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Resumo 

Os idosos representam o grupo que mais aumentou percentualmente, no entanto, tem pouco 

conhecimento do manuseio correto das mídias sociais tecnológicas hoje disponíveis a população. Neste 

sentido, pode-se citar a falta de conhecimento sobre os requisitos técnicos do produto, como a 

dificuldade de interpretar as informações que o mesmo traz a ausência de informações claras nos 

manuais de instruções, bem como a percepção negativa que o idoso tem de si mesmo, afetando sua 

autonomia. A autonomia dos sujeitos está relacionada a um conjunto de fatores. Dentre eles a forma 

como os sujeitos se posicionam no mundo, como veem a si próprios e aos outros, assim como a maneira 

como constroem essas relações, visto que, a maneira como cada sujeito se percebe, reflete na sua forma 

de pensar e de agir, bem como na realização de suas atividades, sendo, portanto, responsáveis pelo 

sucesso e insucesso de diversas ações. A pesquisa foi realizada com os acadêmicos da Universidade da 

Maturidade da Universidade Federal do Tocantins (UMA/UFT) campus Palmas, referente utilização de 

forma ética os recursos tecnológicos, e as mídias sociais. Foi realizada entrevista semiestruturadas com 

cerca de 10 acadêmicos. Como a pesquisa está em andamento, no segundo semestre de 2019 

realizaremos oficinas sobre o uso das mídias e daremos continuidade ao estudo acerca das dificuldades 

e necessidades do velho em relação ao uso das tecnologias no seu cotidiano.  

Palavras – chave: Velhos; tecnologia; educação. 

 

Introdução 

Ao observarmos os alunos da Universidade da Maturidade (UMA) no decorrer da nossa 

convivência com os mesmos, percebemos a dificuldade que têm ao manusear o aparelho celular, notando 

ainda que os aparelhos são sofisticados e oferecem facilidades ao operá-los, porém os idosos encontram 

barreiras ao manuseá-los, levando em consideração que este instrumento pode ser bem mais útil nas 
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mãos dos nossos velhos se eles tiverem a oportunidade de aprender os recursos disponíveis. Além disto, 

podem ampliar o aprendizado no uso dos recursos tecnológicos de modo a facilitar a sua vida.  

Desta forma, este é um estudo que esta em andamento, no entanto, já podemos ter um pequeno 

resultado da pesquisa inicial aplicada aos velhos da Universidade da Maturidade do campus de Palmas. 

O objetivo é de realizar oficinas de capacitação no uso do celular e do computador, o que será efetuado 

no segundo semestre de 2019. Até o momento foram aplicados os questionários iniciais, e são suficientes 

para um resultado preliminar.  

 

Metodologia 

A pesquisa em questão foi de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, uma vez que 

pretendeu fixar os objetivos e teve sua formulação de hipóteses na tentativa de buscar um novo enfoque 

para a temática do uso da tecnologia. Utilizamos revisões bibliográficas, e pesquisas documentais, numa 

abordagem qualitativa. Para que a pesquisa alcançasse os resultados planejados trabalhamos também 

com pesquisa bibliográfica.  

Nas palavras de Gil (1991, p. 48) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos impressos ou digitais”, 

semelhante à Pesquisa Documental, porém a Documental “vale-se de matérias que não receberam ainda 

um tratamento analítico, ou que ainda não podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa”. Como estratégia metodológica, tomamos por base a pesquisa de campo, que na perspectiva 

de Triviños (1987, p. 133) é a busca na qual,  

 os esquemas de inquisição não estão aprioristicamente estabelecidos, a complexidade 

do exame aumenta à medida que se aprofunda no assunto. A simplicidade dos 

primeiros passos do investigador, tanto do noviço, como do experiente, pode conduzir 

o primeiro, o pesquisador incipiente, para apreciações equivocadas sobre o valor 

científico de seu trabalho. Este, por outro lado, marcado pela implicação do sujeito no 

processo e pelos resultados do estudo, exige severidade maior na objetivação, 

originalidade, coerência e consistência das ideias.  

           A pesquisa de campo, pode-se dizer está em andamento, foram aplicados apenas um questionário 

e convivido com os velhos participantes da pesquisa. No entanto, pode-se afirmar alguns resultados já 

coletados destes primeiros passos.  

 

Discussão 

Na sociedade tecnológica existem uma série de inovações em nível de serviços eletrônicos que 

os idosos poderão utilizar de uma maneira mais cômoda, econômica e sem sair das suas casas, como 

portais do governo, aplicativos de bancos, fazer compras (e-shopping), utilizar tecnologias de apoio 

assistido em casa, maior disponibilidade para apoio ao longo da vida e reabilitação através de meios 

computadorizados. Outra vantagem da utilização do computador por velhos está no fato de ao 

participarem continuadamente em cursos de informática, irão verificar-se melhorias em nível das 

atitudes e aprendizagem destes (Morris, 1992), melhoria das competências relativas à autonomia e 

comunicação (Chaffin & Harlow, 2005), prevenção do declínio cognitivo, conexão com familiares e 

amigos, assistência relativa a assuntos relacionados com saúde, irão permanecer funcionalmente 

independentes e a sua autoestima melhorará (Jones & Bayen, 1998; Purdie & Boulton-Lewis, 2003; 

Rogers et al., 2004). 

