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RESUMO
Vivemos na era da Sociedade da Informação, cujo desenvolvimento está
intimamente ligado à emergência do ciberespaço e da cibercultura possibilitados
pela conexão mundial em rede de computadores. Entretanto, para garantir a
participação neste novo ambiente, não basta simplesmente proporcionar-se
acesso aos meios digitais: é preciso qualificar comunidades excluídas de forma a
dotá-las de competências consistentes com o novo ambiente comunicacional
associado ao ciberespaço. Desta forma, a inclusão digital requer a formação do
usuário para mais do que o uso meramente técnico-instrumental das tecnologias,
abrindo espaço para a autoria e coautoria, para a atuação nas redes sociais de
uma perspectiva cidadã, comunitária e política. A inclusão digital, todavia, gera
questões intrincadas, particularmente para a população da terceira idade. O
objetivo desta pesquisa consistiu em analisar a formação oferecida pelos cursos
de informática para a terceira idade que visam promover a inclusão digital. A
investigação se desdobrou nas seguintes questões de estudo, investigadas no
contexto do curso de informática oferecido por uma Universidade da Terceira
Idade: 1) Quais as abordagens utilizadas na construção dos usos do computador
e da internet? E de outras tecnologias digitais tais como celular, tablet, caixa
eletrônico de banco, portais de serviço online etc.?; 2) Quais os procedimentos
metodológicos adotados pelos professores?; 3) Qual a formação dos professores
atuantes nos cursos e como se preparam para atender as necessidades
específicas dos alunos de terceira idade? 4) Como se caracteriza a atuação dos
cursistas no uso das tecnologias digitais durante a formação? 5) Quais as
concepções de inclusão digital dos professores e dos cursistas das turmas
investigadas?. O estudo, de cunho qualitativo, constatou que, apesar das muitas
fragilidades do curso em questão, uma forma, simples, de inclusão digital está
sendo facilitada. Por um lado, é patente a necessidade de maior investimento no
curso, buscando-se a criação de um projeto pedagógico que seja consistente
com as possibilidades da cibercultura para nortear a prática de ensino e
aprendizagem, a implementação de políticas para a formação continuada dos
docentes, bem como melhorias organizacionais e estruturais, algumas
relativamente simples e de baixo custo, para que se possa fomentar uma
inclusão digital mais abrangente e consistente com as demandas e possibilidades
contemporâneas. Por outro lado, a forma básica de inclusão digital promovida,
apesar de limitada da perspectiva das potencialidades do ciberespaço e da
cibercultura, se revela como tendo enorme valor para seu público-alvo. Os idosos
que participaram no estudo acreditam que a apropriação das tecnologias em
suas vidas pode proporcionar um novo enquadramento social, pois através delas
podem reforçar seus laços com os familiares, podendo também desenvolver
novos conhecimentos e, assim, estar em sintonia não somente com as práticas
sociais atuais, mas, talvez primordialmente, com suas raízes e sua própria
história de vida. Assim, apesar das dificuldades, inconsistências e limitações
impostas ao curso analisado, os alunos, peça-chave e principais atores no
processo, revelam a importância do curso não somente em termos de um espaço
de socialização, mas, crucialmente, em função da significância daquilo que lhes
permite construir e transplantar para as suas vidas.
Palavras-chave: Cibercultura; Inclusão Digital; Terceira Idade; UNATI.
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ABSTRACT
We live in the age of the Information Society, whose development is intimately
linked with the emergence of the cyberspace and the cyberculture enabled by
the Internet. However, mere access to computers and digital media is not
sufficient to guarantee participation in this new environment: it is necessary to
prepare excluded communities to enable them to develop renewed
competencies, consistent with the new communicational environment
associated with the cyberspace. Hence, digital inclusion requires a kind of
user training that subsumes the technical-instrumental use of technologies
and opens up avenues for new modes of authorship, co-authorship and
presence in social networks from a civil, communal and politically engaged
perspective. Nonetheless, digital inclusion raises intricate questions,
particularly for the elderly. The purpose of this research has been to analyse
the training offered by computer courses that aim to promote the digital
inclusion of senior citizens. The following research questions have been
addressed, within the context of a computer course offered by a University of
the Third Age: 1) Which approaches are adopted in construing uses for the
computer and Internet? And what about other digital technologies, e.g. mobile
phones, tablets, ATMs, online service portals, etc.? 2) Which teaching and
learning methods do trainers adopt?; 3) What background do trainers
possess, and how are they prepared to deal with the specific needs of elderly
learners?; 4) How do learners perform during training?; 5) What are the
conceptions of digital inclusion of trainers and learners?. The study, qualitative
in nature, unveiled a picture which indicates that, in spite of various
weaknesses, the course in question is promoting a valuable form of digital
inclusion. On the one hand, the need is clear for further investment to facilitate
a broader form of digital inclusion that is more closely consistent with
contemporary needs and demands, including the following measures:
development of an encompassing pedagogic project to guide teaching and
learning practices; implementation of policies for continuing professional
development of trainers; implementation of organizational and structural
changes, some of relative simplicity and low-cost. On the other hand, the form
of digital inclusion that the course promotes, albeit limited from a cyberculture
perspective, emerges as having great value to learners. Participants in this
study express their belief that technologies can provide them with new
possibilities for social engagement through strengthening of family
connections as well as the development of new knowledge, enabling them to
be in tune with new social practices and, perhaps primarily, their own roots
and life history. Therefore, despite the difficulties, inconsistencies and
limitations of the context studied, the learners, themselves key actors in the
process, reveal the importance of the course not only in what it provides in
terms of space for socialisation, but, crucially, in terms of the profound
significance they ascribe to what the course allows them to build and apply in
their own lives.
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1. INTRODUÇÃO
As sociedades do início do século XXI estão sendo marcadas pela
disseminação, em escala mundial, das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC). No Brasil, o tema “Sociedade da Informação” começou a ganhar maior
destaque no âmbito das políticas públicas, em 2000, através da publicação do
documento Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde (BRASIL, 2000). O
documento, fruto de amplos debates fomentados pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, veio a definir um número de diretrizes possíveis para ações visando
promover a inclusão digital.
O cenário retratado pelo Livro Verde é, de algumas formas, consistente com
uma visão na qual a inclusão digital requer mais do que simplesmente distribuir
computadores e proporcionar acesso à Internet. Como afirma Silva (2010b, p. 134),
não basta democratizar o acesso aos meios digitais de informação, é preciso
qualificar comunidades excluídas, dotando-as de competências para participar na
era digital e na Sociedade da Informação. Para tanto, será necessário formar o
usuário para além do uso meramente técnico-instrumental das tecnologias, abrindo
espaço para a autoria e coautoria, para a atuação nas redes sociais de uma
perspectiva cidadã, comunitária e política.
Esse desdobramento dá-se pelas novidades trazidas com as mídias digitais,
em especial o computador interligado à Internet e com acesso à Web, 1 que, por seu
aparato hipertextual, 2 não se limita à velha estrutura de transmissão de informações
(como na TV, rádio e impressos), mas sim abre espaço para a interação, com um
sentido descentralizador da emissão e recepção da mensagem, onde é possível a
participação integral do usuário.
O próprio Livro Verde (BRASIL, 2000, p.5) sugere uma nova dinâmica social
possibilitada pelo o advento das tecnologias digitais:

1 Web é o termo dado à World Wide Web, isto é, à “teia de alcance mundial” sinalizada pelo acrônimo
WWW. A Web consiste na vasta coleção de documentos (textos, imagens, sons, etc.) disponibilizados
por meio da Internet e acessíveis através de um navegador.
2
“Hipertexto”, termo cunhado por Teodor Nelson na década de 1960, se refere a qualquer texto que
inclui vínculos a outros textos, mas não determina uma ordem única de leitura.
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A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda
mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem a
considere um novo paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global,
com elevado potencial transformador das atividades sociais e econômicas,
uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente
serão, em alguma medida, afetadas pela infraestrutura de informações
disponível. [...] Tem ainda marcante dimensão social, em virtude do seu
elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as distâncias entre
pessoas e aumentar o seu nível de informação.

Esse expressivo movimento da “Sociedade da Informação”, bem como o
desenvolvimento social, econômico e político associado a ela estão intimamente
ligados ao ciberespaço e à cibercultura que emergem com a Internet. O ciberespaço,
segundo Santaella (2003, p. 40), se constitui em “uma realidade multidirecional,
artificial ou virtual, incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que
funcionam como meios de geração e acesso”. A cibercultura, por sua vez, consiste
“(n)o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de
modos de pensar e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento
do ciberespaço”. (LÉVY, 1999, p. 17).
A cibercultura emerge no ciberespaço enquanto uma rede complexa de
multifaces, potencializando uma ambiência aos usuários da Internet que permite a
conexão e conversação mundiais e “fomentando uma opinião pública ao mesmo
tempo local e global” (LEMOS; LÉVY; 2002, p. 25). Lévy (1999) explica que, na
década de 1980, a informática foi perdendo seu status puramente técnico para
fundir-se com as telecomunicações, a editoração, o cinema e a televisão. Desta
forma, as tecnologias digitais se desenvolveram para oferecer, mais recentemente, a
infraestrutura do ciberespaço, considerado pelo autor como “não apenas a
infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de
informações que abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam
esse universo” (LÉVY, 1999, p. 17).
Explorando as muitas formas através das quais os seres humanos se
engajam neste esse universo, Lévy argumenta que as tecnologias digitais propiciam
uma nova dimensão comunicacional, onde os internautas são convidados a superar
a condição de meros espectadores que caracteriza sua relação com a mídia
tradicional (impressos, rádio e TV), para se tornarem colaboradores e cocriadores na
Web. Segundo o autor, a comunicação na Web “permite uma liberação da
expressão pública” ou a “liberação da palavra” (LEMOS; LÉVY, 2000, p. 26). Com a
13

Web 2.0 3, cresce ainda mais a possibilidade de participação coletiva em escala
mundial através de sites colaborativos e redes sociais de todos os tipos
(compartilhamento e cocriação de imagens, vídeos, músicas, textos etc.). Assim, o
internauta está livre para “desempenhar o papel que desejar”, sugere Lemos (2002,
p.11). Desta forma, amplia-se a esfera pública, isto é, o ambiente onde o internauta
pode selecionar conteúdos, participar, intervir, colaborar, ser emissor e mediador de
sua produção. A nova esfera pública ampliada no ciberespaço, materializada através
do computador, do tablet e do celular, traz uma ambiência comunicacional renovada,
que descentraliza o polo da emissão centrado no modelo um-todos, típico das
mídias tradicionais de massa, em favor do modelo todos-todos (LEMOS, 2002, p.
13).
Neste contexto, caracterizado pelos princípios da liberação da palavra, da
conexão e conversação mundial e, finalmente, da reconfiguração social, cultural e
política (LEMOS; LÉVY; 2002), impõe-se a necessidade de um questionamento mais
aprofundado acerca da inclusão digital. Warschauer (2007, p. 51) sugere um leque
de possibilidades que supõe a inclusão digital entendida como mais do que o mero
acesso ao computador e à Internet, justificando a preocupação com a inclusão digital
de forma consistente com os princípios da cibercultura:
É essencial fazer parte dessa rede, não apenas no sentido da inclusão
econômica, mas para que quase todos os outros aspectos da vida cotidiana,
incluindo educação, participação política, assuntos comunitários, produção
cultural, entretenimento e interação pessoal, viabilizando novas estruturas
organizacionais de participação social, desde salas de bate-papo entre
adolescentes, passando por serviços de encontro entre pessoas online e
sites de ação política, até o aprendizado à distância pela Internet.

Entretanto, a inclusão digital como processo de democratização gera
questões intrincadas, uma vez que não basta ter um computador conectado à
Internet: é preciso saber usá-lo em suas possibilidades capazes de potencializar a
cidadania no ciberespaço. Deste modo, abordando questões relativas à inclusão
digital no contexto da cibercultura, esta dissertação examina a situação de um
público crescente e cada vez mais presente na Sociedade da Informação: a terceira
idade.

3 Web 2.0, termo cunhado em 2004, se refere à Web que está sendo construída através da
introdução, disseminação e desenvolvimento de tecnologias que permitem maior participação,
interação e colaboração entre usuários. (O´REILLY, 2005).
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Em 2006 o Brasil tinha 15 milhões de idosos e, diante de uma expectativa de
vida hoje no país de 73 anos (IBGE, 2008), transformam-se as aspirações,
demandas e necessidades deste segmento da sociedade. De fato, o perfil desta
parcela da população vem se transformando ao longo dos séculos por motivos
econômicos, políticos e sociais. Os idosos de hoje, em particular, possuem um novo
perfil fortemente caracterizado pela ausência de obrigações familiares, algumas
vezes compromissos profissionais, disponibilidade de tempo e estímulo à inovação
(SILVA. L; 2009). Essas transformações no estilo de vida dos idosos no Brasil são
consistentes com o movimento observado em outras partes do mundo e, de fato, as
suas implicações têm se tornado cada vez mais presentes nas agendas
governamentais e na crescente documentação e legislação criada em suporte à
faixa etária.
Em nosso tempo, as TIC e a cibercultura trazem não somente novas
exigências, mas também potencialidades a essa faixa etária. Kachar (2003, p. 60)
sinaliza que “a tecnologia possibilita ao indivíduo da terceira idade estar mais
integrado em uma comunidade eletrônica ampla, colocando-o em contato com
parentes e amigos, num ambiente de troca de ideias e informações, aprendendo
junto e reduzindo o isolamento”. Complementando esta proposta, Lima et. al. (2008,
p. 5) sugerem que a “inclusão no mundo digital, não é somente uma forma de
inserção, porém fator primordial para que o longevo continue sendo um sujeito ativo
em suas tarefas cotidianas e possa interpretar o cenário que o cerca”.
Entretanto, a potencialização dessas possibilidades não é um processo trivial.
Santaella (2003, p. 37) propõe que “a navegação interativa no ciberespaço envolve
transformações perceptivo-cognitivas” e, quando ocorrem essas transformações o
usuário se torna um “leitor imersivo”, um tipo de usuário que “navega entre nós e
nexos construindo roteiros não lineares e não sequenciais”, [um usuário] que, assim,
se torna fluente nos processos de apropriação das linguagens hipermidiáticas.

4

Segundo a autora, tornar-se um leitor imersivo não é tarefa fácil em qualquer idade.
Em sua busca por um “perfil capaz de delinear os traços do novo modo de ler do
cibernauta”, Santaella (2003, p. 55) identifica três tipos de usuários: o “novato”, o
“leigo” e o “experto”. Todos os usuários, sem exceções, podem se comportar
4 A hipermídia se desdobra do conceito de hipertexto caracterizada por executar o papel de várias
mídias (de sons, como o rádio, de imagens como a TV, de textos como os impressos) concentradas
em um suporte tecnológico digital – o computador.
15

segundo os perfis sugeridos por ela em diferentes ocasiões. Em um primeiro contato
com o computador, celular ou tablet, o usuário provavelmente se comportará como
um usuário novato, que é caracterizado por uma desorientação diante dos signos,
ansiedade, impaciência, insegurança e confusão. O leigo já pode ser caracterizado
pelo “aprender a se virar”, mostrando conhecer alguns caminhos da Web; quando o
usuário leigo percebe algo estranho, consegue se orientar utilizando a estratégia de
ensaio e erro. Por último, o usuário experto pode ser considerado um “leitor
imersivo”, pois este
tem conhecimento dos aplicativos no seu todo, manipulando as ferramentas
e os comandos com desenvoltura e velocidade. Transita pela rede com
familiaridade em função da representação mental clara que tem da
estrutura, da qualidade e das idiossincrasias dos mecanismos de
navegação (SANTAELLA, 2003, p. 66).

A autora sugere que a transformação de um tipo de usuário para outro está
relacionada à dedicação e ao aumento gradativo do entendimento da estrutura do
ciberespaço e da cibercultura viabilizados pela Internet, mas ela não destaca a idade
como o único fator de relevância a este processo. Assim, Santaella sustenta que não
há uma idade definida para que se tenha maiores facilidades para compreender a
estrutura do ciberespaço, apontando que isto depende de uma série de fatores
relacionados de forma singular ao entendimento de cada indivíduo. Quanto maior for
a compreensão da estrutura do ciberespaço, bem como também a conscientização
da importância de estar inteirado dos novos comportamentos sociais diante das TIC,
a inclusão digital passa a ser um aspecto real na vida do indivíduo. Para ela, esse
entendimento também “depende da mídia que se apresenta à percepção e à
cognição” (SANTAELLA, 2003, p. 67).
No caso da Web, o que se apresenta é a hipermídia, que possui um novo
funcionamento, o qual é híbrido e, portanto, incomum a grande parte dos idosos,
uma vez que estes estão acostumadas à funcionalidade unidirecional das mídias
clássicas e por isso, para eles, a inclusão digital é um desafio maior. Trata-se de
indivíduos contemplativos, “bem comportados, com intervalos de atenção bem
treinados a programações manipulativas e a movimentos lineares”. (SILVA. M;
2010a, p 14). De fato, Kachar (2003) afirma que os idosos, em especial, têm
revelado dificuldades específicas com as novas linguagens e tecnologias. Vieira e
Santarosa (2009) explicam que essas dificuldades existem porque esses indivíduos,
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tratados como “idosos contemporâneos”, desenvolveram-se em um contexto
histórico e social onde a tecnologia estava em um patamar significativamente “mais
primitivo do que hoje”. Trata-se de indivíduos que passaram grande parte de suas
vidas como espectadores (da TV, do rádio e do jornal impresso), vivendo
experiências lineares, e que tendem a achar difícil romper com a forte cultura
unidirecional imposta pelas mídias clássicas. Assim, são poucos os que não se
apresentam desnorteados no novo ambiente comunicacional do ciberespaço, e
muitos veem um sistema interativo5 e hipertextual como um desafio intransponível.
Para realizarem um contato com o computador ou outras tecnologias, seja por
desejo ou por necessidade, a terceira idade procura a ajuda de familiares, mas
muitas vezes esses não têm disponibilidade, interesse em ensinar ou talvez não
dominem, eles próprios, o recurso em questão. Quando o indivíduo não conta com a
ajuda de alguém próximo, utilizar a tecnologia se torna mais complicado e distante,
talvez um desafio e, até mesmo, uma ameaça. Desta forma, uma alternativa para
que a terceira idade se aproprie da Internet e de outras tecnologias como celular,
caixa eletrônico de bancos, tablets, consiste em cursos de informática direcionados
para sua faixa etária. Vieira e Santarosa (2009) evidenciam que os idosos procuram
por programas de inclusão digital “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 comunicação suportadas pela Internet podem lhes oferecer”.
Kachar (2003) considera que os cursos de informática para a terceira idade
precisam lançar mão de conhecimentos construídos através de pesquisas sobre
processos cognitivos na terceira idade, de modo a possibilitar a adequação de
metodologias às necessidades específicas da faixa etária. Limitações impostas por,
por exemplo, problemas com a memória, diminuição da capacidade visual e auditiva,
questões de mobilidade restrita, constituem fatores que devem ser levados em conta
de modo a se desenvolver metodologias capazes de atender ao ritmo de
aprendizado e habilidades da terceira idade. A autora enfatiza que há pouca
produção científica sobre o aprendizado da informática na terceira idade, concluindo

5 A interatividade tem como base a bidirecionalidade e a hibridação, e se caracteriza pela dinâmica
realizada em trocas comunicativas nas quais o usuário exerce influência sobre o conteúdo com o qual
interage, manipulando-o e modificando-o ao seu bem entender. (SILVA 2010a, p. 53).
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que “os cursos de informática ainda não apresentam uma metodologia de ensino e
aprendizagem específica para a terceira idade”. (KACHAR, 2003, p. 53).
Trabalhos

mais

recentes

reforçam

o

questionamento

acerca

das

especificidades na relação da terceira idade com as TIC. Goulart (2007) indica que a
maioria dos idosos possui interesses, necessidades e dificuldades comuns em
relação à aprendizagem digital, incluindo: continuar participando da sociedade e
romper as muitas barreiras que eles encontram no caminho, sendo o maior desafio
continuar gestores e protagonistas de suas vidas, sem precisar de auxílio ou ficar na
dependência de terceiros, pois eles não querem se acomodar. A autora constata que
estar incluído digitalmente é uma necessidade urgente dos idosos, pois eles querem
participar do mundo virtual e compreender todas as suas possibilidades. Estas
constatações são também pontuadas por Alves (2007), que discute o retorno à
escola atrelado à demanda permanente da educação ao longo da vida como
revelação de uma velhice ativa, demonstrando as intrínsecas relações entre o
processo de envelhecimento e a educação como oportunidade de retomada de
planos de vida. A literatura na área indica que a terceira idade busca cursos de
informática para uma variedade de propósitos, mostrando o aumento da participação
dos idosos à procura de alternativas para uma vida que acompanhe o ritmo da
sociedade, de modo a se manterem presentes e ativos em seu contexto social e
com objetivos e perspectivas de realizações pessoais antes inimagináveis.
Consequentemente, se torna de extrema valia investigar as ações realizadas
com o intuito de fomentar a inclusão digital da terceira idade, incluindo, em
particular, a participação deste segmento da sociedade em cursos de informática, e
é neste contexto que o presente trabalho se insere.

