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Prefácio

O aumento da longevidade é uma das grandes vitórias 
da geriatria e gerontologia. Entretanto, podemos ela-
borar uma pergunta que nos remete a uma reflexão 

profunda sobre viver cada vez mais: A qualidade de vida e o 
envelhecimento ativo acompanham essa grande conquista? E 
a resposta que encontramos é precocemente: Não! A base que 
utilizamos para afirmar tal resposta se pauta pela incidência 
cada vez maior de doenças crônicas que acomete as pessoas 
idosas, como por exemplo, diabetes, Alzheimer, Parkinson e 
incapacidades funcionais, evidência concisa desse processo.

Entretanto, podemos alterar essa realidade se realizar-
mos uma mudança profunda de nossas escolhas e compor-
tamentos. Há diversas formas, procedimentos e meios que 
possamos adotar para executar tal mudança. São práticas 
relacionadas à filosofia de vida que adotamos; ao consumo 
alimentar que seguimos; ou à forma como nos relacionamos 
e interagimos em redes sociais. Este último aspecto é o tema 
que abordamos neste e-book. 

Organizamos uma coletânea de textos que buscam 
analisar o impacto do uso das tecnologias de comunicação 
e informação no envelhecimento ativo. Convidamos autores 
de diversas áreas, instituições e países para elaborar textos 
que pudessem oferecer à comunidade científica uma reflexão 
sobre comunicação, tecnologias e pessoas idosas. Entendemos 
que a profundidade da forma como o tema foi abordado, nos 
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onze capítulos que formam o e-book, permite afirmarmos que 
a meta foi alcançada.

No capítulo inicial, Henrique Teixeira Gil analisa em seu 
texto como a inclusão digital pode potencializar a inclusão 
social das pessoas mais idosas. Gil afirma que para as pessoas 
mais idosas existe um conjunto de realidades que faz com que 
o conhecimento digital seja muito baixo, fundamentalmente 
pela razão de que durante toda a sua vida ativa terem tido 
índices muito baixos de exposição e utilização das tecnolo-
gias de informação e comunicação. A falta de familiarização 
e utilização das tecnologias de informação e comunicação, 
seja em atividades profissionais seja em momentos de lazer, 
fazem com que as pessoas idosas não as sintam fundamentais 
ou necessárias no seio de suas rotinas diárias. Para Gil, pelo 
fato de as pessoas idosas serem cidadãos infoexcluídos, são, 
consequentemente, também cidadãos socialmente excluídos. 
Para o autor, torna-se pertinente e prioritária a implementa-
ção de medidas que visem a infoinclusão das pessoas idosas, 
tornando-as socialmente incluídas. Fato que possibilita alme-
jarem a níveis de qualidade de vida considerados adequados 
e aos quais têm direito.

Já Johannes Doll e colaboradores apresentam na pri-
meira parte do texto uma lista de autores que fundamentam 
uma análise reflexiva sobre a tecnologia e o envelhecimento, 
focando especialmente em aspectos como a gerontologia am-
biental, a educação de adultos e o envelhecer bem-sucedido. 
Após, os autores realizam uma discussão profunda sobre o 
uso das novas tecnologias de comunicação e interação pelas 
pessoas idosas. Por fim, abordam de forma mais ampla o uso 
de outros recursos tecnológicos que podem dar suporte às 
vidas das pessoas idosas com restrições de saúde, processo 
que pode lhes garantir uma vida mais independente e autô-
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noma. São as tecnologias na área da geriatria e gerontologia 
conhecidas como gerontotecnologia.

Por sua vez, Michele Marinho da Silveira e Mirna 
Wetters Portuguez discutem como o uso da internet pode 
introduzir uma nova forma de aquisição de informação, 
raciocínio, comunicação e lazer, possibilitando o acesso ao 
cabedal gigantesco de informações que estão disponíveis 
na rede. As autoras apresentam no texto aspectos sobre o 
uso da internet pelas pessoas idosas e o impacto que esse 
processo pode ocasionar tanto no desempenho cognitivo 
quanto no bem-estar dessas pessoas. Silveira e Portuguez 
afirmam que a internet é uma ferramenta importante para 
a prevenção do isolamento social e depressão, estimulando 
a atividade cerebral.

Já Vicente Paulo Alves, Anna Cristina Pires-de-Mello 
e Rosemeire Moreira de Oliveira afirmam que as pessoas 
idosas estão usando cada vez mais diferentes ferramentas de 
comunicação virtuais. De acordo com os autores, a finalidade 
é estabelecer novas relações sociais por meio das tecnologias 
de informação e comunicação, processo que podem transfor-
mar suas vidas para melhor. Para Alves, Pires-de-Mello e 
Oliveira, à medida em que as pessoas idosas mudam a forma 
que como agem no ciberespaço, podem alcançar novas formas 
de socialização, amizades e relacionamentos, aspectos funda-
mentais para um envelhecimento saudável e ativo. De acordo 
com os autores, as pessoas idosas começam a compreender 
que essas novas tecnologias não são destinadas apenas aos 
jovens e que são ferramentas que podem abrir novas formas 
de aprendizagem e habilidades.

No primeiro texto, Gustavo Carvalho e colaboradores 
abordam à inclusão digital das pessoas idosas, ação que con-
tribuir tanto para melhorar os processos cognitivos quanto 
a própria saúde das pessoas idosas. Os autores apresentam 
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uma reflexão sobre a possibilidade de se criar uma rede de 
informações pautada no uso de programas de computador 
ou aplicativos para celulares. A utilização das tecnologias de 
comunicação e informação e a inserção das pessoas idosas 
em redes sociais podem ser benéficas tanto para o cuidado 
à saúde quanto para a manutenção da qualidade de vida.

Já no segundo texto, Gustavo A. Carvalho e colabora-
dores apresentam um estudo sobre a utilização de realidade 
virtual com pacientes idosos, considerando as característi-
cas, preferências e capacidades. Os autores abordam a ação 
terapêutica, motivação e engajamento das pessoas idosas 
quanto ao uso dessa tecnologia, que é nova na área da saú-
de e que vem conquistando espaço e despertando interesse 
dos profissionais e pesquisadores. Carvalho e colaboradores 
apontam que os achados são promissores. Entretanto, ainda 
há a necessidade de se definir um delineamento próprio para 
o uso dessas tecnologias, estabelecendo uma relação com o 
uso da realidade virtual na saúde.