. O contexto social e histórico no qual os idosos contemporâneos desenvolveram-se não estava 

imbuído da tecnologia da forma como hoje está. 

Sendo assim, ao analisar as relações do idoso contemporâneo com a utilização de tecnologias 

digitais, devemos considerar que este é um processo inserido em momentos históricos e contextos 

sociais distintos.  

De acordo com Kachar (2003) 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 neste universo desde o nascimento. Rosen e Weil (1995) afirmaram que 



pessoas idosas têm menos probabilidade de conviverem com novas tecnologias do que pessoas mais 

novas, uma vez que convivem menos com crianças e também porque é provável que tenham saído do 

mercado de trabalho ou da escola antes da generalização das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). 

A passagem da tecnologia analógica para digital representa uma ruptura demasiado 

significativa, de maneira que, para aqueles que conviveram com tecnologias de outra ordem, a utilização 

de instrumentos da era digital pode representar um aprendizado absolutamente novo, sem a possibilidade 

de utilizar conhecimentos anteriores para a construção da nova habilidade (Bianchetti 2008). Além 

disso, características cognitivas do idoso têm implicações no processo de aprendizagem sobre novas 

tecnologias. Aspectos associados ao envelhecimento, como diminuição da velocidade cognitiva 

(Salthouse 1996), dificuldades de inibição da atenção (Hasher e  Zacks 1988, Zacks e Hasher 1994), o 

declínio sensorial (Baltes e Lindenberger 1997) e a redução da atenção e da memória de trabalho 

(Hartley 1992) podem constituir-se em obstáculos na utilização de tecnologias como o computador. 

Contudo, a despeito de todas as dificuldades, muitos idosos estão dispostos e apresentam 

motivos para utilizar tecnologias como o computador e a Internet, muitas vezes procurando apoio 

profissional em cursos de Informática específicos para a terceira idade. 

Para além das características socioculturais e cognitivas destes sujeitos, é preciso também 
compreender qual a sua motivação em apropriar-se deste conhecimento, para assim propor estratégias e 

objetivos eficientes e que contemplem suas necessidades. 

        A relação entre distintas gerações (intergeracionalidade) é estabelecida inicialmente pela família, 

por meio de apoio emocional, dos pais para com os filhos, dos netos com os avós. De acordo com a 

teoria da solidariedade, as relações intergeracionais variam em níveis de solidariedade afetiva, ou seja, 

em uma cadeia de sentimentos positivos entre pais e filhos. O conceito de intergeracionalidade emergiu 

da solidariedade, sugerindo que pais investem mais emocionalmente em suas relações do que os seus 

filhos (Bengtson & Kuypers, 1971). 

        A relevância da solidariedade intergeracional no Brasil é abordada por França, Silva e 

Barreto (2010), demonstrando-se que o processo ensino-aprendizagem para os cidadãos mais velhos 

contribui para modificar a ideia preconceituosa da incapacidade apenas pela idade, bem como ajuda a 

incluir e reinseri-los no trabalho e na comunicação intergeracional. Isto não é tarefa fácil, sendo 

necessário que o planejamento para a integração intergeracional considere os interesses, alternativas, 

possibilidades e o contexto em que o cidadão mais velho e o mais jovem estão inseridos (Hogerbrugge 

& Kornter, 2012; Goerres, & Tepe, 2010) 

                    

Resultados 

  O ponto de partida para a investigação deu-se na aula do curso de mestrado na disciplina de 

Tópicos Especiais em Educação Intergeracional, na atividade: Livros Íntimos da UMA, que tinha, como 

um dos objetivos fazer um resgate de vida dos acadêmicos e foi a partir desse trabalho que verificou se 

a dificuldade dos alunos no manuseio com o smartfone, surge então a temática para investigação. A 

pesquisa utilizou a abordagem qualitativa, baseada em entrevistas semiestruturadas, buscando-se 

evidenciar a percepção dos diversos atores no âmbito universitário. As análises das narrativas de vida 

dos participantes, permitiu observar a dinâmica e vivência entre o acadêmico e suas experiências e 

expectativas como lidavam com a tecnologia, objetivando alcançar a compreensão dos mesmos em 

relação à temática específica. Assinala-se, ainda, que a finalidade da pesquisa qualitativa não é somente 

revelar opiniões ou pessoas, mas explorar o espectro dessas opiniões, bem como as diferentes 

representações sobre o assunto em questão (Bauer & Gaskell, 2014). 

A amostra foi composta por 10 estudantes idosos (entre 45 e 60 anos) acadêmicos da  UMA 

campus de Palmas. Foram realizados contatos iniciais do pesquisador com a direção da instituição. O 

intuito desses contatos foi obter autorização das instituições e a identificação dos estudantes que 

poderiam atender aos critérios básicos da pesquisa. A partir dessa identificação, os participantes foram 

convocados e marcado o dia da entrevista. 

