aumento do enriquecimento pela descoberta de novos detalhes que agregam
sua vida em seu dia a dia. Não é por acaso que idosos que utilizam as TICs
vivenciam uma melhora na sua autoestima, nas questões mentais e um
importante aumento nas relações sociais. Messias diz que o uso das tecnologias
e das redes sociais
[...] é um dos meios essenciais para entender e lidar com
outros indivíduos, minimizando carências emocionais e
afetivas nas interações. E os idosos têm dado a volta por
cima, por se manterem ativos, se comunicarem, se
atualizarem, e isso tem sido demostrando ao usar a
internet por meio das redes sociais […].(2014, p. 243)

Embora não goste muito, Camélia, por exemplo, sente a necessidade de
utilizar os recursos das TICs para não se isolar do mundo. Como ela mesma
afirma, “senti necessidade”. E essa necessidade, assim como para Bromélia, as
levou a descobertas, a ressignificar muitas ações, a acreditar em si mesmas e a
se (re)descobrir.

4.2.

Uma visão que distancia

Um fato importante é que cada idoso possui uma experiência de vida
diferente, uma maneira própria de como e o porquê de as TICs estarem
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presentes na vida deles, ou seja, cada um vê este presença de maneira diversa.
Não é possível dar um veredicto sobre o tema, pois sempre haverá um novo
argumento a favor ou contra, tendo em vista as condições em que se encontram
os sujeitos, no caso, os idosos. Vale lembrar, ainda, que as tecnologias se
transformam a cada momento, aperfeiçoando-se, alterando sistemas etc.

Tendo em vista esse contexto, Neto & Imamura afirmam que:
É fundamental que, além de se apropriar das tecnologias,
é necessário saber como utilizar e direcionar o seu bom
uso, bem como seus recursos. Entendê-los e dominá-los é
o primeiro passo para utilizá-los com sucesso. O sub-uso,
ou a sua utilização equivocada pode ser mais prejudicial
do que incorporá-la em nossas vidas. (2006, p. 12)

Para alguns idosos que acreditam no distanciamento produzido pelo uso
das TICs ao dizerem que usar essas tecnologias podem até mostrar o lado
positivo do universo digital, com conversas agradáveis e possibildiades de busca
de informação, construção de conhecimentos, mas que, na realidade, não é só
esse lado que se faz presente; há também os pontos negativos. É preciso tomar
cuidado que nem todas as pessoas são, na vida real, como aparentam ser atrás
dos perfis que criam em suas redes sociais. A adesão à internet em nossa
sociedade foi tão rápida que não deu tempo para nos prepararmos para a sua
inserção no dia a dia e avaliarmos quais benefícios e malefícios podem surgir ao
longo dessa interação.

Muitos idosos têm curiosidade de conhecer os avanços das TICs, mas a
resistência ao novo é uma arma que os tornam excluídos socialmente.

Vamos exemplificar, a partir de um relato de um sujeito entrevistado, um
distanciamento familiar após o uso das TICs:
Eu acho que essas Novas Tecnologias de Comunicação e
informação não aproximam. Pelo contrário, muitas pessoas
se isolam. Tenho uma sobrinha que mora no mesmo
condomínio que eu, às vezes, ela vai me visitar, mas ela
chega em minha casa, senta no sofá, mas não dá uma
palavra, fica só apertando as teclas do celular. Isso para
mim não é legal. Não é visita. Não vejo aproximação
nenhuma. Antigamente, era muito melhor: as pessoas
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interagiam mais. (Margarida – Dona de Casa, 72 anos,
viúva, mora sozinha, inserida na Associação desde 2008)
Esse tipo de depoimento evidencia uma realidade: as TICs vêm
interferindo na forma como nos relacionamos com familiares e amigos, ou seja,
as famílias têm sido afetadas, também, em relação às relações estabelecidas
entre os integrantes. Será que esse tipo de interação causa algum prejuízo no
convívio social ou é apenas mais uma maneira de se viver circunscrito ao seu
espaço digital? É claro que, se o cultivo e o afeto de outros sentimentos não
forem colocados em práticas, possivelmente, as TICs favorecerão um
distanciamento maior, propiciando um isolamento entre os membros de uma
família.

Nessa

mesma

direção,

Kachar

(2003)

diz

que

os

idosos

contemporâneos, que nasceram e cresceram em uma sociedade com relativa
estabilidade, convivem de forma mais conflituosa com a tecnologia, enquanto os
jovens são introduzidos nesse universo desde o nascimento.

Nesse depoimento é evidente que a falta de diálogo, de comunicação é
uma situação de solidão no grupo familiar; verifica-se o isolamento do mundo
presencial. De acordo com Valente (2002), essas mudanças provocam
profundas alterações em todas as áreas, o que modifica a forma do homem agir
e atuar na sociedade. Tais mudanças determinam um novo paradigma social em
que a sociedade passa a ser baseada na informação e no conhecimento, o que
exige uma nova postura do homem com relação ao saber, principalmente no
âmbito educacional e profissional.
Na vida corrida em que vivemos em nosso dia a dia, é comum a falta de
tempo para dialogarmos com familiares e amigos; não se objetiva mais um
diálogo sem a interferência das TICs. Muitos idosos até relatam que moram na
mesma residência, mas a falta de interação, de comunicação, de diálogo, tem
se tornado comum. Precisamos pensar que o estar ali em um mesmo tempo e
espaço implica o contato físico, uma relação de comunicação, olho no olho, que
é fundamental para estabelecer uma aproximação. A ausência dessa relação de
proximidade entre os sujeitos, em alguns casos, causa prejuízos no afeto e nas
relações interpessoais, muitas vezes não valorizadas.
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Alguns idosos entrevistados afirmaram que uma família sem diálogo, em
que não há qualquer laço de comunicação e interação, se desfaz facilmente e
propicia o isolamento no elo familiar.