Por sua vez, Liliana Maria Passerino e Marcus Morais 
analisam dialeticamente a apropriação das tecnologias de 
comunicação e informação no de desenvolvimento e apren-
dizagem de sujeitos com deficiência visual. Os autores inves-
tigam que configurações as pessoas com limitações visuais 
constroem nos processos digitais quanto ao uso e sentidos. 
Passerino e Morais discutem sobre as diferentes formas que 
sujeitos com deficiência visual se apropriam dos recursos 
tecnológico, especialmente sobre os leitores de tela, tecnologia 
assistiva potencializadora de práticas inclusivas para pessoas 
com deficiência visual.

Já Cínthia Kulpa, Tatiana Galvan e Fernando Amaral 
discutem o desenvolvimento das interfaces gráficas digitais 
que podem contemplar as pessoas com deficiências. Os au-
tores apresentam uma ampla lista de conceitos relacionados 
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ao tema, tais como: pessoas com deficiências, suas definições, 
leis e contexto; usabilidade, suas heurísticas e testes rela-
cionados; acessibilidade na internet, sua contextualização e 
dificuldades apresentadas que impedem a inclusão digital. 
Kulpa, Galvan e Amaral promovem uma reflexão sobre a 
necessidade de se implementar ações que possam incluir as 
pessoas com deficiências no meio digital, ampliando suas 
capacidades e destacando suas qualidades.

Muriane Zimmer, Ana Carolina Bertoletti De Marchi 
e Eliane Lucia Colussi relacionam os conceitos de envelhe-
cimento cognitivo, treino de memória e uso de tecnologias. 
Buscam uma reflexão sobre o uso dessas ferramentas como 
mecanismos para a efetivação de práticas voltadas para a 
prevenção dos problemas inerentes ao processo de envelhecer. 
As autoras afirmam que os prejuízos cognitivos provocam 
mudanças em várias áreas do desempenho ocupacional e, 
consequentemente, modificam o comportamento, o engaja-
mento e os níveis motivacionais das pessoas idosas. Para 
Zimmer, De Marchi e Colussi, o acesso às novas tecnologias 
pelas pessoas idosas pode estimular intervenções de cará-
ter preventivo, especialmente quanto à memória, função 
cognitiva que envolve a capacidade de relembrar eventos e 
situações do cotidiano.

Já Bárbara Barbosa Neves e Fausto Amaro apresentam 
o estado da arte sobre a utilização da internet pelas pessoas 
idosas nas sociedades ocidentais, explorando modelos de 
adoção e não adoção deste meio interativo. Para os autores as 
pessoas idosas tendem a integrar o grupo dos infoexcluídos e 
que a adoção da internet está associada negativamente com 
a idade. Neves e Amaro indicam que é fundamental refletir 
sobre os binómios adoção/não adoção e utilização/não utili-
zação da internet, uma vez que se encontra diferentes tipos 
de utilizadores e não utilizadores ao longo de um contínuo. 
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Os autores propõem uma re-conceituação da inclusão digital 
como inclusão social

Por fim, Michael Doh faz uma análise da sociedade mo-
derna sobre dois processos dinâmicos: mudança demográfica 
em termos de uma sociedade do envelhecimento; midiatização 
da vida cotidiana. Para o autor a vida cotidiana é mediada 
pela tecnologia. No entanto, para as pessoas mais velhas, 
mudanças no ambiente quanto ao uso das tecnologias de 
informação e comunicação podem levar a obsolescência e 
exclusão social. Doh afirma que existe um “fosso digital” em 
curso entre os jovens e as pessoas idosas, bem como entre 
diferentes grupos de pessoas mais velhas. O autor afirma que 
a aprendizagem ao longo da vida é um componente-chave 
para o envelhecimento ativo e para a inclusão digital. Doh 
nos leva a refletir sobre o desafio desta inclusão, a fim de 
permitir que o maior número de grupos da população possa 
participar da sociedade digital e das potencialidades quan-
to ao seu uso. O autor apresenta dados relevantes sobre o 
avanço do uso da internet na Alemanha, especialmente por 
pessoas mais velhas. Por outro lado, Doh afirma que existem 
algumas barreiras que minimizam o acesso e uso desse tipo 
de rede de conexão.

Para finalizar, gostaríamos de agradecer à Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado Rio Grande do Sul – Fapergs, 
pelo auxílio financeiro para a editoração desde e-book. Os 
valores de custeio da obra foram contemplados por meio do 
Edital PqG 04/2012, Processo 12/2423-7. Além disso, gostarí-
amos de agradecer também ao Programa de Pós-Graduação 
em Envelhecimento Humano - PPGEH, da Faculdade de 
Educação Física e Fisioterapia - FEFF, da Universidade de 
Passo Fundo - UPF, ao Centro de Administração de Polícias 
Públicas - CAPP, do Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas -ISCP, da Universidade de Lisboa - UL, Portugal, e 
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à Escola Superior de Educação - ESE, do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco - IPCS, Portugal, pelo apoio institucional 
de cooperação que permitiu a organização desta obra.

Boa leitura!

Passo Fundo, 2015
Adriano Pasqualotti, Henrique Gil e Fausto Amaro



A inclusão digital como “passaporte” 
para uma mais adequada inclusão 
social dos cidadãos mais idosos

Henrique Teixeira Gil

Inclusão e exclusão social:  
a simultaneidade de conceitos

A problemática relacionada com os processos de uma 
verdadeira e universal inclusão social está sendo 
considerada transversal seja qual for a época em que 

estejamos situados. Mais recentemente, por meio de variadas 
políticas governamentais se tem dado uma atenção especial 
ao intuito de que a inclusão chegue a todos os cidadãos. Nesse 
sentido, adotou-se a denominação do “estado social” pelos di-
ferentes países, nos quais se podem destacar várias medidas 
no seio da União Europeia, para que os cidadãos disponham 
de oportunidades e possam ascender aos meios entendidos 
como necessários para viver em comunhão e igualdade com 
os seus concidadãos. 

Para o efeito, Moreira (2006) defende que essa inclusão 
social deva proporcionar a todos os cidadãos que se encon-
tram excluídos de oportunidades o acesso a bens materiais, 
educacionais, culturais e de saúde de acordo com as neces-
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sidades apresentadas com garantia de níveis de qualidade. 
Nessa concepção serão satisfeitas as condições consideradas 
adequadas para que possam dispor de informação, sejam 
capazes de gerar conhecimento para poderem exercer os seus 
direitos e deveres cívicos e de cidadania. 