1.1 Objetivo geral e questões de estudo
O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar a formação oferecida pelos
cursos de informática para a terceira idade que visam a promover a inclusão digital
dos cursistas. A investigação se desdobrou nas seguintes questões de estudo, que
foram investigadas no contexto do curso de informática oferecido por uma Unati:
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1. Quais as abordagens utilizadas na construção dos usos do computador e da
internet? E de outras tecnologias digitais tais como celular, tablet, caixa
eletrônico de banco, portais de serviço online etc.?
2. Quais os procedimentos metodológicos adotados pelos professores?
3. Qual a formação dos professores atuantes nos cursos e como se preparam
para atender as necessidades específicas dos alunos de terceira idade?
4. Como se caracteriza a atuação dos cursistas no uso das tecnologias digitais
durante a formação?
5. Quais as concepções de inclusão digital dos professores e dos cursistas das
turmas investigadas?

Com o intuito de responder tais questões, apresentamos, no capítulo a seguir,
uma discussão de aspectos básicos associados à terceira idade, abordando
questões ligadas à imagem formada social e culturalmente sobre essa fase da vida.
Apresentamos um breve histórico que mostra as diferentes concepções da velhice,
de modo a lançar as bases para uma compreensão melhor dos movimentos criados
pelos próprios cidadãos idosos, assim como governos de todo o mundo, na luta
pelos direitos dessa faixa etária.
Ainda nesse capítulo, discutimos a inclusão digital em sua concepção mais
ampla, consistente com os princípios da cibercultura, apontando desafios e
oportunidades relacionados à promoção da inclusão digital da terceira idade. Deste
modo, discutimos a necessidade de oferecer-se não somente o acesso às
tecnologias, mas de se criar uma ambiência na qual o idoso possa se tornar fluente
em seu uso e possa, assim, exercer um papel de participante legítimo no
ciberespaço, onde venha a atuar, de forma consistente, como indivíduo e como
colaborador de forma cidadã.
No capítulo 3, apresentamos o campo da pesquisa, a abordagem e técnicas
adotadas, assim como uma exploração preliminar dos dados obtidos.
Em seguida, no capítulo 4, desenvolvemos uma discussão mais aprofundada
dos dados, interligando-os com a literatura que norteia este trabalho e apresentando
os resultados da pesquisa sobre a condição de promoção da inclusão digital na
terceira idade no campo estudado.
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Finalmente, no capítulo 5, discutimos os entendimentos e implicações mais
abrangentes do trabalho, aproveitando temas e questões que emergiram da
pesquisa conduzida como base para a sugestão de ideias e recomendações de
trabalhos futuros.
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2. A TERCEIRA IDADE E A INCLUSÃO DIGITAL

2.1 O problema da negação da “velhice”
A fase da velhice ou terceira idade sofreu diversas personificações ao longo
da história. Entretanto, uma atenção mais expressiva a este segmento da população
é um desenvolvimento relativamente recente e associado, significativamente, ao
aumento sensível, ao longo de poucas décadas, da expectativa de vida do ser
humano. Com os avanços na medicina, nas condições sanitárias e nas organizações
sociais, a expectativa de vida tem se ampliado, e a velhice passa a ser uma etapa
mais claramente presente nas agendas governamentais ao redor do globo.
No entanto, o ser humano é um ser social e histórico, e, como tal, está em
constante processo de construção e reconstrução. Em cada período da história da
humanidade, em cada local do planeta, forma-se uma imagem do ser humano
enquanto ser social. Cada imagem é idealizada de forma consistente com os modos
de pensar e ser do contexto onde é construída, e difere das imagens criadas em
outros locais e tempos. Podemos perceber que descobertas científicas, disputas
pelo poder, conflitos armados ou ideológicos, alterações nas relações pessoais, na
economia, no desenvolvimento dos locais, todos estes elementos constituem fatores
que modificam a maneira como os indivíduos percebem o que está ao seu redor e
como percebem a si mesmos. Nesta lógica, cada fase da vida também é
reconhecida de formas diferentes em diferentes contextos. Como sugere Kachar
(2003, p. 28), “cada época e cultura tem sua maneira de encarar o envelhecimento e
formas de tratar o seu idoso”.
Em algumas estruturas sociais, como em certas sociedades orientais e tribais,
as pessoas mais velhas sempre foram (ou continuam sendo) consideradas os
membros mais importantes do grupo. Suas experiências e conhecimentos são suas
principais fontes de valorização, uma vez que estes indivíduos desempenham um
papel central na preservação da cultura da sociedade. Como explica Kabwasa (1982
apud VITAL, 2005, p. 26), nas sociedades sem objetivos industriais, em que o ciclo
de vida tem um significado “cósmico”, o idoso é “depositário de conhecimento, capaz
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de ver o todo, compromissado apenas com a vida; o idoso está apto a refazer
caminhos e, por meio de suas memórias e experiências, ajudar a encontrar a
essência da velhice”.
Entretanto, na maior parte das sociedades ocidentais até o século XVIII, as
condições de vida eram precárias, e alcançar uma idade avançada se constituía em
um desafio. Desta forma, a velhice seguiu uma tendência a ocupar um espaço no
imaginário social como se constituindo em uma fase obscura, de decadência, uma
fase da vida temida pelos que dela se aproximavam. Partindo da Antiguidade
Clássica e passando por diferentes momentos históricos, Mascaro (2004) explora
uma série de exemplos que ilustram a perpetuação do desejo de “uma eterna
juventude”. Examinando diversos mitos gregos, a autora discute o temor da velhice e
a busca por manter-se jovem. Nesses exemplos, adiar ou combater a velhice estava
ligado a atos de heroísmo: guerreiros em busca de elementos da natureza
guardados por monstros, nas profundezas da Terra; substâncias milagrosas
retiradas da natureza; alquimistas que afirmavam poder rejuvenescer as pessoas ou,
adiar essa fase da vida, ou ainda, tornar os seres humanos imortais. Nesse
contexto, “envelhecer e ficar velho representava um momento trágico da existência
do homem” (MASCARO, 2004, p. 14). Sob o olhar do poeta Hesíodo, a velhice é
parte das “forças negativas da vida”. (MASCARO, 2004, p. 14)
Por outro lado, a autora lembra o poeta Homero, que na Ilíada e na Odisséia
expressa, através de personagens idosos, sabedoria, bondade e até mesmo vigor
(MASCARO, 2004), o que é consistente com o posicionamento dos anciãos, em
sociedades orientais e tribais, em postos de liderança nas quais são investidos com
poder decisório central para o coletivo. Mascaro (2004, p. 33) lembra também que “a
velhice foi poderosa e prestigiada em Esparta, nas oligarquias gregas e em Roma
até o século II a. C.”. Desta forma, parecem ter coexistido concepções contrastantes
da velhice ao longo da história ocidental, apesar da predominância de uma
tendência à segregação dos idosos, que têm na juventude um grande vilão.
Com a emergência das sociedades mercantis e urbanas, mudanças nas
relações econômicas e de poder começaram a possibilitar ao jovem novos acessos
que eram, muitas vezes, cabalmente negados aos idosos. A força e a agilidade da
juventude sempre ofereceram vantagens aos jovens e saudáveis, e as novas
condições de vida possibilitadas pelo crescimento das cidades não modificaram esta
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situação de forma significativa. Pelo contrário: a segregação parece ter sido
exacerbada. Kachar (2003) esclarece que, na França do século XIX, o termo
“velhice” assume o significado daquele que já não possui bens ou condições
econômicas para seu próprio sustento. Com a Revolução Industrial e a expansão do
capitalismo, esse quadro se torna mais definido, pois, como afirma Vital (2005), a
sociedade moderna tem valores de uso prático, e “o modo capitalista de produção
remete o homem trabalhador a um final de vida sem sentido, pois, para este, o único
sentido daquela ideologia acena em ser produtivo e capaz de desempenhar os
papéis que esse modo de produção valoriza”. Nesse contexto, ser velho, encontrarse na velhice, significa perda de status social, incapacidade física e financeira. Ser
“velho” significa ser um membro da família que precisa de maiores cuidados e apoio
financeiro para sobreviver.
No século XX, iniciam-se esforços no sentido de se alterar essa concepção da
velhice. Na década de 1960, políticas públicas e sociais foram criadas na Europa
para redefinição de benefícios aos idosos, como aumento do valor de pensões e a
substituição do termo “velho” por “idoso” em documentos oficiais, na tentativa de se
melhorar a imagem dessa população (KACHAR, 2003). Mesmo assim, os idosos
confrontam uma negatividade construída ao longo dos séculos. Experiências sociais
que vivemos – seja na escola, na família, ou no trabalho – expressam nossos
valores e modos de ver o idoso, e ainda parece predominar uma imagem
estereotipada e de exclusão desta faixa etária. Estereótipos consistem em
“crenças... que possibilitam aos indivíduos lidarem com pessoas e objetos com os
quais não tem familiaridade suficiente” (MASCARO, 2004, p. 63), e uma vez que
“mergulha[m] as suas raízes no afetivo e no emocional, porque est[ão] ligado[s] ao
preconceito por ele[s] racionalizado, justificado ou engendrado” (BARDIN, 1977, p.
51), não podem oferecer uma fundamentação adequada às relações sociais
democráticas.
Nas sociedades capitalistas, um dos maiores responsáveis pela disseminação
de estereótipos é a mídia. Em sua função de disseminação de informações, a mídia
de massa tem papel fundamental na formação do imaginário social. Este é
consistente com os padrões de ideologia do processo capitalista, e acaba por
disseminar a visão negativa da velhice já discutida. Como os modos de produção e
de consumo estão profundamente ligados às características da juventude, a
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negação da velhice se constitui em tentativas de se estender a juventude, quer seja
através da promoção do uso de produtos cosméticos e farmacológicos, quer seja
através da promoção de hábitos associados à jovialidade e à saúde, como a prática
de esportes e atividades diversas de lazer que exigem exercício e preparação
físicos. Passa a vigorar um modelo de “terceira idade” que impõe atitudes, mas que,
nem sempre, é visto como ideal pelos próprios interessados, podendo gerar
frustração naqueles que não se conformam. Assim, é preciso considerar-se também
que a população idosa é heterogênea.
A negação da velhice que foi cultivada ao longo de séculos e, portanto,
enraizou-se em nosso imaginário, precisa ser contestada de modo a possibilitar que
novas visões, mais positivas e construtivas, da velhice sejam pensadas,
disseminadas e viabilizadas.

2.2 Sobre o envelhecimento
Conforme já exposto, o tempo e o espaço em que vivemos contribuem para
estabelecer nossas identidades e as maneiras como nos relacionamos. Ademais,
conforme Fortes e Neri (2008, p. 51) sugerem,
os eventos de vida são importantes fontes de influência para o
desenvolvimento humano, durante todo o curso de vida, orientando a
personalidade ao enfrentamento de desafios ao seu ajustamento biológico,
social e psicológico e, com isso, promovendo o seu desenvolvimento.

Desta forma, um dos primeiros passos em qualquer tentativa de examinar
criticamente os estereótipos negativos da terceira idade é considerar as suas
peculiaridades, investigando o que pode ser caracterizado como biológico, genético,
e como estes aspectos se relacionam com o social, com as experiências e
interações ao longo da vida, no tocante ao processo de envelhecimento.
O envelhecimento é um processo natural e inevitável. As mudanças no corpo
humano, desde o nascimento, se processam pela ordem biológica e genética, mas
estão também ligadas às respostas do individuo ao ambiente, às ações ao seu
redor. O envelhecimento, portanto, é “inerente à vida humana e é um processo
multifatorial e contínuo”. (CORTELLETTI; CASARA; 2006, p. 11). Entretanto, não há
uma definição cronológica exata para o momento em que começa este processo,
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pois cada ser humano apresenta suas características biológicas imbricadas com as
suas demais experiências. Deste modo, “o envelhecimento de cada pessoa é uma
experiência bastante individualizada e heterogênea”. (MASCARO, 2004, p. 51).
É preciso compreender que alguns dos aspectos que envolvem o
envelhecimento, sejam eles físicos ou cognitivos, começam a se manifestar a partir
dos 30 anos de idade (KACHAR, 2003). Por volta dos 60 anos, entramos na fase
determinada socialmente como terceira idade e, biologicamente ou fisiologicamente,
na fase da senescência, que está relacionada às alterações mais perceptíveis no
corpo, as quais são comuns ao processo de envelhecimento. Quando o indivíduo
apresenta problemas de saúde nesta fase da vida, ele passa a fazer parte da
senilidade (KACHAR, 2004). Como explica Mascaro (2004), a senilidade é o
envelhecimento acompanhado de patologia.
A senescência afeta diversas partes do organismo. No entanto, alguns dos
problemas mais frequentes, incluindo mudanças nas características psicológicas dos
indivíduos, podem se tornar, como indica Kachar (2004), os principais desafios para
os idosos que desejam engajar-se com o aprendizado das TIC. Dentre estes
problemas frequentes, está o declínio das habilidades auditivas (por exemplo,
discriminação diminuída de altas frequências e o “zumbido” nos ouvidos) e visuais
(por exemplo, a “vista cansada” ou presbiopia, catarata e glaucoma). (KACHAR,
2003). Alterações ligadas à cognição e à memória influenciam, algumas vezes, as
habilidades de linguagem e o desempenho em tarefas complexas, assim como a
capacidade da memória secundária, “que se refere à armazenagem de informação
apreendida recentemente, apresenta decréscimo mais intenso nas pessoas com
mais idade”. (KACHAR, 2003, p. 42). Algumas dessas deficiências podem vir a se
desenvolver, como explica Yassuda (2004, p. 111), pela “diminuição na velocidade
do processamento de informações e menor uso de estratégias durante a
memorização”.
Por outro lado, os eventos de vida, como explicam Fortes e Neri (2004),
aquilo que se vivencia ao longo da existência, podem desencadear mudanças na
personalidade. Alguns desses eventos causam profundas alterações emocionais,
sociais e mentais, e interferem diretamente na qualidade do processo de
envelhecimento. Os estresses da vida cotidiana, acontecimentos inevitáveis (como a
morte de um ente querido), como também conquistas e realizações importantes e
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felizes são fatores consideráveis para que o indivíduo possa vir a apresentar
problemas de saúde física e mental mais ou menos graves na velhice. Desta forma,
“o envelhecimento, sendo parte do cenário da vida humana, é um estágio vital e
natural, com mudanças físicas, psíquicas e sociais peculiares a cada indivíduo”.
(CORTELLETTI, 2006, p. 23).
Portanto, se alguns aspectos biológicos não podem ser negados ao tratar-se
do ser humano que envelhece, olhar-se apenas os decréscimos nas capacidades
orgânicas dos indivíduos idosos é minimizar essa fase da vida, além de ainda
reforçar os preconceitos já severamente enraizados em nossa cultura. Se “a
constituição do estilo de vida é determinado pela cultura e nela, pelas instituições”
(BOTH, 2006, p 31), ao propor novos aprendizados para a terceira idade, sobretudo
o das TIC, é preciso atentar-se para as suas idiossincrasias, de modo a se promover
uma educação que seja plural e que promova o bem estar de todos.

2.3 Políticas públicas e a terceira idade
A movimentação no sentido de se ampliar o apoio à terceira idade conta com
o respaldo da ONU, que em 1978 inaugurou a primeira iniciativa de formulação de
políticas voltadas aos idosos, tendo em vista uma “necessidade de atenção mundial
aos graves problemas que cercam uma parte cada vez maior da população do
mundo” (ONU, 1982, p. 4). Esta iniciativa começou a tomar forma na Assembleia
Mundial do Envelhecimento realizada em Viena em 1982, que teve como objetivo
discutir diretrizes para um programa internacional de seguridade econômica e social
e explorar como criar oportunidades para que os idosos possam continuar a
contribuir socialmente. Este objetivo resultou em metas para
fortalecer a capacidade dos países para abordar de maneira efetiva o
envelhecimento de sua população e atender às preocupações e
necessidades especiais das pessoas de mais idade, e fomentar uma
resposta internacional adequada aos problemas do envelhecimento
mediante medidas para o estabelecimento de nova ordem econômicointernacional e o aumento das atividades internacionais de cooperação
técnica, em particular entre os próprios países em desenvolvimento (ONU,
1982, p. 5).
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A Assembleia estabeleceu cinco metas específicas, consistentes com
princípios e objetivos já estabelecidos em documentos anteriores (incluindo a Carta
das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros)
Essas cinco metas perpassam o objetivo de promover compreensões nacionais e
internacionais

a

respeito

das

questões

humanitárias

relacionadas

com

o

envelhecimento, propondo e estimulando políticas e programas orientados a ações
que garantam a segurança social, econômica e cultural dos idosos. São
apresentadas alternativas e opções de políticas compatíveis com os valores, metas
nacionais

e

princípios

reconhecidos

internacionalmente

em

relação

ao

envelhecimento, e encoraja-se o desenvolvimento de ensino, capacitação e
investigação que respondam adequadamente ao envelhecimento, fomentando um
intercambio de atitudes e conhecimentos nessa esfera (ONU, 1982).
Um segundo documento, Princípios das Nações Unidas em Favor das
Pessoas de Idade (ONU, 1991), veio a fortalecer e ampliar o escopo do documento
anterior, detalhando uma série de princípios que dizem respeito à independência, à
participação, aos cuidados, à autorrealização e à dignidade dos indivíduos idosos, e
incluindo propostas aos programas nacionais. No Brasil, a Política Nacional do
Idoso, criada sob a chancela do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
fome, estabeleceu, em 1994, o Conselho Nacional do Idoso através da promulgação
da lei nº 8.842 (BRASIL, 1994), que veio a estabelecer princípios e diretrizes para a
população idosa no contexto específico do país.
Em 2002, ocorre a segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento,
buscando articular novos princípios que possam atender aos idosos, aumentando as
oportunidades na vida dessas pessoas e promovendo ao máximo suas capacidades
de participar em todos os aspectos da vida (ONU, 2002). Com base no Plano de
Ação Internacional para o Envelhecimento de Madrid (ONU, 2003), é promulgada,
em 2003, no Brasil a lei 10.741, que estabelece o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003)
localiza, no contexto nacional, os objetivos traçados em nível internacional,
orientando a população sobre os debates conduzidos nesta área e apresentando as
necessidades e urgências que caracterizam a faixa etária em questão.
Uma das motivações centrais que têm fomentado o movimento exposto acima
é a preocupação generalizada de instituições internacionais e governos com as
mudanças demográficas que têm ocorrido ao redor do globo. No Brasil,
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especificamente, projeta-se que, com os avanços da medicina e as melhorias nas
condições gerais de vida, a expectativa de vida passará de 73 anos em 2008, a uma
média de 81 anos em 2050, alcançando os níveis de países como Islândia (81,80
anos), Hong Kong, China (82,20) e Japão (82,60). (IBGE, 2008).