Percebe-se que importantes mudanças surgiram em nossas vidas após a
revolução das tecnologias; os avanços vão se reinventando, à medida que os
indivíduos sentem necessidades de enviar ou receber imagens, de conversar
através de recursos que possibilitem o vídeo em tempo real, sem contar que
desde que tenha acesso a internet, é possível interagir com uma pessoa,
estando em qualquer lugar do mundo, além de uma série de possibilidades de
comunicação, de interação, que são proporcionadas pelas tecnologias.

É fato que os indivíduos dispõem de recursos e serviços, sem dispender
de grandes gastos, como exemplifica o WhatsApp, recurso tecnológico por meio
do qual o sujeito fala de qualquer parte do mundo com um interlocutor, desde
que esteja conectado na internet, sem qualquer outro custo. Evidentemente que
esse fato gerou muitas críticas por partes das operadores de telecomunicações,
por perceberem a rápida adesão de serviços mais modernos, com menor e, em
alguns casos, sem qualquer custo; toda essa facilidade está gerando problemas
para essas operadoras. Afinal, éramos reféns, mas tudo isso mudou graças a
essas tecnologias.

“As TICS não aproximam as pessoas. Há um distanciamento do convívio
delas”
Segundo a Política do Envelhecimento Ativo” (ILC, 2015, p. 49), a exclusão
social foi definida em linhas gerais como um processo de não reconhecimento e
privação de direitos e recursos de certos segmentos da população, levando ao
isolamento social em sete dimensões: exclusão simbólica (imagens negativas ou
invisibilidade); exclusão de identidade (a identidade da pessoa é reduzida ao fato
de pertencer a um grupo); exclusão sociopolítica (entraves à participação cívica/
política); exclusão institucional (redução do acesso a serviços); exclusão
econômica (falta de recursos financeiros); exclusão de laços sociais
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significativos (ausência/perda da rede social); e exclusão territorial (redução da
área geográfica de moradia, vizinhança insegura).

Essa afirmação é confirmada nos relatos a seguir:
Permite, mas no meu caso, não. Porque nós em minha
família somos muito distanciados. Muito separado e
também os filhos estão sempre voltados para o interesse
financeiro. Não aquele amor que existe entre família, eu
acho que dentro da família está existindo somente
interesse, quanto mais têm, mais confusões. (Crisântemo
– Pedagoga, 73 anos, viúva, mora sozinha, inserida na
Associação desde 2003)
Eu acho que não. Porque veja uma coisa: domingo à tarde,
saímos da churrasqueira e vamos para a sala. Sala grande
na casa de minha filha, mas os filhos delas, eu presto
atenção, eles vão para a sala que deveria ser para
conversar ou assistir um filme, mas não, eles ficam ali no
celular ou no tablet. Eu não falo nada porque todas as
vezes que falo, a minha filha sempre me diz que eles estão
fazendo lição da escola, eu não sei se é. Eu acho que como
mãe, deveria tomar mais providência. Acho que deveria ter
seu horário. Eles ainda são moleques (15 e 17 anos).
Antigamente, posso te dizer que cresci numa família de 12
filhos, sendo 7 mulheres e 5 homens, ignorantes do
nordeste, e eu fui a última. Quero dizer que quando eu
nasci, já não morávamos no interior, eu já morava no
Recife, mas meus irmãos trabalhavam, mas me lembro
muito bem, naquela época, nosso almoço e jantar
estávamos todos sentados na mesa, era algo sagrado.
Existia um respeito muito grande. Lembro que uma vez
meu irmão mais velho sentou à mesa sem camisa, papai
tirou ele da mesa na hora, vou te falar uma coisa: ele já era
homem. Morávamos nesta época em São Caetano do Sul,
lembro que depois meu pai o chamou no canto e deu uma
surra de cinto, porque não era isso que ele nos passava.
Eram duas coisas que ele não tolerava: sem camisa e
boné. Fomos criados assim, então eu vejo dessa forma
(Dália, Dona de Casa, 77 anos, viúva, mora sozinha,
inserida na Associação desde 2001)

A cada revolução tecnológica, usamos mais e mais as TICs. Mas para
os idosos entrevistados, estas TICs estão se transformando em um dos
principais obstáculos para a comunicação interpessoal. Segundo eles, podem
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até aproximar nos casos de familiares que estão longe, mas cada vez mais nos
afastam dos que estão próximos.

Em relação a esse fato, Fróes pontua que:
A tecnologia sempre afetou o homem: das primeiras
ferramentas, por vezes consideradas como extensões do corpo,
à máquina a vapor, que mudou hábitos e instituições, ao
computador que trouxe novas e profundas mudanças sociais e
culturais, a tecnologia nos ajuda, nos completa, nos amplia...
Facilitando nossas ações, nos transportando, ou mesmo nos
substituindo em determinadas tarefas, os recursos tecnológicos
ora nos fascina, ora nos assustam. (1996, p. 23)

Nos relatos dos idosos que são resistentes ao uso das TICs, é comum
encontrarmos um sentimento de rejeição a elas. Segundo eles, muitas pessoas
preferem a interatividade com os recursos tecnológicos a uma conversa face a
face, sem a interferência das TICs. A presença física e o contato olho no olho
ainda são cobrados por muitos idosos. Para que esse contato seja válido, na
visão deles, é necessário abdicar do uso das TICs enquanto interagem. Os
idosos não querem dividir a atenção.

Boas maneiras e a forma como sentavam à mesa são assuntos que foram
trazidos pelos idosos em seus relatos. Eles dizem que a refeição era o momento
“sagrado”. Segundo a entrevistada Dália, “existia um respeito muito grande”,
quando se referiu à relação entre filhos e pais, na época em que era criança,
fazendo uma comparação com os dias atuais. Para ela, os jovens de hoje
crescem sem limites e disciplinas. O pai era figura autoritária; sentava na
cabeçeira da mesa e era o primeiro a se servir e que todos obedeciam a ele.