Nesse sentido, a Comissão das Comunidades Europeias 
(2003) advoga que devam ser proporcionados a todos os cida-
dãos os recursos e as oportunidades considerados necessá-
rios e suficientes para participarem nas esferas econômica, 
social e cultural, para que possam se beneficiar e usufruir 
de um bem-estar e de um nível de vida considerado normal 
e adequado no seio da sociedade em que vivem. Ou, como é 
defendido por Sheppard (2006), que se consiga alcançar uma 
estabilidade social por meio de uma cidadania social em que 
todos os cidadãos tenham os mesmos direitos. Pois mais do 
que atender às necessidades básicas de cada um, a inclusão 
social deverá significar a valorização como indivíduo e como 
cidadão no sentido de se implementarem e de se incremen-
tarem os seus sentimentos de pertença que lhes venham a 
permitir o desenvolvimento de suas capacidades para parti-
cipar nos processos de decisão (Bava, 2003).

O que se tem verificado é que existe uma multiplicidade 
de definições e/ou conceitos, no que diz respeito à exclusão e à 
inclusão social; alguns autores e instituições relacionam-nas 
de forma direta, outros autores apresentam-nas numa forma 
de negação ou de complementaridade e outros as mostram, 
ainda, de forma setorial, dando predominância apenas a 
algumas das suas vertentes. 

Como é assumida por Sposati (2006), essa íntima as-
sociação prende-se ao fato de a inclusão e a exclusão serem 
processos sociais interdependentes. A título de exemplo, 
Lesbaupin (2000) é de opinião que a exclusão social não 
diz respeito a um conceito, mas antes a uma nova questão 



16 A inclusão digital como “passaporte” para uma mais adequada...._____________________________________________________________

social, a qual está sendo desenvolvida pela conjunção das 
transformações operadas no sistema produtivo, no seio das 
políticas neoliberais e da globalização. No mesmo sentido, 
também Mazza (2004) se refere a essa questão como sendo 
um processo dinâmico e de caráter multidimensional, a ne-
gação a todo e qualquer acesso a oportunidades e serviços 
de qualidade que lhes possam permitir viver num espaço 
produtivo sem pobreza. 

Nesse particular, Lopes (2006) torna claro o fato de a 
exclusão social não ter uma relação direta com a concepção 
de pobreza, acentuando tal realidade com um complexo 
multidimensional muito mais abrangente. Do mesmo modo, 
Dupas (2000) argumenta que a exclusão social é um fenôme-
no multidimensional que se pode extrapolar para além da 
pobreza, dado que terá de incluir outras dimensões, como a 
educação, a saúde, a política, a economia, a religião. 

Por essa razão, Alvino-Borba e Mata-Lima (2011) opinam 
que no atual contexto de transformação social é requerida uma 
nova dinâmica, a qual necessitará ser mais criativa na inter-
venção social pelo fato de não existir um padrão de resposta, 
no qual cada intervenção social deverá dar resposta “àquele 
problema, àquela questão social, àquele contexto”. No seio des-
sa perspectiva, a Comissão das Comunidades Europeias (2003) 
refere-se à exclusão social como um processo que empurra 
alguns indivíduos para a “margem da sociedade”, ao impedi-
-los de nela poderem participar na sua plenitude por razões de 
pobreza ou pela falta de competências básicas e de oportunida-
des de aprendizagem ao longo da vida, onde a emergência de 
uma sociedade digital impõe novas literacias e competências. 

Tal questão tem suscitado várias discussões porque, 
como é sustentado por Demo (2005, p. 36), muitas das ve-
zes a inclusão social não está de acordo com as premissas 
universais: “Facilmente aceitamos como inclusão social a 
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inclusão na margem. Os pobres estão dentro, mas dentro 
lá na margem, quase caindo fora do sistema. Continuam 
marginalizados”. Do mesmo modo, Santos (2002) refere-se 
à questão ao sublinhar que a inclusão e a exclusão podem 
assumir duas possibilidades, a da exclusão propriamente dita 
ou uma “inclusão subalterna”, dependendo dos critérios ou 
dos indicadores que lhes estão associados.

União Europeia: breve enquadramento global

Tendo em consideração o “Relatório Conjunto sobre Pro-
tecção Social, Saúde e Consumidores” do Conselho da União 
Europeia (2009), é entendido como de vital importância o 
reforço da articulação positiva entre as políticas sociais e as 
ações desenvolvidas tendo em vista o crescimento e o empre-
go. Para o efeito, o Conselho da União Europeia (2009) preco-
niza o apoio a reformas de longo prazo por meio de medidas 
que evitem as perdas de emprego e que permitam sustentar 
os rendimentos dos agregados familiares. Nesse particular, 
há uma atenção prioritária para determinados grupos de 
risco, tais como cidadãos de etnia cigana, os migrantes, os 
jovens trabalhadores e os sem-abrigo que constituem o grupo 
populacional com um nível de pobreza extremo. 

Outra vertente que pretende ser salvaguardada diz 
respeito às pessoas com deficiência, por meio da eliminação 
de barreiras estruturais que impeçam a sua plena partici-
pação no mercado laboral, no ensino e a aprendizagem ao 
longo da vida. Não tendo ainda a possibilidade de terem 
acesso a dados mais recentes da União Europeia, passam-se 
a apresentar dados relativos ao ano de 2006 que terão uma 
leitura aproximada relativamente à atualidade, tendo como 
base a informação repostada ao MEMO/08/XXX, de outubro 
de 2008, da União Europeia. 
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Para o efeito, a Figura 1 apresenta a taxa de risco de 
pobreza, no seio da União Europeia, onde se destacam os 
valores correspondentes ao total da população, a crianças 
entre os 0 e 17 anos e a cidadãos com 65 e mais anos.

Figura 1. Taxa de risco de pobreza na União Europeia em valores 
totais, crianças 0-17 anos e cidadãos com 65 e mais 
anos

Fonte: EU-SILC, 2006.

Os dados percentuais demonstram a existência de 
grupos de risco que sobressaem, pela negativa, dentro do 
total da população na grande maioria dos países: crianças 
entre os 0 e 17 anos e os cidadãos mais idosos com 65 e mais 
anos. Neste caso, atendendo aos valores de Portugal, pode-
-se constatar esta tendência, em que as crianças entre os 0 
e 17 anos atingem o valor ligeiramente superior a 20% e os 
cidadãos mais idosos chegam a um valor que ultrapassa os 
25%. No que diz respeito aos idosos há uma ideia clara de 
que o seu risco de pobreza, comparativamente com o resto 
da população, é enorme. 
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A evolução demográfica, com o crescente envelhecimento 
das sociedades, vem também incrementar essa problemática. 
Estimativas da União Europeia, no seio da “Plataforma Contra 
a Pobreza”, afirmam que até 2030 o número de reformados terá 
aumentado em mais de 25 milhões, o que irá colocar pressões 
sobre os sistemas de pensões no que respeita à sua adequação 
e sustentabilidade em longo prazo, assim como nos sistemas 
de saúde e de cuidados na velhice (União Europeia, 2001).