Além disto, a

população da terceira idade tem aumentado, ao longo das últimas décadas, em
contrapartida à redução da taxa de natalidade. Projeta-se que, em apenas oito anos,
teremos em nosso país cerca de 13,60% da população formada pela terceira idade
(IBGE, 2010). As figuras 1 e 2 representam o impacto destas mudanças na pirâmide
etária do país, e a figura 3 ilustra o crescimento projetado para a população idosa,
especificamente.

Figura 1 – Pirâmide etária absoluta do Brasil em 2000 (baseado em IBGE,
2008b).
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Figura 2 – Pirâmide etária absoluta do Brasil em (baseado em IBGE, 2008b).

Figura 3 – População de 80 anos ou mais de idade por sexo entre 1980 e
2050. (IBGE, 2008a).

A situação no Brasil reflete a tendência mundial ao crescimento dessa faixa
etária projetado para o futuro próximo, tornando as implicações destas estimativas
uma realidade em

destaque

que precisa ser

considerada em

nível de

desenvolvimento de políticas públicas. Em particular, o sistema da previdência social
é uma das áreas que necessitam de atenção privilegiada, pois as relações
econômicas no país tendem a mudar com a diminuição da proporção da população
economicamente ativa com relação ao número de aposentados, como ressalta
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Mascaro (2004). De fato, o Brasil tem ampliado seu investimento em iniciativas
direcionadas a esta parte da população desde a década de 1980, e, na década de
90, questões ligadas à aposentadoria passaram a ter destaque diante do novo
cenário apresentado à previdência social. (STUCCHI, 2006). Cabe ressaltar que
essas mudanças ocorreram, principalmente, pelo movimento que os próprios
aposentados e pensionistas realizaram para que suas questões econômicas
estivessem em destaque na pauta das políticas públicas. (SIMÕES, 2006). Uma das
principais reivindicações desse movimento estava ligada à unificação dos institutos
de aposentadoria e pensões, alterado no período do regime militar, fragilizando as
lideranças sindicais de categorias profissionais “que geriam recursos políticos e
econômicos importantes” para os ex-trabalhadores (SIMÕES, 2006).
Entre outros aspectos relativos a questões econômicas envolvendo idosos,
Fonte (2002) aponta o aumento do investimento do governo na área da saúde.
Trata-se de área essencial à terceira idade, uma vez que o idoso está mais
vulnerável

a

doenças

crônicas

e

degenerativas,

que

também

requerem,

frequentemente, apoio psicológico e emocional, particularmente quando a realidade
comum aponta declínio nas relações sociais entre a família e o afastamento do
trabalho.
De uma perspectiva mais ampla, o Plano de Ação para o Envelhecimento
Internacional aponta a direção que os governos devem seguir para que cumpram
suas responsabilidades com a população da terceira idade, considerando as
questões da globalização e as mudanças que as TIC estão causando nas
sociedades:
Produziu-se uma revolução mundial quanto ao uso da tecnologia da
informação e à potenciação da sociedade civil. Isso nos permite estabelecer
os vínculos de colaboração necessários para construir uma sociedade para
todas as idades. Sendo os governos os principais responsáveis pelo bemestar da população idosa, devem realizar seu trabalho mediante alianças
eficazes com todos os interessados: das organizações não governamentais
ao setor privado, das organizações internacionais a educadores e
profissionais da saúde e, certamente, as associações que reúnem os
próprios idosos. (ONU, 2003b, p. 14)

No âmbito da Educação, numerosas ações vem sido implementadas por
organizações governamentais e privadas, incluindo os Centros de Convivência para
Idosos e as Universidades Abertas para a Terceira Idade (Unati), que discutimos em
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mais detalhes na seção seguinte. Cabe ressaltar que as medidas e ações na área
da Educação são regidas pelas diretrizes propostas no Estatuto do Idoso (BRASIL,
2003c, p. 6) e, entre suas peculiaridades, têm o compromisso em formar cidadãos
da terceira idade para as práticas sociais por meio das tecnologias, como define o
Artigo 21:
O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação,
adequando currículos, metodologias e material didático aos programas
educacionais a ele destinados.

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

O Estatuto reflete uma consciência da importância que as TIC podem
representar para a terceira idade no que diz respeito a manterem esses cidadãos
integrados na coletividade, o que é consistente com as diretrizes estabelecidas pela
ONU no item 38 do Plano de Ação para o Envelhecimento, que trata de questões de
acesso ao conhecimento, à educação e à capacitação da população da terceira
idade:
As mudanças tecnológicas podem contribuir para a alienação de pessoas
idosas, carentes de educação ou capacitação: maior acesso à educação na
juventude beneficiará as pessoas à medida que vão envelhecendo, inclusive
para enfrentar as mudanças tecnológicas. Não obstante apesar disso, os
níveis de analfabetismo continuam sendo elevados em muitas regiões do
mundo. A tecnologia pode ser utilizada para unir as pessoas e contribuir,
dessa forma, para a redução da marginalização, da solidão e da separação
entre as idades. Por conseguinte, dever-se-iam adotar medidas para
permitir o acesso, a participação e a adaptação de idosos às mudanças
tecnológicas. (ONU, 2003b, p. 40)

A valorização na educação é um grande passo no sentido de se promover a
formação permanente da terceira idade. Essa formação pode ajudar a minimizar
diferenças sociais, reconfigurando o valor dos idosos em nossa sociedade, que
ainda tende a ver no idoso o estereótipo já discutido, além de proporcionar
possibilidades de se manter esses indivíduos contribuindo ativamente para a
sociedade. O Plano de Ação para o Envelhecimento (ONU, 2003b, p. 42) inclui duas
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medidas que abordam, especificamente, os tipos de educação que as instituições
precisam oferecer aos idosos:
Objetivo 1, Medida b) estimular e promover a capacitação
fundamental nas primeiras letras e em aritmética dos idosos e dos
membros mais velhos da força de trabalho, incluída a alfabetização
especializada e a capacitação em informática para idosos com
incapacidades;
Objetivo 2, Medida b) criar, nos programas educativos, oportunidades
para o intercâmbio conhecimentos e experiências entre as gerações,
que incluam a utilização de novas tecnologias;

No Brasil, as pessoas que têm em média 60 anos atualmente foram
escolarizadas por volta da década de 50, quando as condições do sistema
educacional eram tais que poucos tinham a oportunidade de ingressar no
equivalente ao atual ensino médio, e números ainda mais reduzidos progrediam
para o Ensino Superior (ES). Suas competências vinham, predominantemente, de
conhecimentos do ensino fundamental, e a formação básica para o mercado de
trabalho tendia a ser feita dentro do próprio ambiente de trabalho, de acordo com a
lógica industrial (SIMSON, 2009). Portanto, a intenção proposta no objetivo 1,
apresentado acima, busca diminuir a defasagem dos conhecimentos considerados
fundamentais, além de objetivar atender as demandas tecnológicas atuais, que não
eram presentes no momento de escolarização dos idosos de hoje.
Todavia, precisamos atentar para o desafio de tentar aproximar ao máximo os
discursos vindos dos documentos oficiais e as práticas sociais cotidianas, pois o
Brasil é um país cujas desigualdades sociais estão explícitas (MASCARO, 2004). É
dever do Estado e dever das instituições que se propõem a oferecer educação
permanente aos idosos garantir seus direitos e contribuir para reformular os
conceitos de velhice difundidos na sociedade. Este é o caminho para uma real
reconstrução da velhice em nosso tempo.

2.4 Universidades da Terceira Idade (UNATI) e a educação permanente
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Refletindo a trajetória das ações políticas direcionadas aos idosos delineada
na seção anterior, tornou-se concreto um aumento exponencial do número de
projetos e iniciativas educacionais que buscam cumprir com responsabilidades em
relação a essa faixa etária. De fato, o campo dessa pesquisa se situa em uma
Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati). Baseadas em um conceito difundido
no Brasil e no mundo, as Unati´s têm o objetivo de oferecer aos idosos
oportunidades de educação, de integração e saúde. A primeira Unati foi estabelecida
em Toulouse, na França, em 1973, dentro da Universidade de Ciências Sociais
(CACHIONI;

NERI;

2004),

e,

desde

então,

um

número

de

instituições,

implementando modelos variados, tem sido criadas em diversos países.
Reconhecimento como idealizador do conceito das Unati´s é dado ao
professor Pierre Vellas, que pertencia à faculdade de Direito e Economia da
Universidade de Toulouse. Vellas passou a se preocupar com a causa dos idosos
quando realizou visitas em hospícios, alojamentos e pensões de aposentados para
avaliar a situação dessas instituições e observou que era bastante comum que
famílias deixassem seus idosos nesses locais para tirarem férias, porém, ao
retornar, não os retiravam mais de lá. (CACHIONI, 2003 apud TAMM, 2009). Tendo
constatado que o abandono nos asilos estava se repetindo de forma mais geral,
Vellas concluiu que se tratava de uma prática social, um fenômeno comparável à
situação de abandono de animais domésticos (TAMM, 2009). Vellas conclui que, ao
envelhecer, o indivíduo se tornava muitas vezes um “empecilho” para a família, que
procurava uma maneira fácil e, de muitas formas, perversa de resolver seu
“problema” através do abandono dessas pessoas em asilos, casas de saúde ou, até
mesmo, à sua própria sorte.
Nesse contexto, Vellas deu início a um trabalho visando modificar a realidade
que os idosos franceses viviam, inaugurando a primeira Unati. Esta tinha o objetivo
de promover programas de atividades comensuradas com as condições,
necessidades e aspirações deste grupo etário (CACHIONI; NERI; 2004). Outros
países da Europa, bem como os Estados Unidos e Canadá também começaram a
instaurar formas variadas de Unati´s em universidades. Desta forma, foram criados
dois modelos básicos destas universidades, o francês e o inglês (VITAL, 2005).
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O modelo francês segue uma estrutura tradicional de universidade, abarcando
não apenas a população da terceira idade, mas todas as faixas etárias que estejam
interessadas na problemática do envelhecimento e na ideia da educação
permanente (VITAL, 2005). Em contraste, o modelo inglês está fundamentado na
noção de apoio entre pares, que propicia uma troca entre especialistas aposentados
de várias áreas e os jovens estudantes. Neste modelo, a intenção é aumentar a
interação entre as gerações em projetos interdisciplinares em ações profissionais
(VITAL, 2005). A iniciativa inaugurada pelo professor Vellas se disseminou
rapidamente e, no Brasil, já existem mais de 100 programas no modelo francês
instaurados em universidades.
Nos diversos programas educacionais direcionados à terceira idade no Brasil,
os projetos pedagógicos tomam rumos variados e podem ser classificados em três
grandes grupos (VITAL, 2005). O primeiro é o das “Universidades Abertas da
Terceira Idade” que oferecem extensão universitária para a população da terceira
idade. O segundo é o grupo das “Universidades Abertas para a Terceira Idade”, que
ofertam e promovem a entrada de idosos nos cursos regulares de graduação ou
pós-graduação visando à integração das gerações. O terceiro é grupo das
“Universidades Abertas à Terceira Idade”, que abrangem os objetivos dos grupos
anteriores e o tripé máximo da universidade brasileira que é o ensino, a pesquisa e a
extensão (VITAL, 2005).
O modelo geral das Unati´s no Brasil tem três eixos centrais, cada um
direcionado a um público e objetivos específicos. Para os idosos, especificamente,
são oferecidos serviços de saúde, atividades socioculturais e educativas e atividades
de integração e inserção social. São também oferecidas, para estudantes de
graduação, profissionais e o público em geral, cursos de formação, capacitação,
atualização, especialização de recursos humanos, educação permanente e
preparação para cuidadores de idosos. Por fim, são oferecidas oportunidades para
pesquisadores e estudantes de cursos de pós-graduação contribuírem com a
produção de conhecimentos relativos à terceira idade.
Desta forma, as Universidades Abertas da Terceira Idade são espaços
privilegiados de educação permanente para e acerca desta faixa etária. Sustenta-se
que a dimensão educacional proporciona qualidade de vida, inclusão social,
exercício de participação, intervenção e novas atitudes positivas em relação à vida,
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a si próprio e com outros a seu redor. (CORTELLETTI; CASARA; 2006). De fato, a
filosofia de Vellas se aproxima dos princípios de Paulo Freire (1996) sobre a
importância da autonomia dos sujeitos e da consciência do ser inacabado, que
vislumbra a educação como ambiente de formação crítica, trocas e novas
experiências baseadas em experiências anteriores significativas.
Outras iniciativas, como os Centros de Convivência para idosos, também
exercem papel significativo na promoção da educação da terceira idade, propiciando
espaço de reuniões e atividades gerais, normalmente situados em locais que
concentram um número alto dessa população. Nesta dissertação, delimitaremos o
debate em torno do conceito de Unati, por ter sido o campo de atuação para a
pesquisa e também por ser um projeto reconhecido e concreto de educação no
âmbito da problemática. De fato, diante do desafio em atender as demandas da
população da terceira idade, em sintonia com suas expectativas e interesses
comuns, os trabalhos que vêm sendo realizados nas Unati´s tem parcela de
contribuição significativa ao desenvolvimento da nossa sociedade com relação à
população da terceira idade.
Caracterizadas por serem parte de uma Universidade propriamente dita, a
concepção das Unati está enquadrada na ideia de educação permanente,
considerando a necessidade de proporcionar aos idosos um espaço de trocas,
novas experiências e aprendizagens. Neste âmbito, como explica Vital (2005), existe
diferenciações nos termos “educação continuada” e “educação permanente”. A
autora examina diversas concepções de educação continuada como aquela que
oferece a adultos um sistema regular de estudo, enquanto a educação permanente
se refere a extrapolar os limites de uma educação formal, sendo interdisciplinar e
com dimensão global, para que os educandos possam acompanhar as mudanças
atuais do e no mundo. Cortelletti e Both (2006, p. 12) sugerem que a educação
permanente “coexiste com a vida, constituindo-se no próprio desenvolvimento do ser
humano. É, portanto, uma educação sem limites temporais nem espaciais”.
Assim, a educação permanente oferece um pilar pertinente sobre o qual
construir as Unati´s, pois essa proposta tem correspondência com as verdadeiras
necessidades que os idosos possuem na atualidade. Entretanto, um conceito de
educação permanente, apropriado às Unati´s precisa ter uma dimensão de projeto
pedagógico conciso, que “também é político e ponto de referência para toda prática
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educativa que se preocupa com o indivíduo como ser social” (CORTELLETTI E
BOTH, 2006, p. 13).

2.5 A inclusão digital da terceira idade
Conforme

já

exposto,

estamos

vivenciando

uma

nova

etapa

no

desenvolvimento da nossa sociedade que reconfigura as formas de economia e
política ao redor do mundo. “A nova economia é a economia global”, sugere
Warschauer (2006, p. 34), e mais do que nunca, sua manutenção está imbricada
aos processos econômicos locais e regionais. Esta transformação está associada
aos processos de globalização e ao advento da chamada “Sociedade em Rede” ou
“Sociedade Informacional”, cuja característica principal está na “constituição por
redes em todas as dimensões fundamentais da organização e da prática social”
(CASTELLS, 1999, p. ii). Apesar de reconhecer que as formas de organização em
rede já faziam parte das sociedades, o autor pontua que a organização em rede
viabilizada pelas TIC possibilita uma expansão e reconfiguração que superam os
limites tradicionais nessas relações (CASTELLS, 1999, p. ii). No entanto, embora
todo o planeta sinta os efeitos dessas transformações, as redes globais não têm
participação efetiva de todos os territórios, “induzindo a uma geografia de
desigualdade social, econômica e tecnológica”, segundo Castells (1999, p. ii). Assim,
conforme ressalta Zaoual (2003, p. 97), “a globalização tornou-se uma máquina
incontrolável e excludente”.
É ponto pacífico que em cada país há particularidades que precisam ser
consideradas para se decidir qualquer projeto de desenvolvimento social e político.
Nosso país, em particular, é formado por uma diversidade de raças, de culturas, de
classes sociais e faixas-etárias, e tamanha diversidade cria desafios para o
desenvolvimento da inclusão digital. Sabe-se que, entre as cinco regiões de nosso
território, apresenta-se grave desigualdade econômica, principalmente entre regiões
metropolitanas e rurais (CHAGAS; MATTOS; 2008), e essa desigualdade interfere
na qualidade da educação, na possibilidade de empregos estáveis, na saúde, na
aquisição de capital cultural e no exercício da cidadania.
A desigualdade econômica brasileira se correlaciona com o desequilíbrio na
distribuição da renda entre as classes sociais. Isso decorre “de causas histórico36

estruturais variadas, que se originam desde a época da colonização”, como explicam
Chagas e Mattos (2008, p. 73), e que passam por mudanças importantes até os
tempos atuais. Os autores destacam a fase econômica dos anos 80 e 90, quando o
país passou por graves problemas de estagnação que causaram, por um lado,
ruptura no crescimento da estrutura do mercado de trabalho, ampliação da
informalidade, redução de salários e retração do mercado de trabalho, o que derivou
maiores rendimentos para os mais ricos e menos para os mais pobres. (CHAGAS;
MATTOS; 2008). Por outro lado, os autores apontam uma mudança positiva que
também passou a ocorrer, a partir da virada do milênio, com as classes menos
favorecidas:
Os rendimentos das pessoas mais pobres estavam também em ascensão e
era possível a eles perceber uma melhoria de padrão de vida. De qualquer
forma, a renda média nacional crescia e era possível, para amplas camadas
da população, experimentar um momento de ascensão social (CHAGAS;
MATTOS. 2008, p. 74).

Neste contexto, e diante das novas perspectivas dos avanços tecnológicos e
mudanças da legislação, os mercados voltados à fabricação e à distribuição de
hardware e software passaram a penetrar mais facilmente ao nosso território,
fomentando o consumo das TIC. Apesar da ascensão social das camadas mais
pobres e dos custos progressivamente mais baixos das TIC, pode-se ainda
constatar que o consumo dessas tecnologias continuou a tomar maiores proporções
entre os grupos mais favorecidos. O cidadão que possui renda relativamente baixa
não tem condições de se manter no ritmo de consumo em que as tecnologias
digitais são ofertadas. O tempo de vida dos diversos tipos de aparelhos é
relativamente curto (pode-se dizer em média quatro anos, se bem preservados), mas
ao serem fabricados já estão fadados à obsolescência em poucos meses, devido à
infatigável atualização de modelos, formatos e, frequentemente, novidades
introduzidas em versões mais recentes, que tendem a tornar o modelo anterior
desinteressante. A atualização de softwares agora assume uma feição diferente com
a ampla disseminação dos aplicativos para smartphones,

6

exemplo claro de fluidez

no desenvolvimento de aplicativos, que continuam sendo os mesmos, mas que, em
curtos períodos, passam a ter uma “forma” diferente, exigindo constantes
atualizações.
6

Aparelhos que oferecem a possibilidade de funcionalidades múltiplas, além do serviço de telefonia
(por exemplo, acesso à Internet e Web, jogos, leitura de documentos, etc.)
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Essa situação é, para Kachar (2009, p. 14), um dos grandes obstáculos à
promoção da inclusão digital no Brasil:
o próprio desenvolvimento progressivo da tecnologia e da Internet leva à
ampliação do número de pessoas excluídas, ao estimular novas formas de
desigualdade.