Alguns idosos indicam que o simples fato de existirem, nas reuniões e
eventos familiares, pessoas usando aparelhos celulares, inibe a proximidade e
a confiança interpessoais, o que pode levar à redução dos níveis de empatia e
compreensão nos diálogos. Isto é, a presença de aparelho celular conectado na
rede é vista como um obstáculo para a boa comunicação e manutenção dos
valores afetivos. Para uma parte os idosos entrevistados, as TICs causam
mudanças no que fazemos, em nossas ações, comportamentos e na forma como
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elaboramos conhecimentos e no nosso relacionamento com nós mesmos e com
o mundo.

Nessa mesma direção, Fróes assinala que:
Os recursos atuais da tecnologia, os novos meios digitais: a
multimídia, a Internet, a telemática trazem novas formas de ler,
de escrever e, portanto, de pensar e agir. O simples uso de um
editor de textos mostra como alguém pode registrar seu
pensamento de forma distinta daquela do texto manuscrito ou
mesmo datilografado, provocando no indivíduo uma forma
diferente de ler e interpretar o que escreve, forma esta que se
associa, ora como causa, ora como consequência, a um pensar
diferente. (1996, p. 25)

As TICs são verdadeiras tendências em nossa sociedade. Sabemos que
não podemos mais viver sem elas. Mas podemos definir novos limites, para que
as relações sociais sejam mantidas. Para justificar essa informação, Sherry
Turkle

10,

em entrevista a Federico Casalegno11, sustenta que uma das chaves

do comunitário é a ausência de transitório, a permanência. Assim, pode-se
partilhar uma história, uma memória. Com a continuidade vem a possibilidade de
construir normas sociais, rituais, sentidos. Aprende-se, aos poucos, na medida
em que se estabelece uma cultura on-line, com experiências comuns, a confiar
uns nos outros. Mas, uma vez mais, queremos destacar que as melhores
possibilidades para o desenvolvimento das comunidades encontram-se nos
lugares em que se cruzam as experiências virtuais e as que poderão ser
vivenciadas ao longo da vida.

Uma marca na fala dos idosos, quando questionados de como eram as
relações, os comportamentos, os modos de vida antes da inserção das TICs no
cotidiano das pessoas, é a forte presença do diálogo entre as pessoas.

10

Sherry Turkle é professora de Sociologia no prestigioso Massachussets Institut of
Technology (MIT) e doutora, por Harvard, em Psicologia da Personalidade. Suas pesquisas no
campo da relação entre as novas formas de telecomunicação e a interação no ciberespaço
constituem uma referência para os especialistas e estudiosos do assunto
11 Federico Casalegno Pesquisador do Centro de Estudos do Atual e do Quotidiano
(CEAQ/Sorbonne - Paris V) e associado ao Núcleo de Tecnologias do Imaginário (NTI–
FAMECOS/PUCRS)
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Compartilham dessa ideia mesmo aqueles que defendem o uso das TICs no dia
a dia. Para eles, essa “conversa pessoal” é associada a momentos bons,
prazerosos, nos quais a interação e o diálogo entre a família e os amigos
existiam. Constata-se certo saudosista na fala desses idosos.

Os idosos dizem que antigamente o diálogo existia mais, que as pessoas
tinham mais diálogo, no sentido amplo desta palavra. Será que podemos
considerar que esta interação era mais sólida?!

“Sinto necessidade do convívio com outras pessoas”
Meus netos. Sabe uma coisa: os netos crescem e
começam a não frequentar mais a casa. Eu acho que estas
tecnologias não aproximam as pessoas, porque você pode
falar com 15 pessoas, mas você não está vendo, sentindo
ou até mesmo tocando a pessoa. Está vendo uma foto ou
imagem, e isso, este contato, faz falta. Eu acho que o
verdadeiro contato físico é o verdadeiro contato que existe.
Então estas tecnologias afastam as pessoas, porque estou
falando com você pela internet, mas não estão vendo meu
rosto, minhas expressões etc. Antigamente, sempre gosto
de estar com as pessoas, ter um contato pessoal, sentir a
pessoa, olhar no olho, conversar com minha família, meus
netos. Mas acho que a individualidade está acabando com
as pessoas, com suas relações. Lembro que dava banho
em meus filhos e tomávamos café da tarde juntos, cada um
tinha seu lugar, sentado à mesa. Hoje não mais, se estou
na sala, vendo tv, e tem algum neto próximo, pergunto se
deseja mudar de canal para que ele fique um tempinho
comigo, mas sei que isso hoje não acontece, mesmo a
gente abrindo mão de algumas coisas. Sinto falta do
aconchego da família, eu acho que as famílias estão se
tornando cada vez distantes. Falar no whatsapp mesmo
que seja em grupo de família, não é a mesma coisa que
estar olho no olho, conversando, vendo a pessoa, sentindoa. (Girassol – Pedagoga, 79 anos, divorciada, mora
sozinha, inserida na Associação desde 2005)
Eu tenho Facebook, WhatSapp e E-mail. Eu utilizo porque
fico sozinha, sou muito caseira, mas sou uma pessoa que
saio muito de casa. Mas acho ruim estar sozinha, gosto
muito de companhia, mas não têm esta companhia. Eu uso
estes recursos à noite, ou quando estou em casa de
sábado/ domingo para ter uma companhia: porque lá estou
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conversando com meus amigos, estou conversando com
meus familiares que estão longe. Eu acho que isso não é
dez, o ideal seria eu estar olho no olho, mas às vezes isso
não é possível, ao invés de ficar em casa se lamentando,
eu uso as redes sociais. Isso não é bom, é péssimo. Só
que eu tenho contato real, mas as pessoas tem suas
famílias, eu posso ser muito sua amiga, mas não tenho
tanto contato com sua família, estar sempre em sua casa à
hora que você está com sua família, as pessoas também
não tem tanta disponibilidade para você. Então, as redes
sociais é uma forma de se ter companhia sempre. (Hibísco
– Dona de Casa, 68 anos, solteira, mora sozinha, inserida
na Associação desde 2004)