Portugal: caracterização sumária de iniciativas 
e de medidas para a inclusão social

No que diz respeito a Portugal, tendo como base o Rela-
tório Nacional de Estratégia (RNE) para a proteção e inclusão 
social para o período compreendido entre 2008 a 2010, foram 
definidos dois eixos prioritários e seis objetivos estratégicos. 
No eixo relacionado com o impacto das alterações demográfi-
cas estão contidos os seguintes objetivos: i) apoiar a natalidade 
e a infância; ii) apoiar a conciliação entre a atividade profissio-
nal, a vida pessoal e familiar; iii) promover o envelhecimento 
ativo com qualidade e prevenir e apoiar a dependência. O 
segundo eixo inclui a promoção da inclusão social e a redução 
das desigualdades que se quer atingir por meio dos seguintes 
objetivos estratégicos: i) promover a inclusão social ativa; ii) 
melhorar as condições de vida de territórios vulneráveis; iii) 
favorecer a inclusão social de grupos específicos (deficientes, 
imigrantes, minorias étnicas e sem-abrigo). 

Outra medida que tinha como prioridade a integração 
de grupos sociais de risco foi o reforço e a consolidação da 
componente do rendimento social de inserção (RSI) como 
forma de garantir um subsídio que permitisse satisfazer as 
necessidades mínimas de sobrevivência com vistas a uma 
melhor inclusão. Ao nível da educação e da formação foi cria-
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da a iniciativa “novas oportunidades”, com estreita relação 
com o “Plano Nacional de Emprego”, com o intuito de corri-
gir situações de desvantagens de alguns cidadãos no acesso 
à escolaridade. Neste domínio, houve como preocupação a 
introdução de medidas no âmbito das TIC, no seio do “Pla-
no Tecnológico da Educação”. Nesse particular, as medidas 
priorizavam o acesso às TIC de grupos desfavorecidos com a 
introdução de planos de formação, em especial, para os cida-
dãos que se encontravam em risco de exclusão em regimes 
de formação profissional.

Outra medida que foi lançada em 2007, a “Estratégia 
para a Inclusão Ativa” teve como objetivos permitir um reforço 
entre a componente do rendimento mínimo e as dimensões 
da formação, do emprego e do acesso aos serviços. De acordo 
com Baptista (2013), a “Estratégia para a Inclusão Ativa” 
foi implementada tendo em consideração três dimensões de 
inserção: i) intervenção prioritária destinada a famílias com 
crianças e jovens com vistas à sua acessibilidade a cuidados 
de saúde, apoios e equipamentos sociais e a percursos esco-
lares qualificados; ii) intervenção com vistas à integração 
profissional por meio do desenvolvimento de competências e 
de capacidades nos domínios pessoais e sociais; iii) intervenção 
junto às famílias com um acompanhamento sistemático no 
decorrer do seu percurso de autonomização, responsabilização 
e de participação social com a criação de percursos de inserção.

No presente momento, devido à situação financeira e 
econômica do país, muitas dessas medidas não têm tido o apoio 
e a continuidade considerados necessários. Baptista (2013) 
afirma que a aplicação da “Recomendação da Comissão para a 
Inclusão Ativa” se apresenta claramente constrangida dada a 
evolução negativa do cenário social e econômico, o que provo-
cou a aplicação de uma abordagem fragmentada na aplicação 
de uma estratégia integrada e global para a inclusão ativa.
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Inclusão digital: da sociedade da informação 
à sociedade do conhecimento

Em termos mais consensuais e mais abrangentes, o con-
ceito de inclusão digital, tal como é proposto por Eisenberg e 
Cepik (2002), tem a ver com uma universalização no acesso 
aos recursos informáticos e ao acesso à internet em todas as 
áreas de atividade laboral, social, educativa, política e pes-
soal. Do mesmo modo, Martini (2005) vem acrescentar que a 
inclusão digital não acarreta apenas o acesso às tecnologias, 
mas, fundamentalmente, uma nova via para que se possam 
incrementar os direitos cívicos, o exercício pleno da cidadania 
e o combate à pobreza com vistas a um maior e mais amplo 
desenvolvimento local. Isto quer dizer que a inclusão digital 
vai implicar um envolvimento ativo dos cidadãos por meio de 
comportamentos que se inter-relacionem via redes digitais 
em todas as áreas econômicas, políticas, culturais, governa-
mentais e não governamentais. 

O enquadramento do conceito de ‘inclusão’, na opinião 
de Sposati (2006), tem como base o acesso a quatro utopias 
básicas: i) a autonomia de renda, que tem como objetivo 
suprir as necessidades básicas vitais, culturais e sociais; ii) 
o desenvolvimento humano, que visa atingir o maior grau 
da capacidade humana em termos biológicos e capacidades 
intelectuais; iii) a equidade, para que seja possível garantir 
a igualdade de direitos e de oportunidades com a salvaguar-
da das diversidades dos indivíduos; iv) a qualidade de vida 
por meio do acesso democrático às condições de preservação 
que envolvam o homem, a natureza e o meio ambiente, 
prevenindo-se a degradação ambiental. E é nesse sentido 
que Azevedo e Barros (2004) referem à necessidade de uma 
melhor e maior redistribuição da riqueza social e tecnológica, 
o que vem implicar a inclusão digital. 
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Numa outra dimensão, a inclusão social tem que ser 
devidamente enquadrada na época e no contexto onde se 
aplica. Ou seja, na sociedade atual, a inclusão social tem que 
incluir uma premissa de base, a qual, no entender de Wars-
chauer (2006), será a capacidade de aceder, de adaptar e de 
gerar um novo conhecimento por meio da utilização das TIC. 