Em sua análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),
realizada pelo IBGE, Kachar (2009) destaca a proporção relativamente baixa de
pessoas que possuem computador e Internet em casa. As cidades metropolitanas
das regiões como Sudeste e Sul têm níveis mais altos de consumo, com grandes
disparidades em relação ao Norte e Nordeste, além de regiões rurais espalhadas
pelo país. Estas desigualdades refletem desigualdades mais amplas no país, as
quais têm grande impacto na questão da inclusão digital:
a elevada concentração de renda e o baixo nível do rendimento médio da
população brasileira representam, portanto, um significativo entrave para a
manutenção de uma continua ampliação do grau de inclusão digital no
Brasil no futuro breve. (CHAGAS; MATTOS, 2008, p.81)

Os rápidos movimentos de consumo e de atualização dos recursos
tecnológicos e em especial, do acesso à Internet, criam uma divisão para os grupos
sociais denominados “inforricos” e “infoprobres”. Essas denominações não estão
ligadas somente à mera aquisição de tecnologias, mas, crucialmente, às
possibilidades de se fazer uso pleno das potencialidades que elas oferecem (SILVA.
M. 2010b). Conforme já sugerido, a inclusão digital consiste em mais do que
simplesmente fornecer computadores e conexão à Internet:
o combate à infoexclusão não deve limitar-se ao amplo acesso ao
computador conectado à Internet sem barreiras econômicas e geográficas,
mas à qualificação dos usuários para a não-subutilização das tecnologias
digitais interativas, bem como para a participação criativa e colaborativa no
universo on-line. (SILVA, M., 2010b, p. 137)

O “infopobre” é o novo analfabeto das TIC, chamado também de “analfabeto
digital” ou “excluído digital”. Este se encontra numa posição desfavorável nas
diversas relações que estabelece no meio social:
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este é o excluído do mercado de trabalho on-line e off-line, identificado
como “setor quaternário”; é o excluído das novas formas de comunicação e
da interatividade das redes. É um ser que não tem acesso à inovação na
direção do mais comunicacional. (SILVA, M., 2010b, p. 132).

A expansão da Internet é tida como o maior divisor de águas com relação às
categorias acima, pois ela representa um instrumento de poder (KACHAR, 2009),
sendo o meio de comunicação inovador que permite descentralizar os polos de
emissão da mensagem (SILVA, M. 2010a) e, assim, reconfigurar as formas de se
relacionar, de aprender, de exercer consciência política e cidadã. Muitas vezes, é
difícil posicionar o indivíduo em uma dessas duas categorias, pois podemos
observar uma ubiquidade das TIC no cotidiano de todas as classes sociais. Apesar
da maior parte das vezes isto ser um fato, nem sempre o “infopobre” faz parte de
uma classe social de baixa renda, como nem sempre o “inforrico” é o indivíduo
pertencente às classes sociais mais altas. Entretanto, sabemos que os grupos que
possuem renda mais alta têm maiores condições de adquirir as inovações
tecnológicas, enquanto as pessoas com baixa renda acabam adquirindo tais
novidades posteriormente, deixando uma brecha entre as classes com relação ao
poder de compra dessas tecnologias, e gerando o problema que Kachar (2010, p.
14) aponta no tocante à discrepância existente entre classes sociais e utilização de
TIC.
Para que se possa evitar pensar-se em inclusão digital como o mero acesso
ao computador e à Internet, e de modo que o indivíduo possa exercer um papel
efetivo de participação e interação, viabilizado no ciberespaço, a educação precisa
favorecer a formação de pessoas com senso crítico e politizado, pois, como explica
Warschauer (2006, p. 21), a inclusão digital depende de “um complexo conjunto de
fatores, abrangendo recursos, relacionamentos físicos, digitais, humanos e sociais”.
O modo capitalista de viver, as relações de produção e consumo, além da força de
expressão que a mídia impõe, muitas vezes, atropelam os princípios que a
educação procura desenvolver no indivíduo para que ele se torne um ser pensante
além da lógica alienada da economia, um ser que conteste o
consumismo e competitividade [que] levam ao emagrecimento moral e
intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão de mundo,
convidado, também, a esquecer a oposição fundamental entra a figura dos
consumidos e a figura do cidadão. (SANTOS, 2008, p.49).
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Portanto, a condição de “incluído digital” depende primordialmente de uma
série de fatores contextuais, micro e macro-aspectos da sociedade em que vivemos.
Assim, as estratégias para a promoção da inclusão digital não podem ser definidas
em um modelo único a ser aplicado em todas as situações. Todas as
reestruturações sociais pelas quais estamos passando, associadas à inserção das
TIC no cotidiano, no trabalho, nas instituições privadas e públicas, nas relações
pessoais, todas estas mudanças têm significados distintos para as diferentes
categorias de indivíduos, e, apesar de fazerem parte do pano de fundo da vida dos
idosos, não podem ser por eles absorvidas da mesma forma que, forçosamente, o
são pela população economicamente ativa. A terceira idade requer um modelo de
inclusão digital próprio às suas necessidades e possibilidades.
Por outro lado, como já sugerido, a comunicação ganhou uma nova
dimensão com a disseminação da Internet. As mídias de massa, as maiores
responsáveis pela disseminação de uma forma linear de comunicação, agora
começam a ceder espaço para uma lógica da comunicação viabilizada pela Internet,
que, com suas funções interativas, permite um redirecionamento da mensagem,
onde o receptor da mensagem também é emissor, se tornando um coautor,
cocriador (SILVA. M, 2010a). Essas mudanças têm, potencialmente, repercussões
muito importantes, pois, através da nova lógica comunicacional, podemos
reestruturar nosso papel na sociedade, podendo atuar onde não atuávamos antes, e
podendo ser personagens decisivos em prol do individual e do coletivo. A questão é
que os idosos não passam facilmente por uma transição da lógica da distribuição
para a nova lógica da comunicação. Como explica Castells (1999, p. ii),
A construção de uma nova cultura baseada na comunicação multimodal e
no processamento digital de informações cria um hiato geracional entre
aqueles que nasceram antes da Era da Internet (1969) e aqueles que
cresceram em um mundo digital.

O hiato apontado pelo autor pode representar um fator central na exclusão
social da terceira idade, que está habituada a uma forma anteriormente existente de
comunicação, apresentando, consequentemente, dificuldades para compreender
como se dá a nova lógica possibilitada pela Internet. Além disso, a saída do trabalho
com o momento da aposentadoria, bem como o declínio das relações sociais que
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pode vir a acompanhar esta nova fase, distanciam os idosos de vivenciarem
experiências com as tecnologias digitais, em especial o computador e a Internet.
Portanto, de modo a se promover a inclusão digital do idoso é necessário
propiciar um entendimento da nova lógica comunicacional, possibilitando que ele se
inteire com as novidades tecnológicas e estabeleça um meio de manter-se presente
em sua comunidade. Através da Internet, a terceira idade pode resolver problemas
do cotidiano como pagar contas e fazer compras, tarefas que às vezes se tornam
difíceis ou impraticáveis para indivíduos com deficiências físicas e problemas de
saúde. Também podem ser ressaltadas as possibilidades de socialização através da
comunicação com familiares, amigos e até mesmo novos conhecimentos
estabelecidos por meio de redes sociais (KACHAR, 2003). Com o efetivo acesso às
TIC, poderão aprender algo novo, não só o uso das tecnologias, mas também terão
acesso ao vasto acervo de informações disponíveis através da Internet. Por isso, o
debate da inclusão digital para a terceira idade tem valor especial para que se possa
reduzir o isolamento do idoso em todas as esferas sociais, tornando-o um ator e
coautor, com sentimento de pertencimento à sua sociedade.
A terceira idade de nosso tempo tem, na realidade, apresentado interesse em
participar da cibercultura, adentrando a Internet e apropriando-se dos usos das
diversas tecnologias digitais. As possibilidades de acesso estão se multiplicando
através de locais como, por exemplo, lan houses, onde se pode usar o computador,
a Internet, impressão e outros serviços, com custos acessíveis à maior parte da
população, além de centros coordenados pelo governo e instituições sociais que
oferecem acesso gratuito, como também, as universidades e o próprio ambiente de
trabalho, propiciam o acesso às TIC. No entanto, como já sugerido, é preciso
preparar essa população para verdadeiramente participar das novas práticas sociais
que estão sendo criadas ao redor das tecnologias.
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3. METODOLOGIA
3.1 Breve recapitulação
Nos capítulos anteriores, apresentamos o pano de fundo assim como
conceitos e noções que nortearam o presente trabalho. Assim, antes de passarmos
à discussão da metodologia adotada e dos resultados encontrados, aproveitamos
para relembrar o leitor do objetivo e questões de estudo tratados na pesquisa que
conduzimos.
O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar a formação oferecida pelos
cursos de informática para a terceira idade que visam promover a inclusão digital. A
investigação se desdobrou nas seguintes questões de estudo, exploradas no
contexto oferecido pelo curso de informática de uma Unati:

1. Quais as abordagens utilizadas na construção dos usos do computador e da
internet? E de outras tecnologias digitais tais como celular, tablet, caixa
eletrônico de banco, portais de serviço online etc.?
2. Quais os procedimentos metodológicos adotados pelos professores?
3. Qual a formação dos professores atuantes nos cursos e como se preparam
para atender às necessidades específicas dos alunos de terceira idade?
4. Como se caracteriza a atuação dos cursistas no uso das tecnologias digitais
durante a formação?
5. Quais as concepções de inclusão digital dos professores e dos cursistas das
turmas investigadas?

3.2 O campo da pesquisa
O estudo foi realizado no curso de informática da unATI -UERJ, estabelecida
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com o objetivo de atender
exclusivamente ao público com idade acima de 60 anos.
A unATI -UERJ ocupa um espaço físico dedicado, porém inserido no
corredores da universidade que a abriga. O espaço inclui uma secretaria própria,
salas de coordenação por setor de cursos oferecidos, espaço ocupado pela direção,
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uma área para o setor de marketing e promoção, sala de documentação de estudos
sobre variados temas ligados à terceira idade, além de uma dezena de salas de
aula. Neste espaço, a instituição oferece mais de 80 cursos gratuitos, bem como
atendimento médico e assistência odontológica.
Os cursos são divididos em quatro áreas do conhecimento: “Educação para
saúde”, “Arte e cultura”, “Conhecimentos gerais e línguas estrangeiras” e
“Conhecimentos específicos sobre a terceira idade”. Através de seus cursos, a
unATI -UERJ se propõe a promover um autorreconhecimento no idoso, trabalhando
para que ele possa estar de bem consigo mesmo, que possa ter consciência de
seus direitos e possa valorizar o seu momento da vida. Todos os cursos são
gratuitos e abertos à comunidade da terceira idade, e os interessados em participar
precisam se inscrever para o sorteio de seleção de formação das turmas que se
realiza sempre no fim do ano anterior ao ano em que pretendem estudar.
De acordo com as informações obtidas na instituição, a unATI-UERJ iniciou
suas experiências significativas com o curso de informática em 1998. O curso havia
passado por algumas tentativas anteriores em semestres alternados e, em 1998, a
atual coordenação regularizou as aulas de informática em parceria com o Centro de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ),
que também atua no âmbito da universidade. Desta forma, a unATI-UERJ passou a
oferecer as aulas de informática em laboratórios pertencentes ao PRODERJ. Em
2010, a unATI-UERJ implementou a instalação de seu próprio laboratório de
informática inserido em seu espaço físico dedicado, mas ainda em parceria com o
PRODERJ. Esse laboratório inclui dez computadores para os alunos, cedidos pelo
PRODERJ, que também realiza a manutenção das máquinas, um computador para
o professor e quadro branco. De fato, o PRODERJ também possui um amplo
programa de alfabetização digital direcionado à terceira idade.
Realizamos a coleta de dados no segundo semestre de 2011, já nas novas
instalações do curso dentro da própria unATI-UERJ, trabalhando com um total de
quatro, das seis turmas que o curso oferece. Neste período, o laboratório da unATI
estava sendo compartilhado com o PRODERJ, que utilizava as instalações todos os
dias na parte da manhã, e a UnaTi-UERJ, que oferecia seus cursos de informática à
tarde. Este arranjo permanece corrente, segundo informações obtidas mais
recentemente.
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Para ingressar no curso de informática da unATI-UERJ, é preciso estar atento
ao informativo de seleção. A universidade informa a data em que ocorrerá o sorteio,
e, no dia, os interessados devem estar presentes no local, retirar uma senha
distribuída no momento do sorteio e aguardar a chance de serem escolhidos para se
matricular. O programa oferece seis possibilidades de horários para as turmas,
sempre na parte da tarde, e o número máximo de participantes para este curso é de
dez alunos por turma. A procura pelos cursos é grande, na ordem de 700 candidatos
por seleção. De fato, segundo as informações obtidas durante nossa estada no
campo, tentativas múltiplas de se ingressar no curso costuma ser a regra, pois a
taxa de candidatos por vaga é maior do que 10/1, o que tende a gerar uma certa
frustração dentre os idosos que buscam a instituição.
A carga horária total semanal é de três horas-aula divididas em dois
encontros. Duas das turmas, entretanto, têm suas aulas ministradas em um só dia,
mas possuem carga horária reduzida em relação às outras turmas. Vale ressaltar
que o curso da unATI-UERJ não possui os mesmos objetivos do curso de
alfabetização digital do PRODERJ, que realiza seu curso em apenas quatorze dias
com carga horária total de 15 horas, abrindo novas turmas a cada fim de período,
enquanto que a oferta da unATI-UERJ tem duração total de nove meses, com início
em março e término em novembro, com abertura de turmas anuais. Além disto, o
PRODERJ propõe o ensino de tarefas específicas realizadas através da Web:
requerimento de 2ª via de contas, criação de e-mails, impressão e envio de
currículos, inscrição em concursos, pré-matrícula escolar, realização de pesquisas
escolares, restituição do imposto de renda, serviços do DETRAN-RJ, serviços do
INSS e treinamento de alfabetização digital considerando o aprendizado de noções
básicas de informática e de navegação na Web. O conteúdo do curso da unATI, por
outro lado, é definido por seus professores.
Os

computadores

disponíveis

no

laboratório

da

unATI-UERJ

estão

configurados com um sistema de servidor principal que distribui o sistema
operacional às máquinas do laboratório. A máquina do professor é configurada como
servidor dos terminais dos alunos, o que significa, na prática, que esses só
funcionam quando a máquina principal está ligada. Essa estrutura do laboratório
possibilita uma economia nos custos de montagem e manutenção das máquinas,
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pois não é necessário alocar-se um gabinete individual para cada terminal, mas gera
questões práticas que são discutidas mais adiante.
O material didático utilizado no curso é elaborado pelos próprios professores,
e cada professor utiliza seus próprios recursos. Os recursos utilizados para o curso
de 2011 englobam recursos relativos ao uso do Microsoft Word 2007 e à navegação
na Web, bem como exercícios de digitação. Esses materiais são disponibilizados em
uma copiadora da universidade onde os alunos obtêm suas próprias cópias.
No início do período de coleta de dados, observou-se uma evasão
significativa. As turmas sempre iniciam suas atividades com alocação máxima (10
alunos por turma), mas durante a permanência da pesquisadora no campo, no
trimestre final do curso (entre setembro e dezembro de 2011), encontramos todas as
turmas com quantidade reduzida de alunos. Duas das turmas contavam com apenas
7 alunos, cada; outra, contabilizava apenas 6; e a última turma pesquisada totalizava
apenas 2 indivíduos. É plausível que as muitas interrupções na continuidade das
aulas tenham sido um fator contribuindo para a evasão, considerando-se também
que o número considerável de aulas perdidas não teve reposição. O Anexo I
reproduz um quadro, composto e gentilmente cedido à pesquisadora por um dos
alunos, que ilustra a situação. O quadro identifica vários motivos para o
cancelamento de aulas, incluindo problemas técnicos com as máquinas, ausência
dos professores, eventos festivos da universidade e feriados nacionais, estaduais e
municipais. De um total de 70 aulas no decorrer de nove meses, logo no primeiro
mês não houve quatro dias de aula, sendo três seguidos e um justificado por falta de
professor. No total, vinte e seis aulas não ocorreram devido a problemas diversos, o
que significa que quase 40% do total das aulas previstas para o curso não foram
realizadas.

3.3 Abordagem e processo da investigação
Com a proposta de investigar a inclusão digital por alunos da terceira idade
através do ensino da informática, adotamos os pressupostos do paradigma da
Teoria Crítica em uma pesquisa de natureza qualitativa, na qual se procurou
investigar o que “ocorre nos grupos e instituições nas suas relações com as ações
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humanas, a cultura, as estruturas sociais, e tentar compreender como as redes
sociais são transformadas” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p.
139). A adoção da abordagem qualitativa foi guiada pelas questões de estudo
propostas. Estas sugerem um caráter interpretativo e descritivo, que requerem do
pesquisador uma análise de dados criteriosa através de inferência. Desta forma,
procedimentos multimetodológicos foram selecionados para que se pudessem obter
dados que dessem conta da realidade do campo e possibilitassem conclusões
consistentes com os objetivos do trabalho.
Os seguintes métodos de coleta de dados foram utilizados: observação nãoparticipante em sala de aula; questionários (alunos e professores); entrevistas (com
todos os participantes, bem como com a coordenação do curso); grupos focais (de
alunos, realizados em cada turma). Foram também propostas algumas questões
preliminares aos professores, por escrito (utilizando e-mail). Também examinamos
documentos ligados à instituição (documentos oficiais disponibilizados em impressos
e na Web; pautas de chamada), materiais didáticos usados no curso e materiais
produzidos por alunos.
A observação foi fundamental para a triangulação dos dados, permitindo
articular os dados obtidos nas entrevistas, grupos focais e questionários.

A

contraposição entre os dados obtidos com a utilização desses diferentes
instrumentos nos permitiu avaliar as respostas obtidas em questionários e
entrevistas, que sempre correm o risco de terem sido construídas para causar uma
boa impressão ao pesquisador. Proporcionou também uma maneira de possibilitar a
identificação de comportamentos intencionais ou inconscientes dos participantes,
possível através da reflexão acerca de seu contexto temporal-espacial.
Na tentativa de facilitar os registros que foram feitos na observação de sala de
aula, foram feitas anotações livres no momento da ocorrência dos fatos em
combinação com o uso de tabelas com sistema de sinal onde se registraram a
presença ou ausência de itens pré-selecionados para a observação, as quais
possibilitam registrar-se a frequência de ações determinadas (ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 2004, p.165). Entretanto, as tabelas foram abandonadas
após um período curto de experimentação, onde se constatou que iriam interferir
negativamente com uma observação mais flexível e produtiva.
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As entrevistas foram selecionadas como instrumento de coleta de dados uma
vez que “sua natureza interativa permite tratar temas complexos que dificilmente
poderiam ser investigados adequadamente através de questionários” (ALVESMAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p.168). O tipo de entrevista proposto para
o estudo foi a semidirigida, que se caracteriza pela formulação prévia de algumas
perguntas enquanto admite a possibilidade, no processo da entrevista, de se
elaborar novas perguntas e abandonar as irrelevantes, de modo a manter o foco e a
intenção da conversa (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p.170).
O questionário foi escolhido já que seu uso é apropriado em pesquisas nas
quais já se domina alguns dos fatos e problemáticas, pois trata-se de um
instrumento que “verifica a ocorrência de certos fenômenos, muito mais para calcular
percentuais de incidência de certos fatos do que para o desvendamento do novo”
(ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER,

2004,

p.170).