Do ponto de vista das relações com seus familiares, muitos idosos como
esses que apresentamos nos relatos, justificam que as TICs são ferramentas
que distanciam os laços do convívio familiar. Em alguns momentos elas até
podem servir para o bem, afinal são importantes fontes para aquisição de
conhecimentos, além de proporcionar o contato virtual mais facilitado com
aqueles familiares que estão distantes. Muitos idosos dizem que o uso das TICs
precisa ser equilibrado, mas não proibido. Boa parte dos encontros familiares
acontecem nos finais de semana, e através das redes sociais são postadas as
fotos, os vídeos, compartilhando os momentos que vivenciaram juntos em
família. Elas favorecem o resgate da memória desses sujeitos.

A comunicação na atualidade é fomentada, também, na criação de
grupos, principalmente, no grupos de família no WhatsApp. Esses grupos
possibilitam o registro de imagens dos momentos dos familiares reunidos,
evidenciando a participação ativida de todos os integrantes. Fox (2001) diz que,
como a maioria dos idosos não trabalham, não é surpreendente que eles sejam
motivados a acessar a Internet mais por razões pessoais que outros grupos
etários. A comunicação facilitada pelas TICs nas redes sociais, e-mails e
mensagens instantâneas etc., possibilita uma aproximação física e social com
familiares, amigos, colegas, enfim, com a comunidade em geral.
Muitos idosos relatam que são responsáveis por cuidar dos seus netos.
Assim, utilizar as TICs pode ser uma possibilidade de receberem ajuda de como
manusear as ferramentas disponíveis por elas, para que essa interação seja uma
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troca de oportunidades de fortalecimento intergeracional, assim como de
aquisição de conhecimentos.

Ao

pensar

nesta

oportunidade

de

interação

e

construção

de

conhecimento, Santos diz que:
Dessa forma, temos de avaliar o papel das novas tecnologias e
pensar que educar utilizando as TICs (e principalmente a
internet) é um grande desafio que, até o momento, ainda tem
sido encarado de forma superficial, apenas com adaptações e
mudanças não muito significativas. Sociedade da informação,
era da informação, sociedade do conhecimento, era do
conhecimento, era digital, sociedade da comunicação e muitos
outros termos são utilizados para designar a sociedade atual.
Percebe-se que todos esses termos estão querendo traduzir as
características mais representativas e de comunicação nas
relações sociais, culturais e econômicas de nossa época.(2012,
p. 2)

Uma marca na fala dos idosos é a necessidade de estar junto das pessoas
que tanto amam; sentem a falta da presença física; a oportunidade de
compartilharem momentos da vida é a melhor forma de mostrar seu afeto. Com
a revolução das TICs, declarar abertamente o quanto as pessoas são
importantes na sua vida está cada vez mais distante. Às vezes, nos prendemos
a questões despretensiosas e nos esquecemos de como a interação com nossos
familiares pode ser significativa. Ou seja, nos esquecemos de interagir com os
familiares e damos importância a outras coisas. Portanto, Wasserman (2012, p.
6) diz que a comunicação é primordial para idosos, uma vez a socialização e
participação, principalmente com familiares que, em muitos casos, se distanciam
dos seus pais/avós. Observa-se que as TICs possibilitaram a comunicação mais
rápida dos idosos com seus amigos e familiares. Assim, como o fenômeno das
redes sociais, a comunicação se intensificou e aproximou mais as pessoas

As questões de antigamente, ou seja, no tempo antes da inserção das
TICs no cotidiano, são a todo instante resgatadas pelos idosos durante as
entrevistas; eles veem esse passado como momentos primordiais e estão
presentes no discurso dos idosos. A importância e a marca desses momentos
são fundamentais para eles e continuam presentes na memória daqueles cujas
relações pessoais eram estabelecidas por meio do diálogo presencial. Esse fato
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sugere dizer que a interação e o diálogo estabelecem importantes fatores na vida
dos idosos.

4.3.

Uma visão que não interfere

Ao evidenciar a importância do processo de inclusão ou exclusão digital
do idoso e os benefícios que estes podem lhe trazer, constatamos que
compreender a motivação destes sujeitos é um aspecto fundamental para
fomentar a interação social e as manifestações que surgem ao longo de suas
vidas. Existe, ainda, outra questão, que é a não interferência, ou seja, aquela
relacionada aos idosos para quem as TICs não têm significado em seu cotidiano.
Segundo Vygotsky (1984), o pensamento é gerado pela motivação, pelos
desejos, necessidades, interesses e emoções do indivíduo. De acordo com o
autor, a motivação é a razão da ação. É ela que impulsiona as necessidades,
interesses, desejos e atitudes particulares do sujeito.

Pensar que as TICs possibilitam a todos nós e, em especial, aos idosos
um acesso a uma plataforma de informações e complexidades de contextos
tanto próximos como distantes diante do seu contexto atual, num processo
interativo, pode servir como elemento de socialização, gerando uma integração
na sociedade digital e na busca de conhecimentos de tudo que está acontecendo
no mundo.

Mas, por que os idosos, que já não mais estejam inseridos no mercado de
trabalho ou envolvidos em atividades de estudo, precisam de um recurso
tecnológico? Por que necessitam de um computador, por exemplo? A razão da
ação do idoso ao inserir-se em um programa de inclusão digital deriva de
motivações e necessidades pessoais, que variam entre os indivíduos.