Esta é a presente realidade, em que a inclusão digital 
vem influenciar o nível de inclusão social de cada cidadão, 
mas sempre com o cuidado de não se enfatizar a tecnologia, 
mas sim a capacidade de transformação que a tecnologia 
pode proporcionar ao tornar o cidadão mais autônomo e mais 
ativo sempre com uma aplicação tão próxima quanto possí-
vel das realidades e contextos locais. Pois, na atualidade, as 
principais atividades políticas, econômicas, governamentais, 
sociais e culturais são divulgadas via digital, e o fato de se 
estar fora dessas redes digitais significa estar fora dos fluxos 
da informação (Silveira, 2001). 

No mesmo sentido, mas numa vertente mais ampla, a 
Comissão Europeia (2011), no âmbito da “Plataforma Eu-
ropeia contra a Pobreza e a Exclusão Social”, assume que a 
acessibilidade às TIC vem reforçar a empregabilidade e as 
oportunidades de vida, a inclusão nas comunidades locais, 
a utilização dos serviços em linha e o acesso a cuidados mo-
dernos e eficazes, o que constitui um vetor de inclusão social. 
Para o efeito, para que se possa corrigir a fratura digital, 
pretende-se um reforço da literacia e das competências di-
gitais com uma utilização regular da internet em domínios 
considerados inclusivos e que favoreçam o empoderamento 
dos grupos mais vulneráveis nas áreas do emprego, habitação, 
saúde e restantes serviços sociais.

Tratando um pouco de História, nas últimas décadas 
do século XX adotou-se a designação de “Sociedade do Co-
nhecimento”, sucedendo à “Sociedade Industrial” numa 
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perspectiva, tal como é referenciado por Werthein (2000), de 
se passar a assumir um novo paradigma assente no binômio 
“tecnologia-economia”. Essa nova dimensão proporcionou o 
acesso a um imenso caudal de informação que passou a es-
tar acessível em qualquer lugar a qualquer hora a partir da 
internet. Nesse âmbito, os utilizadores baseavam a utiliza-
ção dos equipamentos digitais mais numa postura passiva, 
numa postura de consumo de informação e em alguns casos 
de publicização e de veiculação (como, por exemplo, o apare-
cimento e a rápida proliferação de páginas/sites pessoais e 
organizacionais; empresas dotcom). Também é de assinalar 
o incremento na inclusão de suportes multimídia via anima-
ções, ficheiros com áudio e alguns filmes digitalizados. 

Com a evolução para a Web 2.0, também conhecida por 
Web Social, entrou-se numa outra dinâmica e numa outra 
forma de se utilizar e de se rentabilizar a comunicação digital. 
Os suportes ou ferramentas digitais que mais identificam a 
Web 2.0 são os blogs e as redes sociais (como, por exemplo, 
Facebook, Orkut, Twitter, etc.), as quais geraram e promo-
veram outra forma de estar na internet. 

Os utilizadores dessas ferramentas digitais ‘sociais’ 
passaram a intervir diretamente por meio da assunção de 
um papel de ‘autor’ em vez do habitual papel de ‘consumidor’. 
Tal mudança permite a passagem de uma “Sociedade da 
Informação” para uma “Sociedade do Conhecimento”, pelo 
fato de se criarem mecanismos e oportunidades para o esta-
belecimento de redes para a criação, partilha e disseminação 
do (novo) conhecimento. 

Esta realidade com a qual agora se convive já tinha sido 
discutida e refletida por Castells (1999), que entendia a im-
portância da ‘rede’ como sendo constituída por um conjunto de 
diferentes ‘nós’ por meio de interconexões que vêm constituir 
uma nova morfologia social. Na opinião de Castells (1999), 
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a importância dessas redes reside no fato de se poderem 
alterar os processos produtivos, culturais e até de poder. É 
essa a grande importância das redes sociais digitais, já que 
a grande maioria da informação passa a ser disseminada por 
esses meios, o que faz com que as TIC comecem a tornar-se 
fundamentais no processo mais amplo da inclusão social 
(Silveira, 2001).

Existe um determinado consenso de que a inclusão di-
gital corresponde à necessidade de promover uma formação 
para a utilização e domínio técnico das ferramentas digitais 
(software) e dos equipamentos digitais (hardware). Em vez 
disso, a tônica numa formação em literacia digital deve 
centrar-se no desenvolvimento de um sentido crítico, em 
competências que permitam não apenas aceder, mas, fun-
damentalmente, saber selecionar e analisar informação no 
sentido de julgá-la e de ser capaz de inovar, de ser criativo, 
em suma, ser capaz de gerar novo conhecimento. 

Como refere Machado (2007), deve existir um bom senso 
no sentido de as TIC serem, ao mesmo tempo, consideradas 
como meio e finalidade, mas que não se confinem a uma 
repetição e reprodução de informações técnicas e que sejam 
capazes de proporcionar ações desafiadoras que façam emer-
gir novas situações para que os formandos possam interagir 
e agir de forma dinâmica e ativa. 

Por essa razão, vários autores, tais como Warschauer 
(2006) e Rondelli (2003), são defensores de uma metodologia 
mais alargada e mais abrangente que se centre numa conver-
gência de recursos digitais (linguagem e conteúdo), recursos 
físicos (computadores e conectividade), recursos humanos 
(educação e formação) e em recursos sociais (comunidades 
e instituições). 

Nesse âmbito, Aun e Moura (2007) apresentam como 
fundamentais quatro diferentes dimensões na utilização das 
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TIC para uma mais adequada inclusão digital dos cidadãos, 
e que passam a ser apresentadas: i) utilização pessoal e de 
lazer (aplicação e utilização das TIC nas rotinas diárias e 
em situações de lazer); ii) utilização autônoma (aplicação e 
utilização das TIC em meio laboral para a resolução de pro-
blemas, para a geração, produção e difusão de informações 
e de conhecimento); iii) utilização social e colaborativa (uti-
lização das TIC no seio de comunidades virtuais e de redes 
sociais com vistas a uma aprendizagem social que implique 
a participação e a colaboração em processos que gerem a 
produção coletiva de conhecimento para um benefício social 
e institucional); iv) utilização inovadora e sustentável (utili-
zação das TIC para a criatividade e inovação na resolução de 
questões de interesse comunitário, mas com a preservação de 
valores, de identidades, da cultura e dos recursos ambientais).

A questão determinante das TIC e da internet, em par-
ticular, é que proporcionam um imenso caudal de informação 
capaz de gerar conhecimento, e como refere Machado (2007), a 
principal contribuição da internet constitui-se na verdadeira 
“democratização do conhecimento”. É nesta dinâmica frené-
tica de troca e de pesquisa que se gera outro tipo de relações 
sociais e humanas, não as substituindo, mas facilitando a 
universalidade dessas interações. 