Foram

elaborados

questionários com perguntas fechadas para garantir um alto grau de objetividade,
perguntas múltipla escolha e também perguntas abertas, onde o investigado pôde
falar abertamente e dar sua opinião.
A documentação permite desenvolver-se uma compreensão mais geral da
realidade do campo, necessária para a verificação das interligações entre a prática
docente e a experiência dos alunos. As características específicas ao campo de
pesquisa que examinamos também são relevantes, pois proporcionam um pano de
fundo para a análise do problema do estudo, sendo parte essencial do processo de
inferência.
O número total de alunos participantes da pesquisa foi 23, mas 2 alunos
foram apenas observados e optaram por não responder ao questionário nem
participar em entrevista. Conforme já exposto, os alunos estavam agrupados em
quatro turmas, cada uma contando com um número variável de discentes. Um dos
participantes não era aluno oficial do curso, mas sim um ex-aluno que frequentava
regularmente a sala de aula para fazer consultas no computador, aproveitando-se da
disponibilidade de máquinas durante as aulas. Este último participante respondeu
apenas ao questionário.
Os dois professores oficiais das turmas participaram da pesquisa e foram
observados durante as aulas, responderam às questões preliminares e também
conversaram com a pesquisadora em entrevistas separadas.
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A análise dos dados teve início ainda no período de permanência da
pesquisadora no campo, com o intuito de reduzir o volume de informações já
coletadas, procurando organizar e iniciar a interpretação dos dados na tentativa de
identificar temas e relações (ALVES-MAZZOTTI E GEWANDSZNAJDER, 2004).
Realizamos, então, uma análise de conteúdo com base em Bardin (1977), articulada
com a literatura que norteia este trabalho.
Para Bardin (1997), é de extrema importância apropriar-se de unidades de
registro que dão significação ao conteúdo através de uma categorização dos dados,
que dão origem a temas que norteiam a análise. No processo de categorização
realizamos uma classificação de elementos diferenciando-os de acordo com critérios
previamente estabelecidos, constitutivos do contexto e problemática da pesquisa.
Nesse sentido, o critério mais amplo de análise deu-se em nível do “personagem” –
alunos e professores participantes da pesquisa – definido por BARDIN (1977) como
uma possibilidade de unidade de registro. Este, por sua vez, desdobrou-se ao longo
da análise de grupos de palavras-chave que foram subdividas em categorias
internas de palavras ou frases, de modo a formar subtemas.
Conforme já exposto, a pesquisa teve caráter interpretativo e descritivo, isto é,
consistiu em um trabalho cuja inferência do pesquisador deu significação aos dados.
Levar em consideração palavras-chave que aparecem repetidas vezes nos dados
não é verificar a quantidade de vezes em que uma expressão individual aparece,
mas sim, o fato da inferência ser baseada no índice da categoria, que vai além da
mera análise de seu formato sintático (verbos, adjetivos, etc.) (BARDIN 1977). Em
contrapartida, é essencial na categorização dos dados a investigação do que há em
comum entre todos esses elementos (temas e palavras-chave), uma vez que o que
permite dividi-los em categorias é poder reagrupá-los por seus sentidos comuns
(BARDIN, 1977).

3.4 Exploração preliminar dos dados
Conforme explicitado acima, trabalhamos com as categorias amplas “alunos”
e “professores”, uma vez que os enfoques para tais são diferentes, mas não
deixamos de avaliar os achados em uma análise global de todos os dados
coletados. Essa divisão constitui-se, de fato, em um requisito analítico ditado pelas
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próprias questões de estudo, de modo que oferece uma estrutura óbvia e
significativa para a apresentação dos dados obtidos. Desta forma, as falas e
observações dos participantes são seletivamente apresentadas a seguir.
Cabe explicar que, com a finalidade de protegermos a identidade dos
participantes e mantermos a confidencialidade do processo de pesquisa, utilizamos
combinações de letras e números para indicar a autoria das falas apresentadas. Os
alunos são representados utilizando-se a letra referente à turma relevante (A, B, C
ou D, em esquema definido também pela pesquisadora) e um número que o
diferencie dos colegas de turma. De forma consistente com esta lógica, os docentes
são identificados simplesmente como P1 e P2.

3.4.1 Perspectivas dos alunos
As TIC no cotidiano
O questionário utilizado com os alunos (Apêndice I) buscava obter
informações gerais sobre estes participantes, com vistas a estabelecer um retrato
geral de suas relações com as tecnologias. A parte inicial do questionário (questões
3 a 6), em particular, buscava estabelecer a relação dos alunos com um conjunto de
TIC do cotidiano, incluindo, o computador, além de identificar suas perspectivas
sobre seus próprios conhecimentos acerca destas tecnologias.
A Figura 4 representa graficamente os dados obtidos em resposta à questão
acerca das tecnologias que os participantes possuem (questão 1). É interessante
observar que o computador e o celular emergem como os artefatos mais comuns.
Entretanto, é significativo que alguns desses computadores não estejam ligados à
Internet, nem, tampouco, a uma impressora ou algum dispositivo multifuncional que
permita a digitalização e manipulação de documentos impressos. É também
significativo que o celular, apesar de emergir como uma das tecnologias mais
presentes na vida dos respondentes, aparece associado a uma peculiaridade
interessante que se apresentou nas entrevistas. Apesar de possuírem celulares com
diversos recursos (com câmera fotográfica, acesso à Internet, etc.), os alunos
indicam que tendem a utilizar apenas a função do telefone, conforme ilustrado no
relato a seguir.
D6: O celular eu sei só atender e discar. Só. Não sei ver recado, não sei...
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Figura 4 – Tecnologias que os respondentes possuem em casa.

De fato, o celular não é a única tecnologia cujo uso os alunos mencionam
desconhecer ou conhecer de forma relativamente superficial:
B6: “Comprei um laptop já tem 2 anos que eu também só sei jogar copas
fora”.
C2: A gente não consegue nem o telefone celular, nem o caixa eletrônico.

A utilização do computador para atividades de lazer e passatempo, conforme
ilustrado com a fala de B6, sugere muitos dos usos possíveis para a máquina por
todas as faixas etárias. Entretanto, esta categoria de aplicação do artefato, que pode
oferecer uma forma de introduzir o usuário ao mundo digital, não se apresenta com
a premência ou, talvez, a urgência, de outros artefatos impostos no cotidiano ao
longo de décadas de informatização de serviços. De fato, vários participantes
comentam, especificamente, acerca do funcionamento do caixa eletrônico de banco,
uma tecnologia presente em seu dia-a-dia e gradativamente mais imprescindível,
mas que também pode apresentar grandes desafios. Entretanto, obstáculos não
parecem detê-los, necessariamente:
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D3: Quando teve essa mudança pro caixa eletrônico de banco eu tive sim
uma dificuldade. Mas agora eu vou, faço direitinho, não peço ajuda a
ninguém... quando eu tinha eu aprendi muito bem, tá? Eu aprendi logo...

Apesar de, em geral, desconhecerem as múltiplas funcionalidades oferecidas
por estes artefatos, os idosos sinalizam que procuram desenvolver estratégias para
se inteirarem dos passos necessários à execução das tarefas que desejam
completar: eles buscam aprender. A fala transcrita a seguir reforça a ideia que,
apesar das dificuldades, eles buscam maneiras de utilizar o caixa eletrônico de
forma independente:
A5: O banco, eu nunca ia, sempre mandava alguém fazer o trabalho pra
mim; agora que eu tô tendo mais intimidade com o caixa eletrônico de
banco, que antes eu não tinha.

Buscamos também saber quantos alunos já haviam feito outro curso de
informática e por quanto tempo haviam estudado (questão 2), de modo a criar
subsídios para podermos avaliar, em contraponto com outros dados coletados, as
experiências e conhecimentos que poderiam já estar trazendo de ambientes de
aprendizagem anteriores. Dos 20 alunos que responderam o questionário, 8 alunos
que haviam feito curso anteriormente, sendo que: 2 alunos estudaram por 1 ano; 1
aluno estudou 2 meses; 1 aluno estudou por 1 mês; 4 haviam feito o curso do
PRODERJ também direcionado à faixa etária em questão. Cabe ressaltar que estes
idosos correspondem a menos de um terço do contingente de participantes na
pesquisa.
Alguns participantes apontaram conhecimentos específicos que consideravam
possuir sobre as TIC antes de ingressarem na unATI-UERJ, em geral destacando
experiências de aprendizagem informal junto a alguém próximo, conforme ilustrado
no depoimento a seguir:
B3: A filha da minha sobrinha me ensinou uma coisa, me ensinou a fazer
aquelas pastas, que a professora deu até a matéria, mas ela, a menina, fez
comigo e eu peguei.

Outro aluno narra suas tentativas de aprender sozinho através do ensaio e
erro:
A2: eu fazia muita coisa assim aleatoriamente né? Eu pegava o
computador, começava a clicar aqui, clicar ali, até onde que eu sabia, eu
conseguia fazer muita coisa [...] Eu procedi assim, eu começava tentando
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fazer alguma coisa e dava certo. Quando eu cheguei aqui na aula, quanta
das coisas que eu já sabia fazer, foi me ensinado e foi mais fácil pra mim
aprender. Pela minha persistência de querer fazer o...dominar a máquina no
caso, né?

É interessante notar a relação que o participante estabelece nesta fala entre
suas tentativas isoladas de utilizar a máquina e seu desenvolvimento posterior, já
como participante no curso. A fala remete a algumas características úteis a todos
que desejam aprender sobre as tecnologias: curiosidade, propósito e habilidade de
refletir sobre sua experiência. Ao tentar manusear o computador sozinho para um
dado propósito, foi experimentando e tentando compreender o que fazia. Desta
forma, construiu um esquema conceitual básico que lhe permite concretizar pelo
menos algumas tarefas utilizando o computador. O curso se configurou, para este
participante, como um fórum onde testar, refinar e desenvolver o esquema básico
que já havia começado a compor.
De fato, buscamos identificar as principais motivações que levaram os alunos
a procurarem o curso, indagando, entre outras coisas, se o haviam feito devido a
alguma tentativa frustrada de aprender a utilizar o computador e a Internet sozinhos,
ou se costumavam pedir ajuda a terceiros e não conseguiam, posteriormente,
efetuar as tarefas pretendidas por falta de conhecimento ou autoconfiança (questão
8). A figura 5 representa as respostas obtidas. É interessante notar que mais de um
terço dos respondentes (8/20) declarou ter tido experiências de aprendizagem
informal anteriores ao curso que não foram satisfatórias. Na realidade, o quadro
geral que se sugere é que a aprendizagem informal e o autoestudo, pelo menos em
formas pouco estruturadas, não se adequa às necessidades desta categoria de
aprendizes, reforçando a noção corrente na literatura que esta faixa etária tende a
enfrentar

dificuldades

diferenciadas

ao

confrontar

os

novos

modelos

de

representação e comunicação associados ao mundo digital.
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Figura 5 – Razões que levaram os respondentes a se matricularem no curso de
informática.
Percepções sobre o computador e a Internet
Nas entrevistas realizadas com os alunos (Apêndice II), buscamos subsídios
para compreender o que eles imaginam poder realizar com as TIC, investigando as
potencialidades que eles veem como advindas da apropriação dessas tecnologias.
Indagamos, especificamente, porque achavam importante utilizar o computador e a
Internet. O que emergiu de forma clara foi uma preocupação comum com o “estar
atualizado”, “atualizar-se”, “manter-se atualizado”, o que nos remete a um número de
temas mais abrangentes.
Um primeiro tema que nos chama a atenção se relaciona à noção de
“evolução:
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A2: Bom, na minha opinião, eu acho que é querer acompanhar a evolução,
entendeu? Pra não ficar muito atrás ou aquém das necessidades básicas,
[assumindo] que o computador é a mola mestra que vai mandar.

Para esses alunos, conhecer e apropriar-se dessas tecnologias é uma forma
de se integrar em um contexto visto como em constante transformação:
A7: Pra nós podermos nos integrar melhor às coisas ligadas a Internet.
Porque agora quase tudo tá ligado à Internet. Se nós não nos integrarmos,
nós não vamos poder acompanhar a evolução das coisas.

Apropriar-se das tecnologias é estar envolvido com o que é corrente e, desta
forma, não se tornar obsoleto:
A4: É uma maneira da gente se manter atualizada, né? Porque hoje em dia,
se a gente não procurar acompanhar, fica pra trás.
B3: Eu acho interessante porque a gente tem que evoluir, né? A gente tem
que acompanhar, porque se não, já viu né?

Manter-se atualizado, “evoluir”, parecem ser preocupações que remetem a
uma preocupação primordial desta faixa etária, conforme sugere a fala a seguir:
D5: O computador... e a Internet...é muito importante, porque se a
gente não utiliza, não aprende, a gente se torna analfabeto digital. É porque
a gente acompanha tudo na vida, é atualidade... em todos os setores da
vida a gente acompanha através da Internet, e se a gente não tiver a
Internet, se não souber lidar com a Internet, se não souber pesquisar na
Internet, é melhor deitar e morrer. Não é verdade?

O participante sugere uma noção de atualização, de aprimoramento e
integração com as tecnologias como uma contrapartida à ideia da morte. Não
compreender o que o cerca, não participar, se constituem em uma espécie de
“morte”:
B1: A minha opinião é a seguinte, a terceira idade pra mim tá em vida, está
com vida. E ela se apercebe também que, a velocidade da modernidade,
ela é mais do que diária. Portanto, se você se acomodar definitivamente
porque chegou à terceira idade, você se enterra vivo.

A terceira idade, segundo este participante, “está em vida”, “está com vida”, e,
consequentemente, precisa “estar viva” através da participação nas novas práticas
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sociais associadas ao computador e à Internet. Estar “vivo” se liga à socialização,
conforme sugere a fala seguinte:
A3: “Veja bem, a pessoa tem que se atualizar na vida porque, senão, não
vale nem a pena viver. Se a pessoa ficar encolhida no canto, é a mesma
coisa que um defunto (risos)...”.

“Ficar encolhida no canto” remete ao isolamento, à falta de contato com o
mundo exterior, e se relaciona à ideia de não enxergar o que está acontecendo ao
redor e, consequentemente, se sentir perdido:
A2: “Olha, primeiramente, eu acho fundamental, né? Até pra você
acompanhar alguma coisa nesse resto de tempo que nos resta, essa é a
verdade, e você aprender alguma coisa. Então, eu pra não ficar perdido na
escuridão, procurei realmente este curso pra ver se eu conseguia e estou
conseguindo aprender alguma coisa”.

A questão da socialização remete ao estar junto não somente fisicamente,
mas também psicologicamente e emocionalmente, sugerindo um estar junto e
pertencer através de um diálogo consistente com o espírito do nosso tempo, a
cibercultura. O seguinte extrato de uma entrevista encapsula estas ideias:
B2: “É como eu te falei, é a questão da atualização, entendeu? Porque você
tem que pensar muito pra frente, as coisas tão sendo muito rápidas, né?
Então, você não pode parar no tempo, porque se você parar no tempo você
não pode dialogar com alguém; vai conversar de coisas com você e você
vai ficar assim parada. Você não vai interagir com essa pessoa”.

“Estar atualizado” e em “evolução” permitem uma integração maior na
sociedade da qual se faz parte:
B4: “Eu acho importante porque eu acho que todo mundo tem que ficar
atualizado, né? Às vezes quer falar com alguém que usa o computador, às
vezes quer saber de coisas”.

Os entrevistados demonstram ter uma clara noção de que hoje o computador
e a Internet são ferramentas que viabilizam o acesso à informação e proporcionam
formas de posicionamento com relação à coletividade, além de sugerirem que,
através desses meios, podem concretizar seus interesses particulares e praticar
ações consideradas relevantes a todas as faixas etárias.
D1: essa utilização, esse curso, nos propicia entrar nesse mundo,
entendeu? Esse mundo que é um mundo mágico, essencial para que a
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pessoa possa viver até os últimos dias. Vivendo e aprendendo, entendeu...
aprendendo o quê? A morrer... isso é vantajoso pra todos os seres
humanos, não só pra terceira idade.

É interessante observar a relação que várias das falas transcritas
anteriormente constroem entre “estar vivo” e “aprender”, particularmente sobre um
mundo novo e, nas palavras do participante acima, “mágico”. Isso sugere que o
novo, o desconhecido, nem sempre são ameaçadores ou vistos de forma
mistificada, mas podem, sim, motivar e despertar a curiosidade, divertir, assombrar e
encantar.
Um outro tema comum às falas dos participantes focaliza ideias ligadas a uma
condição de vida mais autônoma e independente. Alguns relatos apontam que o que
é importante no computador e na Internet é a possibilidade de continuarem
conduzindo suas vidas com independência, mesmo que seja relativa:
C2: Porque hoje em dia, a vida, o mundo, trabalham em cima disso, de
computador, de computação. É necessário a gente saber manusear essas
coisas pra gente poder continuar vivendo, tendo uma certa independência.
Porque a terceira idade já tem muitas limitações, impostas até pela
sociedade, e a gente precisa ficar mantendo a nossa independência,
mesmo que relativa.

Esse participante expressa uma consciência das limitações impostas à
terceira idade e sugere que apropriar-se das tecnologias pode se constituir em uma
forma de transcender tais limites. Esta apropriação também pode significar para o
participante uma forma de integração social, uma vez que ele se refere à “vida, ao
mundo” como sinal de que todos os segmentos da sociedade estão se apropriando,
e ele também deseja apropriar-se. Manter-se independente, desta forma, emerge
como um modo de integração, como a fala seguinte também sugere:
A6: “Porque acho que a gente precisa, né? Todas nós. Todas nós
precisamos disso e porque é muito bom. Não preciso ficar pedindo arrego,
primeira coisa (risos)... e não há coisa melhor do que a gente querer as
coisas e fazer”.

Um outro aspecto que se apresenta nos discursos dos participantes tem um
caráter político, ilustrado na fala seguinte:
D7: eu acho que, as pessoas idosas também tem o direito de saber,
aprender as coisas, né? Lidar com as coisas modernas...eu acho uma boa
pra todo mundo.
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Esse extrato ilustra uma consciência política que permeia os discursos de
quase todos os participantes. De fato, são notáveis suas percepções sobre a
importância das TIC em suas vidas. É bastante nítido que compreendem a presença
imponente da revolução que o computador e a Internet estão causando, e apontam
que, para eles, apropriar-se das tecnologias é uma forma não somente de se
desligar da ideia da morte física que se aproxima, mas também uma maneira de
evitar o isolamento e a falta de pertencimento. Deste modo, expressam uma
concepção construtiva das TIC enquanto meios que podem facilitar sua participação
nos novos comportamentos sociais, permitindo, assim, que se mantenham ativos,
independentes e atualizados. Em outras palavras, mantendo-se em sincronia com as
novidades de nosso tempo, mantêm-se atuais e, portanto, vivos.

Percepções sobre a inclusão digital

Nas entrevistas, procuramos investigar diretamente as conceptualizações que
os idosos têm do termo “inclusão digital”. É notável a abrangência que alguns dos
participantes emprestam às suas caracterizações da inclusão digital, verbalizadas,
frequentemente, em relação explícita com o termo “modernidade”:
B4: É ficar por dentro de tudo né, da modernidade, dos aparelhos, tudo isso
né? A gente tá vivendo outra época, então tem que [es]ta[r] por dentro
mesmo né... pra viver acompanhando os outros, né?
A3: A inclusão digital pra mim, é a modernidade, vamos dizer assim, é o
avanço da tecnologia, isso ai na Internet, essas coisas... televisão digital,
enfim, programa digital, é tudo que é digital agora é incrível, é de imediato, é
impressionante!.

O incluído digital, nessa concepção, seria o indivíduo que é fluente no uso das
múltiplas TIC:
B3: Inclusão digital... eu vou dizer pra você o seguinte, pra mim, ao meu ver,
a inclusão é você dominar o aparelho. Aparelho que eu digo assim, saber a
função de tudo.

Por outro lado, alguns participantes centralizam o mundo digital na figura do
computador, conforme ilustra este excerto:
A2: Oh, eu vejo a inclusão digital como uma necessidade. Necessidade
básica pra qualquer ser humano. Seja ele novo, velho – eu digo velho na
maneira de dizer, os idosos...tem que procurar aprender alguma coisa, até
pra você mostrar que tá vivo, entendeu? Se não você fica obsoleto, você
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fica...como é que se diz, é, sem uma perspectiva de nada, porque o
computador representa tudo em tecnologia hoje em dia. Tudo que você
quiser fazer na vida o computador tá ali, pronto pra você usar. Agora, é
preciso que você saiba como usar o computador.

Ouvimos também relatos que enfocam a inclusão digital como uma forma de
autonomia, conforme ilustrado a seguir:
C2: É exatamente isso, é a gente ter autonomia e ter a confiança de poder
trabalhar com toda essa tecnologia nova e acompanhar a evolução que é
muito rápida.

A grande maioria dos entrevistados, no entanto, admite não ter uma noção de
inclusão digital para compartilhar com a pesquisadora:
D7: Inclusão digital... eu não posso nem te responder.
D3: Eu não sei mesmo, não imagino nada... se você puder me explicar...
A7: É uma coisa que eu gostaria de entender mais profundamente.
A6: Olha, infelizmente eu vou te dizer que eu não entendo de nada disso
(risos) ... não entendo, não entendo... Na minha época não tinha nada
dessas coisas, ninguém nem sonhava no mundo... Eu não sou lá muito
nova... Mas não paro e não posso parar.