Foi adotada a técnica de entrevistas semiestruturadas, sendo elaborado um roteiro básico de 

perguntas para extrair as percepções dos participantes acerca da temática. As entrevistas se deram, 



especialmente, como narrativas, ou seja, as perguntas foram formuladas sob a forma de intervenções 

sutis feitas ao longo da fala do participante, a partir da sua primeira manifestação. Foram iniciadas 

sempre com a pergunta de como ele se sentia na Universidade, a sua relação com os recursos 

tecnológicos, necessidade e dificuldades encontradas no que tange ao manuseio com as mesmas, a falta 

de conhecimento sobre os requisitos técnicos, a dificuldade de interpretar as informações que o mesmo 

traz a ausência de informações claras nos manuais de instruções, bem como a percepção negativa que o 

idoso tem de si mesmo, como os sujeitos se posicionam no mundo, como veem a si próprios e aos outros, 

assim como a maneira como constroem essas relações. 

A coleta de dados levou aproximadamente quatro meses. No início das entrevistas, foi 

comunicado aos participantes que eles poderiam desistir da pesquisa a qualquer momento, que o convite 

era de aceitação voluntária, que não receberiam qualquer gratificação pela participação e os dados 

seriam confidenciais. Logo a seguir, foi solicitada a autorização pelos participantes para que as 

entrevistas fossem gravadas, bem como a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Foi 

evidenciado ainda que a assinatura do termo implicaria a autorização para que as informações obtidas 

nas entrevistas pudessem ser utilizadas exclusivamente para esta pesquisa e não haveria qualquer 

identificação dos participantes. 

  Análise de dados referentes ao conteúdo corresponde a um conjunto de técnicas de pesquisa 

cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento. Sendo um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações, é fundamental a observância da semântica, entendida como a pesquisa do 

sentido de um texto, para a correta aplicação do método (Bauer & Gaskell, 2014). 

No estudo com os indivíduos, analisou-se o nível de aceitação da tecnologia por parte dos 

entrevistados, e quais fatores poderiam fazer diferença para que um idoso encarasse os dispositivos 

modernos como aliados. 

Tais fatores foram levados em consideração para avaliar como e com que frequência este público 

está disposto a se relacionar com a tecnologia. Aqueles que possuem uma renda financeira maior, por 

exemplo, possuem mais facilidade de compreender as funcionalidades, o uso e a linguagem das novas 

tecnologias se comparados aos de renda inferior. 

 

Conclusão  

O estudo mostrou que a população idosa, em sua maioria, aceita as novas tecnologias. Mas isso 

não é tudo.Se estes objetos podem ser reconhecidos como ferramentas de acessibilidade, ainda são 

encontradas barreiras na utilização – que muitas vezes derivam de características do próprio aparelho, 

como letras pequenas e idiomas estrangeiros. 

As tecnologias surgiram na vida dos idosos de hoje quando estes já eram adultos ou até mesmo 

velhos, e isto influencia no enfrentamento das dificuldades. 

Um fator que chamou a atenção no estudo é que os idosos, em sua maioria, demonstram medo ou receio 

em relação aos aparelhos tecnológicos. Do total dos entrevistados, 60% relataram ter medo de utilizar 

as novas tecnologias, e 40% relataram ter receio de danificar o aparelho. 

Os que responderam ter medo afirmaram que o sentem principalmente quando usam a internet. 

Além disso, é comum o medo de vírus e redes sociais, de estragar e/ou quebrar o aparelho, de não saber 

utilizar, de errar e das consequências do suposto erro. Medo de errar a voltagem, de apagar documentos 

de outras pessoas que estão no computador, de não aprender a utilizar, de não memorizar as funções e 

de não conseguir utilizar o aparelho também foram mencionados. Alguns relataram ainda ter medo 

devido a más experiências com tecnologias. 

Os resultados da pesquisa mostraram que, apesar das dificuldades encontradas, os membros do 

grupo avaliado relataram que desejam superar o medo, e tem interesse em frequentarem cursos de 

inclusão digital. Muitos idosos têm curiosidade de conhecer os avanços tecnológicos e vontade de 



aprender. Eles apresentam medo e resistência ao novo, mas também pode se notar que se sentem 

motivados e interessados em aprender a se tornarem independentes em tarefas associadas à tecnologia. 

Concluímos que existe uma necessidade de mais iniciativas voltadas à inclusão digital que visem 

desmistificar os aparelhos tecnológicos para todos os interessados e não só para uma classe privilegiada. 

Após verificar esta problemática, desenvolveremos no segundo semestre de 2019 oficinas de 

Informática, e que tem o objetivo de instrumentalizar idosos para utilizarem tecnologias do cotidiano. 

Isto inclui desde celulares, controle remotos, câmeras digitais, computadores e aparelhos de cozinha até 

equipamentos de monitoramento das condições de saúde. É preciso que pesquisadores e a população 

como um todo se conscientizem da importância de os idosos lidarem com as tecnologias e de se tornarem 

independentes em suas atividades com tais dispositivos, garantindo a estes sujeitos autoconfiança e uma 

melhor qualidade de vida. 
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