Há uma nova centralidade que promove uma nova socie-
dade de cultura digital, em que todas as trocas são possíveis, 
desde a troca de materiais, de pesquisas, de experiências e de 
vivências entre uma multiplicidade de culturas e de socieda-
des, dando uma nova universalidade de inclusão social muito 
mais lata e alargada. Esta universalidade é multimídia, 
onde o texto se complementa com imagens, sons, animações 
e vídeos e tudo em tempo real. É esta sensação de se estar 
“ao vivo”, de ser um elemento ativo que gera e promove uma 
maior coesão (como, por exemplo, a utilização de redes sociais 
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– Twitter e Facebook – na mobilização de grupos sociais para 
manifestações que já ocorreram em Portugal e em diversos 
outros países, tais como a Argélia). 

Nesse sentido, Teixeira e Brandão (2003) acentuam a 
necessidade de os cidadãos estarem preparados e com condi-
ções que lhes permitam aceder e utilizar novos conhecimentos 
por meio das TIC, de forma a que se promova uma cidadania 
integral com a emancipação e superação das desigualdades 
sociais. Para concluir essa abordagem, é importante referir 
a visão de Santos (2002) ao incluir a necessidade de os dife-
rentes grupos sociais poderem construir as suas identidades 
no ciberespaço, de forma a ampliar o multiculturalismo e a 
diversidade por meio da construção e criação de conteúdos 
para um maior nível de cidadania.

O caso particular dos cidadãos mais idosos e a 
problemática da infoexclusão

No presente momento tem-se assistido a uma rápida e 
constante transformação social que as TIC têm potencializado 
e que tem tido como consequência uma mudança de atitudes 
e de comportamentos dos cidadãos. Essa nova dinâmica vem 
implicar a questão relacionada com o acesso aos dispositivos 
digitais no sentido de os cidadãos poderem e deverem partici-
par no ciberespaço. Consequentemente, quem não possui as 
competências e a formação digital adequada ficará à margem 
do presente contexto social, implicando a sua exclusão digital. 

A inclusão digital dos cidadãos consiste em proporcio-
nar o acesso ao conhecimento e a recursos numa perspectiva 
de que induza os cidadãos a se tornarem ativos a agirem e 
interagirem nas mudanças sociais. De acordo com os dados 
que se passam a apresentar na Figura 2, torna-se bastante 
evidente que dentro dos grupos sociais mais infoexcluídos se 
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destacam, pela negativa, os cidadãos mais idosos. Chama a 
atenção para o grupo dos cidadãos inativos/aposentados como 
sendo o segundo grupo mais infoexcluído, em que muitos dos 
seus elementos serão idosos, tendo em consideração a idade 
correspondente à aposentadoria.

Figura 2. Níveis de literacia entre os grupos mais infoexcluídos

 
Fonte: Eurostat, 2007.

Um estudo realizado em Portugal por Carneiro e Ro-
drigues (2005) vem apresentar resultados que refletem uma 
semelhança muito próxima com os que foram apresentados 
anteriormente relacionados com o contexto europeu. Uma 
vez mais se pode observar na Figura 3 que os cidadãos mais 
idosos, os desempregados e os cidadãos com qualificações 
mais baixas (CNP 6-9) representam o grupo dos infoexcluídos 
no que diz respeito à utilização do computador e da internet.
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Figura 3. Utilizadores de computador e internet, segundo a faixa 
etária, o nível de ensino e a condição laboral

Fonte: Carneiro e Rodrigues, 2005.

Na apreciação dos valores apresentados na Figura 3, 
Carneiro e Rodrigues (2005) assumem que a associação ne-
gativa de um baixo nível de escolaridade com o desemprego 
vem acentuar uma maior incapacidade para que sejam capa-
zes de suportar os custos com a aquisição de equipamentos 
informáticos e com a utilização da internet. 

Tomando ainda como referência a investigação de Car-
neiro e Rodrigues (2005), a análise dos dados em que se rela-
ciona o escalão etário com os níveis de ensino relativamente à 
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utilização das TIC permite inferir que há uma relação direta 
entre a idade e o nível de ensino. À medida que aumenta o 
escalão etário há uma diminuição gradual na utilização das 
TIC. Por outro lado, pode-se verificar que essa diminuição 
gradual de utilização das TIC é menos acentuada se o nível 
de ensino for mais elevado. 

De acordo com Carneiro e Rodrigues (2005), o patamar 
baixo de utilização é composto pelos indivíduos com idades 
compreendidas entre os 35 e os 74 anos e com um baixo nível 
de ensino, o que corresponde a cerca de 50% da população 
portuguesa (Tabela 1).

Tabela 1. Patamares de utilização das TIC de acordo com o escalão 
etário e o nível de escolaridade para a população e ativos 

Escalão etário

População Ativos

Níveis de ensino Níveis de ensino

Baixo Médio Alto Baixo Médio Alto

16 a 24 anos 60 96 100 46 92 100

25 a 34 anos 36 89 97 38 88 97

35 a 44 anos 25 88 84 28 91 94

45 a 54 anos 17 77 89 21 85 92

55 a 74 anos 4 40 67 10 75 89

 Patamar baixo (Patamar 1)  Patamar médio (Patamar 2)  Patamar alto (Patamar 3)

Fonte: Carneiro e Rodrigues, 2005.

Relativamente aos cidadãos mais idosos existe um 
conjunto de realidades que fizeram com que a sua literacia 
digital seja muito baixa, fundamentalmente pela razão de 
durante toda a sua vida ativa terem tido índices muito baixos 
de exposição e de utilização das TIC, quer no seu local de 
trabalho, quer nas suas casas. Essa falta de familiarização e 
de utilização das TIC nas rotinas laborais, domésticas e em 
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espaços de lazer faz com que não as sintam fundamentais 
ou necessárias no seio das suas rotinas. Tal experiência de 
vida faz com que não se sinta a necessidade de se incluírem 
as TIC no seu dia a dia (Kooij et al., 2008).

Há quem se refira às TIC como “novas tecnologias”, 
mas há quem defenda que esta última designação já está 
ultrapassada, pelo fato de já não serem “novas”. Mas essa 
questão semântica tem outra interpretação, que é sugerida 
por Machado (2007, p. 24) ao afirmar: “Uma nova tecnologia 
pode ser considerada velha à medida que não modifica as 
relações entre os sujeitos envolvidos”. Para o efeito, é funda-
mental e necessário verificar em que medida as TIC conse-
guem introduzir mudanças, como conseguem implementar 
novas variáveis, como modificam os contextos, mas sempre 
de forma a que tais alterações sejam capazes de criar novas 
oportunidades que possam ir ao encontro das necessidades 
e do bem-estar dos cidadãos mais idosos. 