Essas respostas sugerem que a expressão “inclusão digital” nem sempre faz
parte do vocabulário coloquial da terceira idade. Por outro lado, os participantes
revelam

visões

relativamente

claras

acerca

da

importância

das

TIC

e,

especificamente, das TIC que são importantes para eles, conforme sugere a Figura
6.
É interessante notar que somente 1 participante apontou o tablet como uma
tecnologia importante, o que possivelmente reflete a novidade relativa do artefato no
país. Por outro lado, apenas por volta de metade do grupo pesquisado considera o
celular, uma tecnologia já bastante disseminada, importante. Uma proporção similar
aponta o controle remoto da TV e o caixa eletrônico como relevantes. Em
contraposição aos depoimentos em entrevistas e nos grupos focais, estas respostas
sugerem um entendimento que, devido ao desconhecimento de funcionalidades que
viabilizam novas formas de interação e comunicação, as quais são agora
disponibilizadas em artefatos com usos tradicionais já bem estabelecidos, estes
participantes não têm subsídios para visualizar as novas formas de integração social
associadas à cibercultura.
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Figura 6 – Tecnologias consideradas importantes pelos idosos.

A computação ubíqua, ou seja, a integração de dispositivos de computação
em praticamente todos os utensílios eletrônicos modernos (por exemplo, geladeiras,
fornos de micro ondas, carros, etc.), é também substrato importante para o
desenvolvimento da cibercultura, mas as suas potencialidades apenas começam a
ser realmente exploradas na prática. Desta forma, o computador continua sendo a
tecnologia mais visível do ponto de vista da inclusão digital, o que se reflete nas
respostas dadas pelos participantes.
Curiosamente, um número menor de respostas aponta a Internet como
importante, ao passo que as respostas à questão relativa aos usos desejados do
computador (questão 7) requerem conexão à Internet. Estas respostas são
apresentadas graficamente na Figura 7.
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Figura 7 – Motivações para o aprendizado da informática.

A figura 7 sugere que os participantes compreendem que o computador e a
Internet podem abri-lhes um espaço viável de comunicação, e se apresentam em
busca da apropriação destas tecnologias para evitar um isolamento e manter
relações sociais. As respostas também sugerem que esses idosos estão
interessados em manterem-se em constante processo de conhecimento e
atualização. Eles julgam que a leitura, o passeio, a música, a conversa lhes fazem
bem e, frequentemente, declaram gostar de estudar como forma de “exercitar o
cérebro” através de novos desafios, conforme ilustra o depoimento abaixo:
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A3: Você tem que estar sempre se atualizando, fazendo palavras cruzadas,
estudando, lendo, procurando guardar, porque se não... quando você
precisar de fazer alguma coisa, já era.

Essa preocupação em manter-se “atualizado” e “aprendendo” como
essenciais à continuação de uma vida significativa, já discutida, de fato permeia
todos os depoimentos ouvidos no campo.

Dificuldades e habilidades
Uma área essencial desta investigação concerne às dificuldades e as
habilidades dos participantes segundo a sua própria ótica, e essas foram exploradas
nos questionários e, posteriormente, nas entrevistas e grupos focais. A figura 8
apresenta um quadro geral, obtido das respostas aos questionários, que sugere a
visão dos respondentes acerca de seu comando das diversas tecnologias digitais.

Figura 8 – Tecnologias que os participantes consideram saber usar sem a ajuda de
terceiros.

É interessante contrastar este quadro com aquele formado pelos julgamentos
dos participantes acerca de seus conhecimentos sobre o computador e a Internet,
especificamente, representados graficamente na Figura 9. Esta figura sugere que a
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grande maioria dos respondentes sugere ter algum conhecimento do computador,
mas que este conhecimento é considerado frágil ou insuficiente para possibilitar um
uso independente.

Figura 9 – Conhecimento do computador e da Internet no olhar dos participantes.
Nas entrevistas e grupos focais emergiu que os alunos identificam uma
dificuldade básica em problemas relativos à memorização:
A4: A memorização é a principal. Então, na hora a gente entende, mas
depois quando quer relembrar em casa, vê que esqueceu. Realmente é.
Então, a gente tem que chegar, estudar, pegar a apostila pra conseguir
memorizar. Essa realmente é a principal.
A3: Infelizmente é a memória. Se a pessoa não tiver memória não adianta,
não vai fazer nada! A memória falha muito.
A2: O que eu acho basicamente é a memória.

É importante ressaltar que a memorização é importante, mas não se constitui
enquanto única estratégia necessária à aprendizagem. A ênfase na memorização
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sugere um modelo de aprendizagem consistente com a pedagogia de transmissão,
consistente com o modelo predominante na época de escolarização de nossos
participantes, mas não necessariamente a base mais adequada a se desenvolver a
inclusão digital nos tempos da cibercultura.
É interessante notar que a esmagadora maioria dos participantes atribui esta
dificuldade diretamente à idade, conforme ilustram os excertos seguintes:
B4: A dificuldade que...bom, primeiro vem o esquecimento né? Eu não
consigo gravar números e gravar o manuseio é um pouco difícil pra gente
que, é, já ta na terceira idade né? Eu acho difícil.
A1: acho que com relação à idade porque a idade já não permite muito...
que a gente se desenvolva, né?

Os participantes apontaram também outra dificuldade que se apresenta
através da forte presença da língua inglesa nos softwares do computador:
D7: A questão é que é muita coisa escrita em inglês, a gente não conhece
essa língua, né? Então fica difícil de você poder olhar direito uma coisa. Até
aprender tem que decorar”.
B6: Uma também que muita coisa tá em inglês. É... Eu sei aquele inglês de
escola, entendeu? Naquela época estudava o inglês de escola, mas nunca
fiz curso de aperfeiçoamento.

Também ouvimos relatos que apontam na direção de questões sensoriais e
motoras:
D5: Ah, são todas [as dificuldades], né? Principalmente por causa da
idade...eu já não ando tão como uma menina de 15 anos, né?
D6: Pra mim tudo é difícil, não sei se são as pontas dos dedos que não
ajudam, tão grossos, mas é difícil pra mim, eu sinto dificuldade.
D3: Haa..foi manusear o...(Pesquisadora: o mouse? O teclado? – o que
você digita? – faz um gesto). O mouse. Eu tenho bastante dificuldade em
manusear ele ainda, o teclado tudo bem...

Problemas relacionados à manipulação do mouse, em especial, são muito
comuns, uma vez que seus botões e movimentos são delicados, exigindo leves
movimentos e cliques pelo usuário. Para o idoso com problemas motores, isso pode
se tornar um desafio, principalmente quando se trata de duplo clique (para abrir
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arquivos, por exemplo) e quando é necessário clicar em algum botão com área
muito pequena, que exige mais precisão.
Outra área de dificuldade levantada pelos participantes se relaciona à
necessidade que sentem de pedir ajuda a outros, pois, mesmo estando matriculados
em um curso, não parecem se sentir à vontade em experimentar depois, em casa,
por eles mesmos.
A7: A maior dificuldade que eu tenho é eu ter uma pessoa pra eu pedir
ajuda.
B4: É, ninguém tem paciência pra ensinar a outro né, é muito difícil. Moro
sozinha, tenho uma sobrinha que vem de vez em quando de outro estado –
ela só fica nas páginas da Internet de só o que interessa a ela, e não me
ensina nada porque na verdade ela não tem paciência...é jovem, não tem
paciência.

Mesmo que possam contar com alguma ajuda fora do contexto do curso, os
participantes sugerem problemas de outra natureza, ilustrados nos extratos
seguintes:
A6: Olha, eu nunca pedi porque eu sei que não vou ser atendida. Ai vem a
resposta de “tô cansado” ou “não tem tempo”.
D3: Eu tenho um filho que adora computador, ele aprendeu tá - fez um
curso completo – só que ele, garoto novo nunca quer ajudar a mãe né?.
A3: Bom, felizmente o meu neto e o meu filho são exímios no computador,
então, quando eu preciso de alguma coisa eu recorro a eles... Não muito
paciente mas...(risos)... mas eles ajudam, na maneira do possível né?.
D7: Olha, as pessoas não tem paciência, não. Porque eu já peço até pra
minha neta, que só tem 12 anos só, mas ela é danadinha! Mas, ela vai pra
me explicar e num instantinho, os dedinhos dela vão e “tutututu”; ela só
ensina o que vai fazer, mas eu nem vejo aonde que ela bate com os dedos
(risos)... nem vejo, que é tão rápido! (risos)... Tão rápido mesmo!! Quando
eu vejo ela já fez e eu nem vi onde ela botou o dedo. Mas eu tô, eu tô
chegando, eu tô chegando!.

Essas falas são consistentes com a noção que as necessidades pedagógicas
de terceira idade são diferenciadas, além de apontarem questões mais gerais
advindas da ótica dos mais jovens com relação a esta faixa etária. Por outro lado, a
ótica dos idosos com relação aos mais jovens, sob a qual idosos e jovens têm
peculiaridades próprias, também se revela em depoimentos como o que se segue:
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D1: É, a rigor, éé..o pessoal mais novo assim, eles parecem que tem uma
inteligência espacial, sabe como é que é? Ele pensa que a gente pensa
igual a ele. Muitas vezes ele ensina e pensa que já tá tudo certo, mas não é
assim, né? Ai você custa pra pegar... pra aprender as vezes você não pega,
mas de uma forma, de uma forma geral, a gente pega um pouco aqui, outro
ali atéé... entendeu? Ééé... fechar por exemplo, quebra-cabeça daaa...
resolução necessária do que você quer mexer.

É interessante a menção de “inteligência espacial” no comentário do
participante D1, pois sugere um certo entendimento da forma de funcionamento das
várias interfaces do computador que são baseadas em metáforas visuais. É também
interessante observar que, apesar de enfrentarem dificuldades, frequentemente
consideráveis, os participantes sugerem sempre um aspecto positivo em relação às
suas experiências, de modo que falta de entendimento ou paciência por parte de
terceiros não os demove da resolução de continuarem a explorar o mundo digital
através da aprendizagem de tarefas que podem executar no computador. De fato, a
forte motivação desses indivíduos é clara, e se expressa sucintamente neste
depoimento:
B1: Principalmente porque na terceira idade, muitos de nós paramos de
acompanhar estudo, aprendizado de alguma coisa, ficamos acomodados
digamos assim. Ficamos voltados mais para lazer, passeio etc. e tal. Mas
como veio a vontade, o despertar, o interesse em aprender a informática ai
você tem que se readaptar a tudo o que você vai começar a aprender. É
como se fosse o bê-á-bá da vida da terceira idade, etapa por etapa.

3.4.2 Perspectivas dos professores
Formação e concepções pedagógicas

Conforme já mencionado, a unATI-UERJ disponibiliza vagas para docentes
do curso de informática aos alunos de graduação da UERJ. O trabalho de docência
na unATI é conduzido dentro de um esquema de bolsas, na qual o docente não
possui vínculo empregatício com a instituição. Alunos matriculados nos seguintes
cursos têm preferência para atuarem no curso de informática da unATI: Informática,
Letras e Pedagogia.
Os professores participantes nesta pesquisa têm formações bastante
diferentes. P1 é aluno do curso de Letras (segundo período durante a coleta de
dados), mas se apresentou como tendo, primordialmente, uma formação em
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informática curricular no ensino médio incluindo Windows, Office da Microsoft e
montagem e manutenção de máquinas. Por outro lado, P2 é aluno da Pedagogia
(sexto período durante nossa permanência no campo), e não indicou ter qualquer
formação específica em informática. De fato, o despreparo dos professores é
patente, como sugere P2:
Como minha única experiência pedagógica é com idosos não tenho um
parâmetro de comparação.

Segundo os professores, a instituição não ofereceu nenhum tipo de formação
ou apoio específico, nem em conhecimentos específicos à terceira idade, nem em
conhecimentos específicos da informática, para prepará-los antes de começarem a
atuar no curso. Entretanto, apesar da falta de uma preparação especial, que os
professores mesmo reconhecem como um problema, ambos concordam que há a
necessidade de uma metodologia diferenciada para o ensino dessa faixa etária,
conforme ilustrado pelo comentário a seguir:
P2: acredito que seja, sim, necessário devido a atenção redobrada. Utilizo
as apostilas que elaboro juntamente com os exercícios obrigatórios para
fixar o conteúdo nos alunos.

Este extrato também remete ao modelo pedagógico que permeia a prática
destes professores: a pedagogia tradicional ou de transmissão. As bases
epistemológicas desta abordagem também se apresentam na visão sobre aquilo que
é necessário em termos de recursos e didática:
P1: Uma didática mais simbólica (uso de projetor) e mais focada em
estímulos comportamentais. Além de liberdade no conteúdo passado aos
alunos para melhor adequação ao aprendizado básico em constante
atualização.

O professor esclarece que uma “didática... mais focada em estímulos
comportamentais” consiste no uso de atividades que exijam a repetição de ações,
correspondente a uma abordagem behaviorista. A “didática mais simbólica”, para
ele viabilizada pelo uso de projetores, se refere à possibilidade de mostrar com mais
facilidade os diversos símbolos (ícones, barras de ferramentas, botões) que
compõem as interfaces gráficas dos aplicativos e programas ao grupo de alunos
como um todo, o que não é possível devido à disponibilidade, apenas, de um quadro
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branco como meio de compartilhamento de imagens entre o grupo. Esse professor
também cita o que, para ele, faz parte de uma metodologia “adequada”, ao sugerir
que é preciso ter “liberdade no conteúdo passado”. Desta forma se imiscuem
questões epistemológicas, metodológicas e, crucialmente, práticas. Em particular, o
arranjo do ambiente de aprendizagem é tal que, além da falta de um Datashow,
dispositivo de extrema utilidade no ensino da informática em sala de aula, o próprio
acesso às funcionalidades das máquinas e à Web é restrito. Por exemplo, não se
pode utilizar pen drives, e não se pode acessar redes sociais ou sites de
compartilhamento de mídias como o YouTube.
Por outro lado, ambos os professores exibem enorme dedicação e boavontade em sala de aula, fazendo o melhor uso que podem dos recursos
disponíveis, conforma ilustra o depoimento abaixo:
P2: Eu utilizo o quadro principalmente pra fazer os desenhos né do que eles
tão vendo no computador, que é pra eles poderem acompanhar melhor por
ali e ai eu falo “oh gente – ponho a mãozinha no lugar e falo – “gente, clica
aqui uma vez”, ai é pra eles acompanharem bem, né?" E pra evitar que eu
fique indo de computador em computador e perdendo muito mais tempo.

O professor P1 utiliza o quadro, mas indica o uso de Datashow como uma
opção “melhor”:
P1: Eu uso muito o quadro. Seria muito melhor se eu tivesse um projetor.

O material didático, elaborado por ambos os professores como manual que
oferece explicações passo-a-passo das tarefas, parece ser pouco utilizado, sendo
substituído pela exposição oral de seu conteúdo. Um aspecto interessante relativo
ao conteúdo é que, na realidade, este se concentra em funcionalidades específicas
do computador interligado à Internet, mas as aulas ocasionalmente incluem
questões relativas outras tecnologias, por exemplo, celular, caixa eletrônico de
banco, câmeras fotográfica, filmadora ou qualquer outro artefato que tenha gerado
dúvidas trazidas por algum aluno. De modo a administrar este tipo que
questionamento dentro dos limites do curso, os professores terminam por dedicar
tempo extra para responderem questões específicas e fora do escopo do curso. O
relato seguinte ilustra a situação:
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P2: eles me pedem muito é, passar foto do celular e da câmera digital pro
computador. Como aqui o meu serviço é muito limitado, não tem como eu
fazer isso pra eles né, ai volta aquela questão da apostila, eu tento trazer o
máximo pra eles em apostila, peço para eles tentem fazer em casa. Porque
é do interesse deles, né? Na realidade, é o que eles queriam aprender,
então como eu não tenho como passar por aqui, eu passo por, por apostila,
né? Eu tenho uma aluna numa turma um pouquinho mais cedo, que ela
comprou um celular novo e que todo dia ela chega uns 10 minutinhos mais
cedo pra eu ensinar a ela a mexer no celular.

As restrições ao uso de recursos no laboratório de informática se impõem
claramente como fator limitante que tem impacto claro no teor do curso. O fato das
portas USB estarem desativadas exclui o trabalho com tecnologias como as
câmeras digitais, além dos pen drives. Os professores tentam contornar tais
obstáculos através de materiais didáticos e orientações individualizadas para os
interessados, compreendendo que outras tecnologias, além do computador e a
Internet, estão frequentemente em pauta para os alunos, mostrando um grande
empenho em sua prática docente apesar de operarem em um contexto tão
claramente circunscrito.

Percepções sobre a inclusão digital

Os professores que participaram desta pesquisa sugerem concepções
bastante distintas da inclusão digital:
P1: Bem, inclusão digital pra mim é o individuo saber a arquitetura básica do
funcionamento do computador. [...] Inclusão digital é o domínio da
microinformática (hardware) em seu entendimento básico; além do sistema
operacional e o entendimento essencial do software na preparação para
suas constantes atualizações.
P2: Eu acho que inclusão é eles poderem estar participando desses grupos,
né, de conversa na Internet, e dai eles também poderem se sentir à vontade
de comprarem um celular, de poderem comprar um notebook, de poderem
comprar um tablet, sem medo né?

A noção proposta pelo participante P1 pode parecer, em um primeiro
momento, excessivamente técnica, mas, na realidade, é bastante coerente e, de
fato, consistente com a situação de transformação e desenvolvimento contínuo das
TIC, conforme o participante explica:
P1: O conhecimento muda, então você tem que ensinar o que geralmente
não muda e o que eles podem fazer paralelos e etc. E aí, quando eles
souberem lidar com isso, ai sim, eles estarão incluídos digitais, entendeu?
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No seguimento dessa fala, em conversação com a pesquisadora, o
participante faz um paralelo entre o ensino das TIC, que estão continuamente em
mutação, e o ensino de um tópico em sua área de estudos de graduação, a
abordagem linguística de Saussure, que é, segundo ele, “eterna”. Apesar das
questões que podem ser levantadas com relação a essa afirmação, é de fato
complexo o problema de se ensinar tópicos da informática a usuários e não
tecnólogos. Ao mencionar “arquitetura do computador” e “hardwares”, o professor
alude a uma questão importante, que é a da modelagem conceitual a respeito das
tecnologias. Não se trata de uma necessidade premente saber-se os detalhes de
funcionamento dos artefatos digitais, mas uma compreensão mínima de alguns
conceitos básicos é não somente útil mas, de fato, necessária.
O computador, em particular, é utilizado através de interfaces que utilizam
metáforas do mundo “físico” com o qual a maioria de nós está familiarizada
(“arquivo”, “lixeira”, “tarefa”), mas essas noções não se transferem ao contexto da
máquina necessariamente sem problemas. É importante compreender-se que tudo
no universo digital é armazenado na forma de arquivos, mas que alguns arquivos
contêm dados (documentos de vários tipos), outros contêm tarefas (programas e
aplicativos), enquanto alguns são armazenados localmente e outros em diferentes
localizações na rede (em servidores). Tais noções não são “intuitivas”, mas, sim,
constituem conceitos básicos ao entendimento do mundo digital e suas
potencialidades. Assim, como sugere o professor:
P1: abrir e-mail, fechar e-mail, pra mim não é... não garante inclusão digital.

O participante P2 menciona outro aspecto importante da inclusão digital,
segundo um modelo consistente com as possibilidades da cibercultura, que se
relaciona às possibilidades comunicacionais do computador em rede:
P2: ... que eles possam conversar, que eles possam estar conectados com
as pessoas que eles conhecem, né e que já têm acesso a isso...eles ficam
olhando e falam “nossa, ele faz, eu quero fazer também...” Então é a
questão do “poder fazer também”, é a questão de poder pegar as fotos e
passar para o computador, e do computador poderem passar pros amigos
pra verem como é que foi. É você poder pegar o seu celular novo e poder
tirar foto do seu celular, você poder entrar na Internet pelo seu celular.
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Desta forma, os professores remetem a uma concepção bastante abrangente
da inclusão digital, apesar de parecerem ainda guiados por concepções
pedagógicas inconsistentes com as necessidades impostas pela própria natureza
das TIC. O comentário seguinte ilustra esta incongruência:
P2: Quando eles entram aqui eles tem muito esse pensamento de que o
professor não erra, o professor sabe mexer em tudo. Então quando eles me
veem digitando alguma coisa errada, eles vão até se surpreendendo
comigo, “como assim! Ela digitou alguma coisa errada!?” Mas essa que é a
realidade, eu deixo isso bem claro pra eles a todo momento que eles tem
que pegar e fazer mesmo...os meus alunos, nas primeiras aulas erram
bastante e eu gosto que eles errem bastante, que foi o que eu falei, eu
prefiro que seja aqui do que em casa e acaba depois fazendo uma besteira
no computador.