Estudos evidenciam que idosos que procuram por programas de inclusão
digital estão em busca de processos de inclusão social, seja pelo sentimento de
pertencimento à sociedade que o conhecimento da tecnologia pode influenciar,
seja pela maior quantidade e qualidade de contatos que as ferramentas de
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comunicação suportadas pela Internet podem lhes oferecer. Para Kim (2008),
um dos fatores que influencia a falta de motivação dos idosos em utilizar o
computador está relacionado ao fato de que eles viveram a maior parte de suas
vidas sem tal recurso. Para o autor, é importante remover este obstáculo inicial,
para que os idosos possam evidenciar os benefícios que a utilização das TIC
pode acarretar em suas vidas, sentindo-se assim motivados para o uso.

“A resistência se dá por falta de interesse, incentivos, questões de onde
reside, questões pessoais etc”

Na ausência de recursos, informação e apoio para facilitar a participação
na sociedade e, às vezes, enfrentando completa rejeição, esses indivíduos têm
maior probabilidade de apresentar uma gama de problemas de saúde, adições,
fim de relacionamentos e isolamento social. O isolamento social é a falta objetiva
de contato social; a falta desse contato é a avaliação individual subjetiva da
adequação da rede social de cada um. Tanto o isolamento social quanto a
solidão são comumente associados a maiores riscos de morbidade e
mortalidade e a comportamentos não saudáveis. A experiência de isolamento
social e solidão para os idosos estão ligados à diminuição da função cognitiva; é
o que consta na Política do Envelhecimento Ativo (ILC, 2015, p. 69).

Os relatos a seguir evidenciam o quanto as TICs não interferem em suas
vidas. Para alguns, não têm significado algum.
Todo mundo empurra, né? Tem de usar, isso é um monte
de gente, não apenas uma pessoa, isso vem da família,
colegas de trabalho, até os idosos que frequentam a
terceira idade, ou seja, todo mundo está me incentivando,
por exemplo: eu não tenho facebook, e não quero ter, não
acho necessidade, todo mundo me pergunta por que não
tenho Facebook, me sinto uma excluída por não ter
Facebook, mas eu gosto dessa exclusão, não sinto
necessidade disso. Vejo uma exclusão social. É uma
opção, porque é minha opção. (Jasmim – Dona de Casa,
68 anos, divorciada, mora sozinha, inserida na Associação
desde 2003)
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Eu não tenho interesse nenhum para usar estas
tecnologias como o computador, e outras. Tanto é que meu
marido fala assim: … vem aqui ver uma coisa, eu vou, olho,
mas não tenho vontade, não tenho muita paciência. Eu não
tenho paciência com o computador e nem com o celular,
tanto é que quando alguém me liga no telefone fixo, não
vejo a hora de desligar, eu tinha celular, mas ninguém me
ligava, então para que ter isso se ninguém me liga? Não
tinha dificuldades em manusear o celular, tanto é que
ligava para as pessoas, se a pessoa me ligava, eu atendia,
mas somente isso. (Tulipa – Assistente Social, 78 anos,
casada, mora com o marido, inserida na Associação desde
1993).
Acontece, parece mentira, em casa tem computador e
notebook, mas eu tenho verdadeiro pavor, tanto que
preciso ir a um psicólogo para descobrir o que me impede
de mexer. Eu sei mexer, os meus filhos cansaram de me
ensinar, mas quando preciso de alguma coisa com
urgência, por exemplo: escrevo uma coisa, faço contos
para participar do livro da associação, quando eu vejo que
não tenho saída, vou com maior medo, com maior receio,
com maior raiva, ai vou eu digito, tento ir até o fim, mas não
consigo. Até o celular tenho pavor, não sei o que eu tenho.
Tenho meu celular eu só ponho crédito nele quando vou
viajar, porque vai que eu preciso ou acontece alguma coisa
eu tenho de ligar para meus filhos e/ou acontece uma coisa
comigo, ai eu coloco crédito, mas fora disso, fica só de
enfeite, na bolsa e quando ele toca, eu nem
atendo....kkkkk...rsrsrs... (Constância - Pedagoga, 75
anos, viúva, mora sozinha, inserida na Associação desde
2002)
Alguns idosos afirmam que os avanços das TICs não afetaram suas vidas.
Dizem que não sofreram mudanças em suas relações sociais com as mudanças
proporcionadas pelo desdobramento das revoluções tecnológicas. Há idosos
que mencionam não terem ninguém ou nenhum grupo que possam interagir
digitalmente e, ainda, declararam ser mais propícios a ter contato real do que a
usarem as TICs. A relação direta para o não interesse em fazer uso das TICs
não tem significado com o surgimento dessas redes sociais, aparelhos modernos
e as transformações que surgem ao longo dessa revolução digital.

Ao analisar alguns relatos, o que mais chamou a atenção é o fato dos
idosos relatarem medo, receio e até mesmo pavor em fazer uso das TICs. Em

113
alguns casos, eles não têm conhecimento do porquê disso acontecer. Em outros,
houve até ajuda de psicólogos para ajudar a compreender esse fato. Para
Kachar (2002), a geração dos idosos de hoje tem apresentado dificuldades em
entender a nova linguagem e lidar com os avanços tecnológicos, até mesmo nas
questões mais básicas, como o uso de eletrodomésticos, celulares e caixas
eletrônicos. Todas essas mudanças podem excluir o idoso

socialmente. É

importantante lembrar que os idosos que participaram desta pesquisa estão na
faixa etária entre 60 e 80 e mais anos.

Em outros casos ainda, os idosos que são resistentes afirmaram sentirem
medo de compartilhar suas vidas nas redes sociais, de quebrar os aparelhos e
de não saber utilizá-los de forma correta. Mas é a falta de conhecimento para
interatividade que prejudica o desenvolvimento da interação desses sujeitos nas
redes sociais.

Em relação a esse afirmação, podemos recorrer a Castells:
Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade: é a
sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia, de acordo
com as necessidades, os valores e os interesses das pessoas
que utilizam as tecnologias. Além disso, as tecnologias de
comunicação e informação são particularmente sensíveis aos
efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. (1999, p.17).