Como é referido por Moran (2005), o conhecimento não 
pode ser medido pela quantidade de pesquisas de informação 
que se realizaram, mas sim pela reflexão acerca da qualidade 
dessas pesquisas. Se tais objetivos forem alcançados, todas 
essas alterações irão fazer parte das rotinas diárias, consti-
tuindo uma mais-valia para um envelhecimento mais digno 
e que seja capaz de transmitir um sinal efetivo de pertença 
social e de contemporaneidade numa maior autonomia fun-
cional (Czaja; Sharit, 1998). 

Numa outra dimensão, as TIC podem conferir aos cida-
dãos mais idosos uma associação de modernidade, tal como re-
ferem White e Weatherall (2000, p. 372): “[…] uma associação 
entre computadores e juventude”. Há, ainda, outra vertente 
que tem sido tratada na investigação e que trata das relações 
intergeracionais que as TIC têm promovido ao se verificar 
uma aproximação entre os netos e os avós por meio das TIC 
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no que fiz respeito a práticas formativas nessa área e à sua 
utilização, em especial, na comunicação a distância via Skype. 

Nesse âmbito, podem referir-se experiências realizadas 
por meio da iniciativa SeniorNet que decorreu nos anos 90, 
quando foram identificados pelos próprios idosos cinco aspec-
tos positivos das TIC, que se passam a apresentar, de acordo 
com Furlong (1994): a) novos modelos de comunidade social e 
intelectual; b) vias de aprendizagem ao longo da vida; c) acesso 
à informação e recursos; d) meios eletrônicos de participação 
para a cidadania; e) ligações intergeracionais. Tendo em consi-
deração essas indicações, facilmente se verifica que cabe des-
mistificar que não existe por parte dos idosos uma “tecnofobia” 
generalizada e que faz com que muitas iniciativas não avancem 
tendo como base esta premissa errônea que se deve erradicar. 

É uma realidade que os idosos constituem o grupo 
social mais heterogêneo decorrente das múltiplas variáveis 
que lhes estão associadas, pelo que a generalização deve 
ser acautelada. Esse é o desafio que deve ser encarado por 
quem trabalha e investiga a utilização das TIC pelos idosos, 
pois, como afirmam White e Weatherall (2000, p. 384), a sua 
investigação veio demonstrar que quanto maior a resistência 
e mais diminuta a utilização das TIC pelos idosos mais se 
incrementa o seu distanciamento dessas: “Para os adultos 
mais velhos que não estão adaptados com o uso das TIC, o 
sentimento de exclusão pode aumentar”. 

A investigação promovida por Wagner et al. (2010, p. 
875-876) veio também demonstrar que: “[...] adultos mais 
velhos que usam computadores tendem a ter níveis mais 
elevados de habilidades cognitivas [...] tendem a ser mais 
educados, ter uma melhor condição de saúde e possuem 
rendas mais elevadas”. Por isso, torna-se importante que se 
faça sentir aos cidadãos mais idosos que as TIC podem ser 
úteis e imprescindíveis em determinadas situações (como, 
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por exemplo, todas as medidas associadas às iniciativas do 
e-Governo), por meio de uma relação tão próxima quanto 
possível com as suas atividades diárias, e que a sua inclusão 
social pode ser afetada se não integrarem as TIC como uma 
ferramenta capaz de suprir as suas necessidades, obrigações, 
expectativas e bem-estar. Como alertam Wagner, Hassanein 
e Head (2010), importa compreender as idiossincrasias e as 
especificidades das necessidades dos cidadãos mais idosos, 
porque são naturalmente diferentes das dos jovens, pelo que 
se necessita tomar medidas e pensar estratégias “à medida” 
para esse grupo populacional e social.

As TIC devem ser um instrumento que permita desper-
tar e estimular os cidadãos mais idosos para que assumam 
metas positivas e, ao mesmo tempo, permitir-lhes que emitam 
as suas opiniões, as suas expectativas, as suas necessidades 
e que se gere uma consciência cívica para que a sua inclu-
são digital consiga colmatar as lacunas que sentem (e que 
existem) para uma mais adequada, mais ampla e merecida 
inclusão social “mediada” pela sua inclusão digital.

Referências

ALVINO-BORBA, A.; MATA-LIMA, H. Exclusão social nas socieda-
des modernas: um olhar sobre a situação em Portugal e na União 
Europeia. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 106, p. 219-240, 
abr./jun. 2011.

AUN, M.; MOURA, M. A construção de indicadores nacionais de 
acesso público aos meios digitais: princípios e perspectivas. In: 
AUN, M. (Ed.). Observatório da inclusão digital: descrição e ava-
liação dos indicadores adotados nos programas governamentais de 
infoinclusão. Belo Horizonte: Orion, 2007. p. 19-62.

AZEVEDO, P.; BARROS, J. O nível de participação do Estado como 
fator de inclusão social de pessoas portadoras de deficiência. Revis-
ta Brasileira de Ciência e Movimento, Brasília, v. 12, n. 1, p. 74-84, 
jan./mar. 2004.



Henrique Teixeira Gil 33_____________________________________________________________.

BAPTISTA, I. Avaliação da implementação da recomendação da 
União Europeia sobre inclusão activa: um estudo das políticas nacio-
nais – Portugal. Brussels: European Union, 2013.

BAVA, S. A produção da agenda social mundial: uma discussão so-
bre contextos e conceitos. 2003. Disponível em: <http://www.polis.
org.br>. Acesso em: 14 out. 2013.

CARNEIRO, R.; RODRIGUES, N. A sociedade da informação e a 
desigualdade: um retrato português. 2005. Disponível em: <http://
www.apdsi.pt/uploads/news/id546/3.4_roberto%20carneiro%20+%20
nuno%20rodrigues_070626.pdf>. Acesso em: 30 out. 2013.

CASTELLS, M. A sociedade em rede. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1999.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Relatório conjun-
to sobre a inclusão social: análise de acções nacionais para a inclu-
são social (2003-2005). Bruxelas: COM, 2003.

COMISSÃO EUROPEIA. Plataforma europeia contra a pobreza e a 
exclusão social: um quadro europeu para a coesão social e territorial. 
Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2011.

Conselho da União Europeia. Relatório conjunto sobre protecção so-
cial e inclusão social 2009. Bruxelas: Comissão Europeia, 2009.