Enquanto a noção que o professor é o repositório e fonte primária de
conhecimentos, comum à pedagogia da transmissão, ainda parece guiar tanto
professores quanto alunos, uma compreensão acerca da necessidade da
experimentação e da prática, bem como do papel da interação e socialização,
transparecem nos discursos dos professores. Assim, em um contexto repleto de
limitações, preconcepções e restrições, a inclusão digital nos tempos da cibercultura
vai, aos poucos, se tornando uma realidade.
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4. A INCLUSÃO DIGITAL DA TERCEIRA IDADE NA unATI-UERJ
4.1 Projeto pedagógico e infraestrutura
A unATI-UERJ define o objetivo geral de seu curso de informática como o de
“capacitar os alunos com conhecimentos básicos de informática, tornando-os aptos
a utilizar sem receio os equipamentos da atual sociedade”. Para que tal objetivo seja
alcançado, a instituição lança mão em sua documentação de uma conceituação de
“qualidade” baseada na adequação de seus métodos à faixa etária em questão:
Para assegurar qualidade às atividades planejadas, houve a preocupação
com a utilização de metodologias que respeitassem as características dos
alunos idosos. Foi necessário se levar em consideração o modo de
repassar as informações, e para tal foram utilizados modelos pedagógicos
específicos, nos quais os valores, a cognição e as características próprias
da faixa etária foram considerados. (VERAS; CALDAS, 2004, p. 12).

Desta forma, a universidade sugere compreender a necessidade de utilizar-se
de metodologias de ensino específicas à faixa etária e consistentes com as quatro
áreas do conhecimento nas quais atua. Isso é consistente com a noção que um
projeto pedagógico claro constitui um “ponto de referência para toda prática
educativa

que

se

preocupa

com

indivíduo

como

ser

social”

(CASARA;

CORTELLETTI; BOTH, 2006, p. 12).
Com relação a um curso de informática, especificamente, espera-se um
projeto pedagógico fundamentado em um referencial teórico-metodológico que
contenha objetivos, concepções sobre o idoso, a sociedade, educação, TIC e
cibercultura, assim como métodos de ensino e avaliação. Além disso, espera-se que
este projeto seja preparado, em processo coletivo e colaborativo, por todos os
envolvidos, e não somente pela coordenação do curso. Deste modo, o projeto
pedagógico pode expressar um entendimento mais claro sobre o trabalho a ser feito,
norteando uma prática de grupo coerente e consistente com o público a que se
destina (CASARA; CORTELLETTI; BOTH; 2006).
Contudo, não encontramos, durante nosso trabalho no campo de estudo,
informações específicas sobre o projeto teórico-metodológico pertinente à área da
informática. De acordo com os dados obtidos, não há um projeto pedagógico
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específico para o curso de informática da universidade, e isso contribui para uma
fragilização significativa da qualidade do ensino. O texto citado imediatamente acima
claramente remete a um modelo pedagógico tradicional: é na abordagem da
pedagogia de transmissão que se discute “modos de passar informações” (grifo
nosso). Essa abordagem, no entanto, não está em sintonia com as demandas da
educação permanente, uma educação que coexiste com a vida e empresta novos
sentidos às ações humanas (CORTELLETTI; BOTH, 2006), consistente com uma
visão construtivista do conhecimento. O ensino baseado na abordagem pedagógica
da transmissão tampouco atende às necessidades da aprendizagem na era da
cibercultura, pois “a construção do conhecimento na interação com o computador é
dinâmica, viva, e leva a uma constante reformulação de comportamentos e
readaptação do indivíduo” (KACHAR, 2003, p. 121). Os tipos de interação possíveis
entre usuário e computador se relacionam com as características híbridas da
máquina, típicas do digital e da comunicação multimodal. Em outras palavras,
abrem-se possibilidades para uma postura mais participativa diante do computador e
da Internet (SILVA, M., 2010b). Essas potencialidades precisam ser levadas em
conta no desenvolvimento de metodologias de ensino da informática à terceira
idade.
No ensino de informática, Kachar explica que o curso pode propor o ensino
sobre o computador ou ensinar/aprender por meio do computador qualquer área de
conhecimento. A proposta do curso de informática da unATI-UERJ é de ensinar
sobre o computador e a Internet, e, na forma que observamos no campo, se
enquadra nas concepções da autora em um foco na “instrução”, onde:
a máquina está inserida em um ambiente tradicional de reprodução e
transmissão de informações, onde o aluno encontra-se numa posição de
receptor e reprodutor de conteúdos memorizados. Os programas são
conteudistas, isto é, já vêm com áreas disciplinares delimitadas e
segmentadas. Direcionam as atividades e exercícios a serem resolvidos
pelos usuários. Neles, nem o professor nem o aluno podem criar ou
produzir. (KACHAR, 2003, p. 75).

Podemos dizer que a pedagogia tradicional de transmissão reduz o
computador a um uso mecanizado e que terá grandes chances de ser desvinculado
da

realidade

dos

alunos,

além

de

ser

potencialmente

desinteressante,

desvalorizando a experiência. A autora ainda alerta que, na concepção pedagógica
tradicional, observa-se a influência de behaviorismo no ensino (KACHAR, 2003), o
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que constatamos claramente nas falas de professores e alunos, conforme já
exposto.
O que está em jogo é a valorização da abordagem pedagógica em sua função
legítima de possibilitar um aprendizado efetivo, facilitando uma educação em
sintonia com as demandas da Sociedade da Informação, que necessita de
indivíduos participativos, cidadãos, emissores e receptores de mensagens que
expressem suas ideias e contribuam com o coletivo. Moran (2000, p. 8) descreve
esta posição com clareza:
a questão da educação com qualidade, a construção do conhecimento na
sociedade da informação, as novas concepções do processo de
aprendizagem colaborativas, a revisão e a atualização do papel e das
funções do professor, a formação permanente deste profissional professor,
a compreensão e a utilização das novas tecnologias visando à
aprendizagem dos nossos alunos e não apenas servindo para transmitir
informações.

Moran (2000) destaca uma abordagem que é consistente com as demandas
da cibercultura, e que, portanto, pode ser de grande valia para a inclusão digital da
terceira idade: a pedagogia histórico-crítica ou sócio-construtivista. Essa pedagogia,
que ganhou força com o trabalho de Paulo Freire, se destaca por valorizar, em
primeiro lugar, o conhecimento que o aluno já traz consigo de suas experiências
cotidianas e, crucialmente, por propor constante diálogo entre os professores e os
alunos. Nessa pedagogia, a docência pode ser conceituada como “uma atividade
crítica, cujo objetivo maior reside na transformação cotidiana e permanente do
mundo sociocultural que circunda os sujeitos envolvidos no processo educativo e
possui uma natureza política”. (D’ÁVILA, 2008, p. 66).
Essa abordagem é não-diretiva, ou seja, ela horizontaliza as relações entre
professor e aluno. O professor tem o papel de fundamentar sua prática em temas
que fazem parte da vida dos alunos, explorando-os na construção de questões em
um diálogo coletivo que permita a produção coletiva. O ensino com uma abordagem
sócio-construtivista tem uma natureza político-social, pois pretende, pela ação
educativa, construir um saber e uma consciência política que permitam uma
compreensão mais ampla do meio social para que nele se possa intervir. Assim,
esta proposta pedagógica se apresenta consistente para a inclusão digital, uma vez
que suas essências convergem no objetivo de proporcionar uma formação crítica,
política e cidadã. Diante de tais considerações, sugerimos que a construção de um
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projeto pedagógico para um curso de informática para a terceira idade poderia ser
pensada nos moldes da pedagogia sócio-construtivista.
Constatamos, entretanto, que a unATI-UERJ parece ainda fortemente
atrelada à pedagogia de transmissão, o que se reflete na falta de um projeto
pedagógico abrangente, bem como nas próprias escolhas dos docentes no tocante
ao conteúdo e métodos de ensino. Os materiais didáticos, recursos preparados
individualmente pelos professores, mas quase não utilizados em sala de aula,
dedicam, no caso de ambos os professores, várias páginas ao ensino da digitação
utilizando um método tradicionalmente aplicado ao ensino de datilografia. Trata-se
de um método repetitivo e monótono, que se baseia na prática de digitar-se
sequências de letras organizadas de acordo com a posição no teclado, para que o
aluno desenvolva agilidade e rapidez. A hipótese tácita a qual este método remete é
que a terceira idade apresenta grandes dificuldades em memorizar novas
informações, e, portanto, alto grau de repetição de tarefas deve ser embutido na
metodologia de ensino. No entanto, Kachar sugere que o estímulo à interação e à
criatividade pode proporcionar formas mais produtivas de se construir novos
entendimentos:
a produção de conhecimento na interação com o computador ocorre pela
testagem de hipóteses, reelaboração das estratégias e procedimentos e
formulação de novos conceitos. “O programador” interage com a máquina,
produzindo e criando de acordo com suas metas e modos de pensar, tendo
a oportunidade de refletir e tomar consciência sobre suas ações e
pensamentos. O trabalho é manual e intelectual, de pesquisa, manipulação
e experimentação, incentivando o espírito inventivo (Kachar apud Valente,
2003, p. 76).

Para o ensino da digitação, especificamente, que requer o desenvolvimento
de habilidades físicas, já existe uma grande variedade de ferramentas de software,
dentre as quais há um leque de possibilidades compartilhadas como software livre,
bem como muitas opções que exploram aspectos lúdicos utilizando interfaces
gráficas. Além disto, há que se considerar limites impostos, em alguns casos, à
coordenação motora, o que pode gerar a necessidade de outros dispositivos de
entrada diferentes do teclado tradicional. Questionamos, desta forma, não somente
a adequabilidade do ensino da digitação em um curso que objetiva promover a
inclusão digital dos idosos, mas também a infraestrutura que possibilite a
concretização de tal objetivo.
74

De fato, encontramos diversas questões relativas à infraestrutura, algumas
delas associadas à parceria da unATI-UERJ com o PRODERJ. Conforme exposto, a
unATI mantém uma parceria forte e produtiva com o PRODERJ, e só recentemente
criou, em seu próprio espaço, um laboratório de informática próprio, ainda em
colaboração com o PRODERJ. Esta parceria claramente tem grande valia para
ambas as instituições, mas as diferenças entre os objetivos e prioridades de seus
respectivos cursos cria problemas práticos que fragilizam o curso da unATI-UERJ.
As máquinas disponíveis no laboratório unATI-UERJ são, na realidade, configuradas
para atender os objetivos específicos do curso de alfabetização digital do
PRODERJ, de modo que os alunos da unATI não podem utilizar pen drives, CDs e
DVDs, e, tampouco podem acessar sites considerados como “entretenimento”,
incluindo vídeos, jogos e bate-papo, e downloads de arquivos são limitados. A
impressora disponível no laboratório também pertence ao PRODERJ, e seu uso é
vedado aos alunos da unATI.
Os professores informaram que há também um problema em relação ao que
se armazena no computador. Os alunos da unATI tem um espaço restrito para
armazenamento de seus arquivos, e, se vierem a posicionar algum material fora
desse espaço, o professor responsável pelo curso do PRODERJ é obrigado a
apagar o material. Esta situação gera tensões desnecessárias e acarreta em muitas
reclamações por parte dos alunos e, principalmente, dos professores da unATI. A
própria configuração do laboratório descrita no capítulo 3 (servidor e terminais) já
gera questões bastante básicas: com um único gabinete principal (a máquina do
professor) servindo de base para todo o laboratório, o simples processo de ligar e
desligar o computador se torna incomum para os alunos, tornando incompreensíveis
os vários cartazes espalhados na sala de aula que mostram este procedimento.
Um outro fator que impinge no desenvolvimento do curso é a sua própria
localização física. De modo a criar uma sala para abrigar o laboratório de
informática, foram colocadas divisórias de material compensado no que era,
anteriormente, a sala de dança. Em si, a divisão dos espaços proporciona uma
forma racional de aproveitamento do espaço disponível, mas gera problemas, uma
vez que as aulas de informática e de dança são dadas ao mesmo tempo, conforme
encapsulado neste depoimento:
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B3: Foi cedido da dança esse laboratório. Tudo bem, maravilhoso. Mas,
eles tinham que fazer uma acústica, porque é intolerante. Como é que você
vai aprender informática com um barulho de dança, gritando, entendeu? Pô,
não é possível! Eles tem que dar um jeito nisso! Porque é crucial menina, dá
dor de cabeça, a professora tem que gritar, conclusão, depois ela fica com
dor de garganta porque ela tem que gritar, porque o som é muito alto! A
gritaria é muito grande! E a gente tá aprendendo um troço! Ai ela grita
daqui, reclama dali que ela grita demais. Poxa! Então tem que dar um jeito
nesse negócio!

Além disso, os computadores são posicionados de forma inconsistente com
relação ao quadro branco, resultando em 4 das 10 máquinas localizadas de tal
forma que o usuário fica de costas para o quadro, com as outras 6 posicionando o
usuário de lado.
A instituição lida com questões organizacionais complexas, incluindo
orçamento limitado e significativa competição interna por recursos entre suas
diversas áreas de atuação, como qualquer outra organização. Entretanto, a
racionalização de seus recursos, como, por exemplo, agendando aulas em horários
diferentes, melhorando o processo de inscrição, facilitando um diálogo mais aberto
com a organização do curso do PRODERJ, enfim, medidas mínimas poderiam ser
consideradas.

4.2 A docência no curso de informática da unATI-UERJ
Conforme já exposto, o curso de informática da unATI-UERJ possui algumas
peculiaridades relativas aos professores que nele atuam. Estes são escolhidos
dentre o corpo discente da UERJ, ganham um pequeno benefício para atuar no
curso da unATI-UERJ, e não possuem, necessariamente, nem conhecimento técnico
de informática nem conhecimentos específicos acerca da terceira idade. O Núcleo
de Ensino da unATI-UERJ oferece vagas para residência, especialização e
seminários na área de gerontologia, mas não engloba formação docente.

Sem

conhecimentos específicos sobre informática, nem formação docente, resta apenas
a possibilidade do professor de informática – aluno de graduação – participar de
seminários de gerontologia para que, ao menos conheça mais sobre aspectos da
velhice. Entretanto, nem esta participação é obrigatória. A universidade também não
parece oferecer uma preparação específica para esses professores, de forma que
observamos docentes ministrando aulas com base em seus conhecimentos como
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usuários das TIC e discentes, eles mesmos. Estas circunstâncias podem estar
relacionadas à evasão dos próprios docentes, constatada no campo através de
relatos dos participantes.
Para que haja um ensino efetivo, Kachar (2003, p. 78) defende “uma
apropriação consciente pelo educador e a reavaliação do seu papel”. Para isso, é
preciso uma formação específica: é essencial que os professores tenham
conhecimentos sobre os aspectos físicos e cognitivos que os alunos da terceira
idade podem apresentar. Como vimos no capítulo 2, a velhice pode vir
acompanhada de problemas como o controle motor, memória e visão, que nesta
etapa da vida ficam mais vulneráveis. No curso oferecido pela instituição, na área de
gerontologia, essas questões podem ser esclarecidas, preparando os professores
para uma atuação mais consciente em relação às peculiaridades da faixa etária.
Mas não basta apenas essa formação: é preciso desenvolver com os professores
conhecimentos pedagógicos específicos e que atendam às necessidades do público
em questão, para que não atuem sem subsídios ou suporte.
Apesar destas fragilidades, constatamos um esforço legítimo por parte dos
professores participantes em oferecer uma experiência educacional de interesse dos
alunos. O participante P1, que nunca havia lecionado antes, possuía uma vantagem
em relação ao professor 2 no tocante aos conhecimentos técnicos, tendo realizado
um curso técnico de informática e, consequentemente, seguindo uma lógica utilizada
no curso baseada na organização curricular usual da área. Os tópicos abordados
seguem uma hierarquia que possibilita um entendimento mais abrangente do
computador: começando com noções de hardware, passa para o sistema
operacional Windows, aplicativos nativos como Paint e jogos, explorando noções
básicas ao Word, e finalmente abordando tópicos relativos à Internet.
Em contraste com o enfoque mais técnico de P1, o participante P2, que
também não possuía experiência em ensino, adotava uma postura acolhedora com
os alunos. Oferecia suas explicações pausadamente, passo a passo, cobrindo
diversos detalhes dos tópicos abordados e muitas vezes, interrompendo a aula para
conversar com os alunos sobre “coisas da vida”, envolvendo-os em uma conversa e
ambiente descontraídos. P2 tinha ótima relação com suas turmas, sendo muito
elogiado como uma pessoa atenciosa, paciente e cuidadosa com os alunos. Este
professor tinha, entretanto, uma postura excessivamente “maternal” e muitas vezes,
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tendia a infantilizar os alunos em sua linguagem pontuada de substantivos no
diminutivo.
É preciso que o professor tenha boas relações afetivas com seus alunos, pois
isto, frequentemente, é um fator que motiva a frequência nas aulas e o desempenho
no processo aprendizado. De fato, Vital (2005, p. 99) explica que, para os idosos, as
qualidades afetivas do professor estão sempre mais destacadas do que as próprias
competências no domínio do conteúdo e na didática, e as observações e análise
conduzidas nesta pesquisa são consistentes com esta posição. Contudo, é preciso
atentar que os idosos precisam ser tratados como adultos que, de fato, são, evitando
infantilizações. Os alunos idosos são pessoas maduras com experiências de vida
ricas, as quais têm, geralmente, grande prazer em compartilhar. Além disso, o
tratamento infantil com os idosos reforça os estereótipos negativos discutidos no
capítulo 2. Por outro lado, observamos um tratamento mais maduro dos alunos, por
parte do participante P1, mas acoplado a uma visão mal-informada das capacidades
cognitivas da faixa etária, conforme ilustrado anteriormente.
Apesar de termos observado não somente uma certa intuição da parte dos
professores, mas também seu enorme empenho e dedicação às práticas que
conduzem, podemos concluir que, por si sós, estas características não garantem
uma docência afinada com as necessidades da terceira idade. Conforme já
discutido, no decorrer da pesquisa, revelou-se uma peculiaridade na postura que
apresentavam durante as aulas, sobre o manuseio do computador e a relação que
estabeleciam com o professor. Os alunos aparentavam ter uma postura “obediente”,
típico do ser “aluno”. Ao iniciar a aula, ficavam à espera do comando do professor,
que ditava, passo a passo, o que seria feito. Alguns ficavam literalmente de braços
cruzados diante do computador ligado, aguardando a liberação do professor para
iniciar qualquer tarefa.
Deste modo, inferimos a influência das experiências anteriores de
escolarização dos participantes, conforme já exposto. Trata-se da postura da
“educação bancária” criticada por Paulo Freire (1996, p. 25), um modelo no qual a
expectativa é que o professor deposite o conhecimento no aluno, executando um
processo mecânico de transferência da informação de P > A, ou seja, de professor –
detentor do conhecimento, do objeto – para o aluno – sujeito que receberá a
informação, como ilustra Becker (2001, p. 27). Em algumas ocasiões, percebemos
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que, após uma exposição oral de uma tarefa pelo professor, ao seu sinal para
executá-la, o aluno não havia entendido quase nada do que deveria ser feito. Alguns
alunos conseguiam realizar um ou dois passos da tarefa, mas logo se encontravam
com problemas e voltavam à sua postura estática diante da tela, até receber a ajuda
pessoal do professor. Mesmo os alunos que conseguiam atingir o objetivo proposto
pelo professor, ao fazê-lo retomavam sua postura estática na frente do computador,
aguardando novas instruções do professor.
Por outro lado, uma abordagem construtivista, já discutida como consistente
com as demandas da cibercultura, difere da pedagogia diretiva ou tradicional no
sentido em que o movimento no processo ensino-aprendizagem se compara a uma
via de mão-dupla, ou seja, efetuam-se trocas entre aluno e professor, como discute
Becker (2001). Nesse sentido, lembramos que os principais atores do processo
ensino-aprendizagem do curso em questão são indivíduos com 60 anos ou mais,
que trazem consigo experiências de vida cheias de significados e, também, muitos
conhecimentos, mas, que no contexto do curso são guiados por professores jovens,
com menos de 30 anos. É a possibilidade de uma troca de experiências entre estas
duas categorias de atores que pode facilitar transformações significativas, mas, para
tanto, é necessária uma formação apropriada dos docentes, pois, como ressalta
Kachar (2003, p. 77) “a qualidade de interação professor-aluno depende do quanto o
professor conhece das características intelectuais e emocionais do seu aluno”.