Estes fatos apontam as TICs como um instrumento que acaba
solidificando a sociedade individualizada. A sociedade estimula os indivíduos a
agirem em função dos medos e problemas que surgem diariamente. Para
confirmar essa perspectiva, Bauman (2008) aponta a necessidade de
transformar a transitoriedade da vida em durabilidade, ressalta a necessidade de
construir “pontes” que levem da finitude ao infinito. Ou seja, as pontes para uso
individual são as oportunidades de permanecer vivo na memória da posteridade,
como uma pessoa, única e insubstituível, com um rosto reconhecível e nome
público. A função dessa “ponte” é fornecer o vínculo necessário entre a
transitoriedade, que é o destino humano, e a duração como realização humana.

Quando pensamos as inovações tecnológicas, de uma forma ou de outra,
temos de levar em conta que, para muitos idosos, essas questões causam
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estranhamento e fazem com que muitos deles se tornem resistentes ao uso das
TICs. Essa resistência ao uso das TICs é bastante relevante quando
comparamos aqueles que fazem uso ou não.

Um fato a ser mencionado é que para usarem estas TICs, precisamos
analisar alguns fatores, como questões financeiras, a vontade de querer
aprender e/ou utilizá-las, o incentivo familiar, o interesse pessoal e a forma de
acesso a elas. Esses fatores podem sim influenciar de alguma forma no processo
de aceitação e no uso dessas TICs. Selwin et al (2003) evidenciou que a maior
causa para idosos não utilizarem o computador é a não identificação da
necessidade de uso deste recurso pela maior parte dos sujeitos inquiridos. Ou
seja, muitos idosos não fazem uso da tecnologia por não estarem motivados
para tanto.

Procuramos neste capítulo, a partir dos relatos dos sujeitos entrevistados,
mostrar em que medida as TICs aproximam, distanciam ou não interferem no
cotidiano dos idosos. Embora tenham consciência da importância que elas
assumem na sociedade contemporânea, os idosos ainda sentem falta do diálogo
presencial, das relações afetivas face a face, das conversar diárias com os
familiares e amigos, principalmente pelo perfil que mostramos no capítulo 3, ou
seja, pessoas viúvas, que moram sozinhas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abarcamos nas considerações finais a trajetória que fizemos durante
toda a pesquisa, levando sempre em consideração as reflexões que surgiram ao
longo destes dois anos de investigação. Houve preocupação, também, de
evidenciar as manifestações de aprendizagem, em especial a de perceber o
quanto devemos aproveitar cada instante que a vida nos proporciona, assim
como no amadurecimento pertencente às trocas de experiências que surgiram
como forma de vínculos entre o pesquisador e os idosos entrevistados.

Para entender um pouco de como as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) influenciam ou não a vida dos idosos, foi preciso ir além do
conhecimento empírico. Foi através do referencial teórico, dos relatos de
experiências e da nossa análise que vislumbramos as relações que são
estabelecidas entre o universo das TICs na vida dos idosos; evidenciamos as
interfaces entre essas e o cotidiano das pessoas idosas.

Os teóricos chamados para esta pesquisa foram de extrema relevância
para sustentar e articular a temática proposta, de forma que pudéssemos ter uma
maior compreensão e envolvimento nos discursos produzidos pelos idosos
durante as entrevistas.

Há de se considerar ainda que os idosos que participaram são parcela
representativa para a execução desta pesquisa. A receptividade e a
oportunidade de interagir surgiram de forma espontânea, deixando este
pesquisador mais interessado em querer conhecer as reais razões pelas quais
os sujeitos passaram a fazer uso ou não das TICs, quais significados surgiram
após o uso delas, quando ocorriam e como elas podem aproximar, distanciar
e/ou até mesmo não interferir no cotidiano dos idosos sujeitos desta pesquisa.

Identificamos nos relatos dos idosos que há uma indispensável interação
com a vida contemporânea promovida pelo uso das TICs, sobretudo na atual
conjuntura em que há uma valorização das Tecnologias Digitais, como
exemplificam as redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram etc), visto que
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estão presentes em vários momentos da vida desses sujeitos, seja pelo uso em
celular, computador, tablet etc., como também no uso de caixas eletrônicos para
transações bancárias. Esse é um dos motivos por que devemos criar formas de
inclusão dos idosos nesses contextos tecnológicos, para que não fiquem
excluídos da sociedade e da era digital.

A partir da análise realizada, constatamos que, para a maioria dos idosos
incluídos digitalmente, a motivação mais significativa é a vontade de estar
atualizados nesse mundo globalizado. Com isso, mantêm-se antenados nos
acontecimentos do dia a dia, ocupam o tempo ocioso com distração e
entretenimento através das redes sociais para contemplar sua autonomia e
melhorar a autoestima, enfrentando, assim, os desafios que podem surgir ao
longo de sua interação.

Os idosos dizem que as TICs surgiram como uma nova maneira de se
comunicar, adquirir conhecimentos, obter informações, de se relacionar com as
intergerações e de utilizar como facilitador no ganho de tempo nas tarefas
diárias. Existem os idosos que fazem uso do internet banking para administrar
seu dinheiro sem precisar se direcionar aos caixas eletrônicos. Afinal, muitos
afirmam ter medo de ir ao banco por falta de segurança e o fato de, muitas vezes,
não ter profissionais que possam ajudá-los durante o manuseio com os
equipamentos, ainda desconhecidos pelos usuários mais velhos.

Evidenciamos na análise dos dados que a forte presença feminina
composta por 46 mulheres, dentre os 50 entrevistados, deixa claro o quanto a
feminização da velhice se faz presente neste tipo de grupo que reúne pessoas
da Terceira Idade. Soma-se a isso o isolamento social, marca acentuada em
grande parte nos discursos daqueles que moram sozinhos ao afirmarem que se
sentem abandonados por parte de seus familiares. Esses dados nos mostram o
quanto as TICs constituem-se em uma das possibilidades de sociabilização dos
idosos, permitindo que tenham um envelhecimento ativo.
A concepção dos idosos de que “não ter mais idade para isso” (aprender
a lidar com as tecnologias) está mudando; criam-se sujeitos integrados que

117
participam e externam as necessidades de buscar novos conhecimentos. Com
isso, têm atitudes concretas quanto ao uso das TICs, despontando assim como
uma representação atual da velhice contemporânea na sociedade.