4.3 A experiência dos alunos do curso de informática da unATI-UERJ
As tecnologias digitais frequentemente provocam ansiedade e medos, e são
revestidas de mitos, particularmente para aqueles que estão habituados com as
tecnologias analógicas e unidirecionais, que não permitem, com facilidade, formas
diferentes de participação.
Por outro lado, é interessante perceber que os alunos usam e compartilham
uma linguagem própria em seu tratamento dos objetos do mundo digital. Trata-se,
em alguns casos, de expressões das quais já se apropriaram em outras situações,
enquanto, em outros casos, trata-se de adaptações bastante significativas. Por
exemplo, quando o professor pedia que os alunos fechassem uma janela, um aluno
solicitava confirmação pergunta “é aqui que apaga?”. Outro exemplo é o uso do
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termo “desmancha”, utilizado várias vezes por diferentes alunos na situação de
apagar um texto. Para a tecla ENTER, os alunos frequentemente perguntavam “é
aqui que confirma?”. Estes exemplos sugerem que os alunos estão tentando
compreender o funcionamento de ferramentas diversas com base em suas próprias
experiências e percepções. De fato, discutindo as mudanças de atitude do idoso que
participa de cursos de informática, Kachar (2003, p. 62) sugere que, à medida em
que se familiarizam com a terminologia e a linguagem do computador, ficam menos
apreensivos sobre seu uso, se tornam mais confiantes em suas próprias habilidades
e, assim, deixam de estar excluídos do progresso tecnológico da sociedade.
Desta forma, apesar das peculiaridades linguísticas exemplificadas acima se
constituírem em uma área merecedora de maior atenção e pesquisa, as
observações feitas no decorrer deste trabalho são consistentes com uma noção,
talvez inusitada, de que a inserção dos alunos da unATI-UERJ no universo digital se
pode fazer de uma forma gradativa. A apropriação de linguagem, mesmo que de
forma adaptada, sugere uma forma de participação, indicando formas singulares nas
quais os alunos abandonam a tradicional postura estática diante do professortransmissor e começam a se posicionar de maneiras mais participativas. Um
possível viés condutor desta mudança de posicionamento se sugere na voz de um
dos participantes:
D5: O principal motivo...é que eu apesar dos meus 71 anos, tenho um
objetivo sim: é o de deixar escritas as minhas memórias, desde as minhas
lembranças da infância até enquanto eu viver.

A exploração preliminar dos dados revelou que “acompanhar a evolução”,
“não ficar para trás”, “evoluir”, e “se manter atualizado” aparecem como expressões
claras dos objetivos compartilhados pelos alunos do curso. Entretanto, muitos são os
problemas ainda enfrentados pelos cidadãos idosos, apesar de um maior
reconhecimento e valorização desta faixa etária. Uma condição independente e
autônoma para realizar tarefas do cotidiano também é desejada na velhice: o idoso
quer resolver seus problemas sozinho, fazer, construir e participar naquilo que lhe
interessa. Assim, o idoso acredita que a apropriação das tecnologias em suas vidas
pode proporcionar um novo enquadramento social, pois através delas podem
reforçar seus laços com os familiares, podendo também desenvolver novos
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conhecimentos e, assim, estar em sintonia não somente com as práticas sociais
atuais, mas, talvez primordialmente, com suas raízes e sua própria história de vida.
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5. CONCLUSÃO
Complementando a discussão oferecida no capítulo anterior, retomamos, a
título de concluir este trabalho, as questões de estudo que nortearam nossa
pesquisa, de modo a indicar algumas dimensões que se abrem para reflexão futura,
advindas daquilo que depreendemos através de nossa busca por respostas à
proposta inicial.
Nossa primeira questão de estudo estava relacionada à identificação das
abordagens utilizadas na construção dos usos do computador, da Internet e de
outras tecnologias digitais como celulares, tablets e caixas eletrônicos, dentre
outros. Verificamos que a proposta do curso investigado tem o computador e a
Internet como foco, mas o corpo docente, caracterizado por visível empenho e
dedicação, procura, dentro dos limites do contexto onde operam, auxiliar alunos com
os usos de outras tecnologias nas quais eles se interessam. Isto sugere a ideia que
um curso centrado não exatamente no computador, mas na ideia de conexão à rede,
que pode ser feita com artefatos como o próprio telefone celular, que já integra o
cotidiano dos alunos sem que suas potencialidades sejam conhecidas ou
exploradas.
Nossas observações sugerem que os alunos da unATI-UERJ desejam
compreender outras das tecnologias que os cercam, além do computador, e para
que isso se torne viável em um curso de nove meses que seja consistente com o
objetivo geral da inclusão digital da terceira idade, é preciso integrar-se algumas
destas tecnologias na prática em sala de aula, utilizando-as juntamente ao
computador e a Internet. Para tanto, é primordial o acesso não somente a e-mail,
que já é facilitado, mas também a redes sociais, sites de compartilhamento de
vídeos, fotos e música, bem como sites informativos, incluindo jornais, revistas e
estações de rádio. É necessário abrir-se aos alunos da unATI-UERJ o acesso à
impressora compartilhada e, primordialmente, desbloquear-se o uso das portas
USB, para que câmeras e celulares possam ser conectados ao computador,
possibilitando o compartilhamento e manipulação básica de imagens ou áudio.
Além dos desbloqueios, os próprios professores sugerem que sejam
adaptados outros recursos multimídia como projetor, caixas de som e fones de
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ouvido. O projetor seria de grande valia para não somente para o curso da unATI
mas também o programa do PRODERJ. Todos os participantes, sem exceção,
sugeriram uma readaptação do arranjo físico dos objetos presentes no laboratório,
melhorando a disposição das bancadas de computadores em relação ao quadro
branco e, principalmente, a questão da música da aula ao lado, que atravessa as
paredes do laboratório e atrapalha a aula de informática. Essas, a nosso ver, são
questões tão emergenciais quanto o investimento em um projetor, pois afetam o
bem estar e concentração dos alunos e dos professores, mas sua resolução é
razoavelmente mais simples e bem menos onerosa do que a compra de novos
equipamentos. Os próprios alunos sugeriram em aula, durante nossa estada no
campo, atividades diversas que gostariam de realizar nas aulas com o computador e
a Internet, mas que muitas vezes não puderam ser realizados ou pelos limites de
acesso e por falta de maiores estratégias pedagógicas mediadas pelos professores,
o que nos leva à próxima área de questionamento.
Nossa segunda questão de estudo indagava sobre os recursos metodológicos
que são adotados pelos professores. Verificamos que a unATI deixa em aberto não
somente a metodologia de ensino, mas, de fato, sugerindo uma abordagem
pedagógica de transmissão, deixa a determinação do “conteúdo” do curso a cargo
dos próprios professores. Assim, o curso fica praticamente a critério destes atores,
que, infelizmente, não tem uma formação docente que lhes permita explorar a
liberdade que têm de determinar o quê e como ensinar, e assim negociar melhorias
e, talvez, algumas mudanças bastante simples no ambiente de ensinoaprendizagem. Deparamos-nos, então, com fortes traços da pedagogia tradicional
na prática docente em sala de aula. Por outro lado, observamos que os professores
têm alguma intuição no tocante à estruturação do material didático, elaborado de
forma a conter instruções passo-a-passo das tarefas realizadas em sala, onde
utilizam alto grau de repetição em suas explicações orais, bem como das próprias
tarefas, talvez baseado em preconcepções de questões relativas à memória que
afetam os idosos.
Desta forma, observamos que os recursos metodológicos utilizados parecem
resultar, na prática, em alguma forma de aprendizagem significativa para os idosos,
que revelam, em seus depoimentos, o “progresso” feito no curso. Todavia, há que se
considerar as fragilidades criadas pela falta de um projeto pedagógico claro,
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fundamentado na pedagogia construtivista, já discutida como sendo consistente com
as possibilidades e demandas da cibercultura. Lembrando da proposta de Paulo
Freire (1996) discutimos serem importantes a valorização dos conhecimentos já
internalizados pelos alunos da terceira idade, do dar-se voz a esses sujeitos,
codificando e decodificando os temas que emergem de suas falas (D’ÁVILA, 2008)
e, assim, propiciar um espaço de conhecimento das tecnologias digitais em
contextos significativos para essas pessoas. Suas próprias falas relevam que um de
seus objetivos no curso é vivenciar um novo aprendizado que seja prazeroso e que
tenha sentido em suas vidas. Assim, em nossa pesquisa constatamos que a unATI
busca oferecer serviços que atendam o idoso de forma integral e com excelência,
mas nos parece que a educação não recebe a mesma atenção e esforços que são
direcionados à área da saúde, deixando, em particular, a informática sem um projeto
pedagógico consistente com a faixa-etária, e seus profissionais sem formação e
suporte específicos.
De fato, o objetivo de nossa terceira questão de estudo era investigar a
formação dos professores atuantes no curso, e como eram preparados para atuar
especificamente com os alunos da faixa etária. No campo, verificamos um grande
investimento da unATI no sentido de implementar melhorias em áreas de assistência
à saúde do idoso (odontologia, psicologia, neurologia entre outras), que são de
extrema importância, bem como fomentos à formação continuada dos profissionais
destas áreas. A universidade oferece seminários de gerontologia para os
professores da informática, mas não propõe um plano de formação pedagógica
continuada. A prática docente que presenciamos no campo, apesar das questões já
discutidas, tem grande ressonância com os alunos, e a esmagadora maioria de
comentários críticos destes com relação ao curso se complementa com grandes
elogios à determinação, dedicação e carinho dos professores. Ressaltamos,
entretanto, que a instituição não pode manter a continuidade e consistência de seus
programas educativos com base, primordialmente, nos esforços localizados de seus
professores, conforme a evasão dos próprios professores, relatada pelos
participantes em nossa pesquisa, sugere.
Nossa quarta questão de estudo buscou investigar a atuação dos cursistas
nos usos das tecnologias digitais, e encontramos, de forma geral, não somente um
grande interesse, conforme esperado de indivíduos matriculados em um curso, mas
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uma movimentação consistente no sentido de uma apropriação destas tecnologias.
Os alunos demonstraram estar vivenciando uma integração significativa dessas
tecnologias em suas vidas, apontada nas muitas questões, sugestões e atitudes
verbalizadas em sala de aula. Mesmo se mostrando inseguros e temerosos em
experimentarem sozinhos, observamos um grande nível de engajamento em sala de
aula. Em seus depoimentos, os próprios alunos revelam compreender que o
processo de descobrimento das TIC é complexo, árduo e gradual. Para a maioria,
que nunca havia tido contato com as TIC além da manipulação básica de um celular,
fica claro que em nove meses é impossível se inteirar de todas as novidades
tecnológicas, sendo necessário investimento de tempo na prática em outros
ambientes (em casa, lan house, etc.) e na busca por um melhor entendimento das
linguagens e ferramentas que formam o ciberespaço e possibilitam a cibercultura.
Chegamos, assim, à nossa última questão de estudo, relativa às concepções
de alunos e professores sobre a própria inclusão digital. Entre os professores,
identificamos dois entendimentos básicos. Um primeiro entendimento se constitui na
inclusão digital ser viabilizada através de um aprendizado eficiente, realizado com
base em um modelo estrutural do computador em rede que explicite os conceitos
essenciais à sua compreensão, possibilitando a construção gradual de conceitos
mais complexos que são a base necessária a um uso menos mecânico das
funcionalidades da máquina. O segundo entendimento é de cunho social: a inclusão
digital significa a possibilidade de manuseio de recursos independentemente de
ajuda, permitindo a integração com familiares e amigos através da Internet, o uso
das TIC com intuito de entretenimento, soluções práticas do dia-a-dia e a busca de
novos conhecimentos. Esses entendimentos também estão presentes nos
depoimentos oferecidos pelos alunos, que revelam preocupações específicas com
relação aos aspectos sociais: eles consideram que inclusão digital se realiza
também sob a forma de sua participação legítima naquilo que está ao seu redor, em
poderem ser vistos pelos demais grupos etários como pessoas que participam e
podem participar nas atividades que esses outros grupos praticam, que podem
“conversar na mesma língua”.
Concluímos observando que, de fato, a unATI-UERJ promove uma forma
básica de inclusão digital que, apesar de limitada da perspectiva das potencialidades
do ciberespaço e da cibercultura, tem grande valor para seu público-alvo. Por outro
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lado, fica patente a necessidade de maior investimento neste curso, buscando-se a
criação de um projeto pedagógico que norteie a prática docente, uma reformulação
das metodologias de ensino, e melhorias organizacionais e estruturais, algumas
relativamente simples e de baixo custo, para que se possa fomentar uma inclusão
digital mais abrangente e consistente com a cibercultura. No entanto, apesar das
dificuldades, inconsistências e enormes limitações impostas ao curso analisado, os
alunos revelam a importância não somente da função de oferecer um espaço de
socialização, mas, crucialmente, da significância daquilo que constroem no curso
para as suas vidas. Assim, esperamos que este trabalho se constitua em uma
modesta contribuição não apenas para a unATI-UERJ, especificamente, mas para
outros centros que ofereçam cursos de informática direcionados à terceira idade.
Que nosso trabalho se constitua em um convite para a realização de outras
pesquisas nas áreas de educação e gerontologia, dedicados a esta problemática,
principalmente no que diz respeito às metodologias de ensino e formação de
professores, de modo a ampliar-se a discussão e reforçarem-se, cada vez mais, as
potencialidades que esses cursos apresentam não somente para melhoria na vida
das pessoas mais velhas, mas, crucialmente, para uma conscientização mais ampla
do valor deste segmento da população para a sociedade como um todo.
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ANEXO I – Quadro de realização das aulas da unATI-UERJ, compartilhado por
aluno.
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APÊNDICE I – Questionário.
1 – Há quanto tempo está fazendo este curso na unATI?
_____________________________________________________
2 - Já fez outro curso de informática antes? Quanto tempo estudou?
_____________________________________________________
3 – Quais dessas tecnologias você possui em casa?
( ) aparelho de DVD ( ) aparelho de som ( ) celular ( ) computador
( ) impressoras/multifuncionais
( ) Internet ( ) tablet
( ) outro______________________________________________

4 – Quais tecnologias são mais importantes para você aprender a usar?
( ) controle remoto da TV ( ) aparelho de DVD ( ) aparelho de som ( ) caixa
eletrônico de banco ( ) celular ( ) computador ( ) impressoras/multifuncionais
(

)

Internet

(

)

tablet

(

)

outro______________________________________________

5 - Quais tecnologias abaixo você consegue utilizar sem a ajuda de outras
pessoas?
( ) controle remoto da TV ( ) aparelho de DVD ( ) aparelho de som ( ) caixa
eletrônico de banco ( ) celular ( ) computador ( ) impressoras/scanner/fax
(

)

Internet

(

)

tablet

(

)

outros

__________________________________________________
6 – Como você considera seu conhecimento sobre o computador/Internet?
( ) não conheço nada ou quase nada. Se quero mexer, preciso que alguém faça
para mim ou me ajude pacientemente explicando passo a passo.
( ) sei alguma coisa, mas preciso da ajuda de outras pessoas para me orientar
sobre qualquer coisa que queria fazer e que não domino.
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(
) consigo realizar com segurança as principais tarefas desejadas e quando
preciso de algo novo “me viro” sozinho.
( ) utilizo com tranquilidade, faço tarefas diversas (inclusive simultaneamente) e
consigo resolver todas ou quase todas as situações novas que possam surgir.
7 – O que mais motiva você a aprender a usar o computador e a Internet?
( ) realizar tarefas corriqueiras como pagar contas, localizar um
trajeto/endereço/telefone, fazer compras etc.;
( ) manter contato com pessoas (familiares, amigos, fazer novas amizades etc.);
( ) diversão e entretenimento;
( ) informação, estudo, pesquisa;
( ) realizar trabalho;
( ) outros. Quais? _______________________________________
8 – Qual o principal motivo de você estar realizando este curso de
informática?(apenas uma opção)
( ) pensei de primeira em fazer um curso para aprender a usar o computador e a
Internet;
( ) tive muita dificuldade tentando aprender sozinho a usar o computador e por isso
procurei o curso;
( ) recebi ajuda de pessoas próximas para aprender mas não foi suficiente para usar
com independência;
( ) preciso trabalhar/estudar com o computador e a Internet;
( ) procurei o curso primeiramente para conhecer pessoas, me socializar e
adicionalmente aprender algo novo.
9 – Cite os principais tópicos que já estudou neste curso:

10 – Cite os principais conhecimentos que você já desenvolveu neste curso.

11 - Quer me contar alguma coisa mais que não perguntei aqui? Fique à
vontade para escrever.

97

APÊNDICE II – Roteiro para entrevista 1 (alunos).
1 – Por que você acha importante a terceira idade utilizar o computador e a Internet?
2 – Qual o principal motivo para você querer fazer um curso de informática?
3 – Quais as suas dificuldades em lidar com as tecnologias da informação e
comunicação (PC, Internet, celular etc)?
4 – Quando você pede ajuda para usar as tecnologias digitais, que tipo de
dificuldades aparecem?
5 – Quais são suas estratégias de estudo? Faz anotações, pratica no computador
fora do curso, compra revistas e livros sobre o assunto, utiliza o próprio computador
e Internet etc.?
6 – O que você espera do curso de informática?
7 – O que você entende por inclusão digital?
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APÊNDICE III – Questões preliminares propostas aos professores.

1 - Qual a formação que possui para dar aulas de informática para terceira idade?
2 - Você acredita que seja necessário aplicar uma metodologia diferenciada ao
público em questão? Como deveria ser?
3 - Cite as principais características que identificou como obstáculos no uso do
computador e da Internet por idosos.
4 - O que é inclusão digital no ensino de informática na sua concepção?
5 – Como você realiza na unATI a promoção à inclusão digital?
6 – O que você considera necessário agregar ao que já se faz para contemplar a
inclusão digital na unATI?
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APÊNDICE IV – Roteiro de entrevista 2 (professores).
1 – Qual a metodologia para o ensino do uso dos computadores e da Internet você
adota no curso que leciona?

2 – Quais os recursos didáticos que você adota?

3 – Você contempla o aprendizado de outras tecnologias como celulares, câmeras
fotográficas, tablets, etc?

4 – Quais as estratégias que adota quando percebe que há uma variação grande no
nível de compreensão dos conteúdos entre os alunos?

4 – Como você trabalha com as questões especificamente cognitivas, sensoriais e
motoras próprias da terceira idade?

5 – No seu entendimento, o que é inclusão digital e como seu curso contribui para
tal?
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APÊNDICE V – Roteiro de grupo focal.
1 – Citem as dificuldades enfrentadas no decorrer do curso de informática da unATI.

2 – Citem aspectos positivos sobre o curso de informática da unATI.

3- Fale sobre a atuação de seu professor. Aspectos gerais, atitudes e ações
positivas e negativas.

4 – O que vocês consideram dificuldades em comum para aprender informática na
terceira idade?

5- Quais as sugestões que vocês fazem para melhoria do curso de informática da
unATI?
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