Existem muitas possibilidades oferecidas pelas TICs que podem contribuir
para que o idoso seja mais ativo na realidade em que está inserido. No entanto,
para que isso se concretize, é preciso que ele tenha interesse, manifeste
vontade, para que possa superar as possíveis dificuldades enfrentadas diante
do universo oferecidos pelas tecnologias, que até então era desconhecido por
ele. É importante que seja estabelecida uma relação em que o idoso seja o
principal responsável pelo querer aprender a usar as TICs, de interagir a partir
das diferentes tecnologias existentes, motivado pela vontade de conhecer.

Um dos maiores desafios, na visão dos idosos entrevistados, para a
inclusão digital, é rompido quando o “medo do novo” dá lugar a descobertas
modernas. Podemos, então, pensar em criar iniciativas que corroboram para a
inclusão digital destes idosos, a fim de reconhecer seu papel de cidadão na vida
moderna; mais que isso: quando a eles é dada a oportunidade ressignificar o
sentido da vida, de se (auto)descobrir. A fala desses sujeitos deixa claro que eles
são capazes de ir além do que pensam ser capazes. Precisam, no entanto, de
motivação para isso.

Nos relatos dos idosos são notórios alguns fatores que intensificam esta
pesquisa. Por exemplo: a) eles sabem da necessidade de aprender a manusear
os recursos oferecidos pelas TICs; b) a sua participação na era digital é uma
exigência da sociedade contemporânea, que está cada vez mais tecnológica; c)
as TICs podem ser vistas como a oportunidade de interagir com o outro
“distante”, que, em alguns momentos, deixa de se fazer presente no dia a dia de
seus familiares; d) ao fazer uso das TICs, estas podem ser vistas como a
possibilidade de satisfação pessoal e oportunidade de realizar atividades que
surgem como passatempos nas horas ociosas, sem contar que ajudam a manter
a mente ativa; e) um facilitador para resolução e ajuda nos aspectos práticos que
viabilizem a realização de compras e acesso a sua conta bancária pela Internet.

118
Alguns idosos até questionam o fato de possuirem as TICs presentes no
cotidiano deles, perguntando-se sobre a finalidade delas. Por exemplo, por que
ter celular ou ter uma conta em rede social, se seus familiares e amigos não
entram em contato. Esse relato no leva a indagar: Será que devemos realmente
exigir que os idosos estejam inseridos nestas tecnologias, se não contribuímos
para que elas sejam significativas no dia a dia deles? São esses
questionamentos que os idosos nos fazem e, que servem de reflexão para que
possamos nos atentar às propostas de trabalhos dirigidas a este segmento.

É possível notar em muitos relatos que antigamente as relações entre pais
e filhos, enquanto realizavam as refeições, eram pautadas pelo respeito. A figura
do “pai” era vista como marca de autoridade, muitas vezes, marcada pelo
autoritarismo. Para esses idosos, o “diálogo” existia sem qualquer interferência
das TICs. Esse fatos trazidos pelos idosos nos fazem refletir se realmente as
TICs provocam um distanciamento familiar ou se os idosos trazem esses fatos
pelo simples fato de que o “respeito” (entendido mais por nós como autoridade)
com os mais velhos era prioridade?

De acordo com os idosos adeptos às TICs, ao se manterem conectados
nas redes sociais, percebem que é possível superar angústias e falta de
companhia, garantindo espaços que contribuem para a atualização pessoal,
mantendo a comunicação com familiares e amigos e motivados para seguir sua
vida em frente.

Propusemos como objetivo geral conhecer e compreender as relações entre as
pessoas idosas com as tecnologias e o impacto de tais relacionamentos em suas vidas.
Pelos resultados e análises apresentados, esses objetivos foram atingidos, na medida
em que foi possível, a partir dos relatos dos idosos entrevistados, constatar que

as TICs estão presentes no cotidiano desses sujeitos, das mais diversas formas,
seja para obter informação, para construir conhecimento, para promover
encontros, resgatar fatos, comunicar-se com familiares, reencontro com pessoas
que fizeram parte da infância/adolescência, dentre outros fatores. Nesse sentido,
ainda que (in)conscientemente, esses idosos sabem da relevâncias que as TICs
assumem no mundo contemporâneo e que elas acabam por se tornar uma forma
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de exclusão/inclusão social, dependendo da relação que eles estabelecem com
elas.

Além disso, pudemos mapear e constatar os reais significados no uso das
TICs pelos idosos. Há de se considerar que o sujeitos envolvidos nesta pesquisa
são pertencentes à classe média e média-alta, independentes economicamente,
nível de escolaridade entre escola básica e superior, além de serem
aposentados e pensionistas do funcionalismo público da cidade de São Bernardo
do Campo/SP. Consideramos que o perfil desses sujeitos seja decisivo para o
estabelecimento das relações entre eles e as TICs contatadas nesta pesquisa,
assim como os impactos que elas trazem para a vida deles.

Concluímos que os idosos têm interesse e satisfação em conhecer as
tecnologias comunicacionais. Eles têm consciência da necessidade do acesso
às inovações tecnológicas para interagir socialmente. Sentem uma cobrança por
parte da sociedade para que estejam incluídos digitalmente. Na visão desses
sujeitos, as TICs estabelecem uma relação de poder na sociedade, uma vez que
ela se constitui em uma forma de ação sobre o outro. Nesse sentido, sentem-se
motivados a conhecer o funcionamento das ferramentas oferecidas pelas
tecnologias para estar inseridos socialmente. Muitos têm o produto – recursos
tecnológicos – mas nem todos sabem usá-los de forma adequada. Ou seja:
possuir o equipamento para ter a sensação de conhecimento que possa
preencher as necessidade individuais e sociais.

Segundo eles, as tecnologias podem aproximar virtualmente as gerações
intergeracionais, mas podem, também, ao mesmo tempo, afastá-las fisicamente,
provocando, assim, isolamentos concretos. Manifestaram preocupação com
questões de privacidade e exposição de suas vidas pessoais. E, por fim, alguns
idosos defendem a teoria de que as TICs não interferem em suas vidas, ou seja,
não têm significado sobre o seu longeviver.
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Apêndice 1
ROTEIRO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL
Nome do Entrevistado: _________________________________________________
Sexo: Fem. ( ) Masc. ( ) Idade:_____ Escolaridade: ________________________
Estado civil:______________________ Local de Nascimento: __________________________
Religião_____________________Ocupação: _______________________________________
Reside com quem? __________________ Ingresso na AFPSBC________________________
Fez curso de informática e internet? _________ Quais________________________________
____________________________________________________________________________

1 - Vida Diária
1.1. - O que levou você a frequentar o grupo da Terceira Idade da Associação de
Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo? De que atividades participa?
Quanto tempo você dedica à Associação /grupo por semana?
1.2. - Como foi e o que levou você a começar a estudar e/ou usar computador?
1.3 - Alguém o incentivou a usar as novas tecnologias, como o computador?
1.4 - Teve dificuldades para lidar/manusear o computador, telefone celular etc?

2. - Processo de incorporação de novas tecnologias
2.1 - Possui conexão com a Internet em casa?
2.2 - Você usa Internet? Se sim, com que frequência?
2.3 - Com qual finalidade você utiliza a internet?
2.4 - O que mais interessa a você nos sites da internet? Por quê?
2.5 - Você têm Facebook, Twiter, Skype, WhatSapp, Email etc?
2.6 - Se sim. Por que o utiliza?
2.7 - O que mais você gosta nas mídias?
2.8 -Tem Celular, Notebook, Ipad, Tablet? Se sim, qual a Marca?
2.9 - Se sim: com que frequência você utiliza? Para quê?
2.10 - Utiliza os caixas eletrônicos de bancos? Ou Internet Banking?
2.11- Tem alguma dificuldade em utilizá-los?
2.12 - Que Tecnologia gostaria de experimentar?
3- Reconfiguração da vida cotidiana
3.1 - O que significa para sua vida a utilização de internet, celular, caixa eletrônico etc?
3.2 - Que tipos de mudanças ocorreram em sua vida após o uso dessas tecnologias?
3.3 - Há aspectos que não gosta? Quais?
3.4 - Permite mais aproximação à família e aos amigos? Como era a relação antes ?
3.5 - Fez amizades com alguém pela internet?
3.6 - Que aspectos você considera mais importantes ao aprender a manusear/utilizar
estes meios de comunicação?
3.7 - Em que eles ajudaram você socialmente?
3.8 - Faz viagens? Para onde? Alguma marcou mais?
3.9 - Percebe alguma diferença em sua saúde e em suas relações sociais após entrar
na associação?
4.0 – Indicaria o Grupo da Terceira Idade da Associação para algum conhecido? Por
quê?
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Apêndice 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Tit́ ulo do Projeto: Inclusão Digital na Terceira Idade e os Desafios da
contemporaneidade:um estudo de caso
Pesquisador Responsável: Adriano Gonçalves dos Santos
Instituição a que pertence o Pesquisador: Pontifić ia Universidade Católica de Sâo
Paulo
Telefone para contato: (11) 98235-8633 E-mail:goncalves.adriano26@gmail.com

O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa
intitulado: “O impacto social do uso da internet em um grupo de pessoas idosas”
(título provisório), de responsabilidade do pesquisador Adriano Gonçalves dos
Santos. Esta pesquisa está sendo orientada pela Profa. Dra. Beltrina Côrte. A
pesquisa é justificada devido aos avanços tecnológicos, em especial a internet,
gerando novas formas de contato social dos individ
́ uos, em especial das pessoas
acima de 60 anos, a fim de permanecerem inseridas no contexto ativo social. O
objetivo desta pesquisa é conhecer e compreender as relações entre as pessoas
mais velhas com as novas tecnologias e o impacto de tais relacionamentos em
suas vidas. A sua colaboração se fará por sua própria vontade, de forma
anônima, por meio de uma entrevista semi-estruturada, a qual será gravada a
partir da assinatura desta autorização, o(a) senhor(a) contribuirá respondendo
às perguntas formuladas. O acesso e a análise da entrevista se farão apenas
pelo pesquisador e sua orientadora, estando submetida às normas éticas
destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos do Comitê de Ética em
Pesquisa da PUC/SP. Os participantes da pesquisa não serão identificados em
nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem
divulgados em qualquer forma. A sua participação não representará qualquer
risco de ordem fiś ica ou psicológica. Espera-se com o resultado da pesquisa ter
benefić ios para o conhecimento sobre o tema: velhice e novas tecnologias
comunicacionais. Não há benefić io direto para o(a) senhor(a). O(a) senhor(a)
pode recusar-se ou retirar-se dessa pesquisa a qualquer momento, sem sofrer
quaisquer desaprovações ou constrangimentos. Não haverá recebimento de
incentivo financeiro ou qualquer ônus. O(a) senhor(a) vai receber uma cópia
assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme
Resolução Resolução 466/2012/CNS/MS/CONEP.
Eu,_____________________________________________________________
___,
RG no ___________________, declaro ter sido informado e concordo em
participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
São Paulo-SP, _____ de ____________ de _______
Assinatura do(a) participante:
________________________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a):
________________________________________________
Assinatura do(a) testemunha(a):
_________________________________________________
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