CZAJA, S. J.; SHARIT, J. Age differences in attitudes toward com-
puters. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sci-
ences and Social Sciences, v. 53B, n. 5, p. 329-340, set. 1998.

DEMO, P. Inclusão digital: cada vez mais no centro da inclusão social. 
Revista Inclusão Social, Brasília, v. 1, n. 1, p. 36-38, out./mar. 2005.

DUPAS, G. Economia e exclusão social: pobreza, emprego, estado e o 
futuro do capitalismo. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

EISENBERG, J.; CEPIK, M. (Orgs). Internet e política: teoria e prá-
tica da democracia electrónica. Belo Horizonte: UFMG, 2002.

KOOIJ, D. et al. Older workers’ motivation to continue to work: Five 
meanings of age, conceptual review. Journal of Managerial Psychol-
ogy, v. 23, n. 4, p. 364-394, 2008.

LESBAUPIN, I. Poder local x exclusão social. Petrópolis: Vozes, 2000.

LOPES, J. “Exclusão social” e controle social; estratégias contem-
porâneas de redução da sujeticidade. Psicologia & Sociedade, Belo 
Horizonte, v. 18, n. 2, p. 13-24, maio/ago. 2006.

MACHADO, L. R. Metas motivacionais de idosos em inclusão digital. 
2007. 119 f. Dissertação (Mestrado em Gerontologia Biomédica) - Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.



34 A inclusão digital como “passaporte” para uma mais adequada...._____________________________________________________________

MARTINI, R. Inclusão digital & inclusão social. Revista Inclusão 
Social, Brasília, v. 1, n. 1, p. 18-26, 2005.

MAZZA, J. Inclusão social, mercados de trabalho e capital humano 
na América Latina. In: BUVINIC, M.; MAZZA, J.; DEUTSCH, R. 
(Orgs.). Inclusão social e desenvolvimento económico na América La-
tina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 183-206.

MORAN, J. Novos desafios na educação: a internet na educação pre-
sencial e virtual. 2005. Disponível em: <www.eca.usp.br/Prof/moran/
novos.htm>. Acesso em: 30 out. 2013.

MOREIRA, I. A inclusão social e a popularização da ciência e tecno-
logia no Brasil. Revista Inclusão Social, Brasília, v. 1, n. 2, p. 38-42, 
abr./set. 2006.

RONDELLI, E. Quatro passos para a inclusão digital. Revista Sete 
Pontos, Rio de Janeiro, n. 5, p. 28-36, 2003.

SANTOS, B. A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Perseu 
Abramo, 2002.

SHEPPARD, M. Social work and social exclusion: the idea of prac-
tice. Aldershot: Ashgate, 2006.

SILVEIRA, S. Exclusão digital: a miséria na era da informação. São 
Paulo: Fundação Perseu Amaro, 2001.

SPOSATI, A. A fluidez da inclusão/exclusão social. Ciência e Cultu-
ra, Campinas, v. 58, n. 4, p. 36-45, out./dez. 2006.

TEIXEIRA, A. BRANDÃO, E. J. R. Internet e democratização do 
conhecimento: repensando o processo de exclusão social. Novas Tec-
nologias na Educação, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 1-7, fev. 2003.

UNIÃO EUROPEIA. Plataforma Europeia contra a pobreza e a ex-
clusão social: um quadro europeu para a coesão social e territorial. 
Luxemburgo: Serviço de Publicações da União Europeia, 2011.

WAGNER, N.; HASSANEIN, K.; HEAD, M. Computer use by older 
adults: a multi-disciplinary review. Computers in Human Behavior, 
v. 26, n. 5, p. 870-882,  2010.

WARSCHAUER, M. Tecnologia e inclusão social. São Paulo: Senac, 2006.

WERTHEIN, J. A sociedade da informação e seus desafios. Ciência 
da Informação, Brasília, v. 29, n. 2, p. 76-89, maio/ago. 2000.

WHITE, J.; WEATHERALL, A. A grounded theory analysis of older 
adults and information technology. Educational Gerontology, v. 26, 
n. 4, p. 371-386, 2000.



Velhice bem-sucedida,  
tecnologias e sociedade

Johannes Doll 
Eliseo Reategui 

Leticia Rocha Machado 
Maria Lúcia Kroeff Barbosa

Observações introdutórias

O rápido avanço no uso das mídias interativas não 
aconteceu de forma homogênea para toda a popu-
lação brasileira. Enquanto por um lado um grupo 

cada vez maior está conectado em tempo integral ao mundo 
digital, outros grupos nem conhecem um computador. Uma 
das razões principais dessa diferença são as desigualdades 
sociais que restringem o acesso ao uso da internet. A exclusão 
digital de determinados grupos pode ter várias razões, entre 
as quais, restrições econômicas e questões educacionais se 
destacam (Grossi; Costa; Santos, 2013). Além disso, pode 
existir a exclusão por questões geracionais. Enquanto as 
gerações mais novas nasceram em um mundo marcado por 
computadores, videogames, celulares, smartphones e música 
digital, os “nativos digitais”, as gerações mais antigas, os 
“imigrantes digitais” se confrontaram com o mundo digital 
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muito mais tarde nas suas vidas, como adultos ou até mesmo 
já como idosos (Prensky, 2001). 

A classificação entre nativos e imigrantes digitais 
obviamente não significa que pessoas idosas sejam auto-
maticamente analfabetos digitais. Pelo contrário, entre os 
idosos se encontram pessoas que usam os recursos digitais 
com muita competência. Mas levantamentos apontam que 
o uso de computador e de internet decresce com o avanço da 
idade. Enquanto entre os jovens somente 14% não utilizam 
internet, este dado aumenta para 86% na faixa dos 60 anos 
ou mais (NIC.br, 2011). A principal razão do pouco uso dos 
recursos digitais é que durante a maior parte da sua vida a 
maioria dos idosos de hoje não teve acesso ou não precisava 
desse recurso. Aprender agora a lidar com os novos recursos 
tecnológicos exige uma reorganização cognitiva profunda, já 
que o mundo digital funciona de forma totalmente diferente 
do mundo análogo (Bianchetti, 2008). Submeter-se aos sacri-
fícios de uma aprendizagem desse tipo normalmente só ocorre 
quando não existe nenhuma outra possibilidade ou quando 
os ganhos são percebidos pelas pessoas como compensató-
rios. Além de possíveis barreiras financeiras, educacionais 
e geracionais, também existe, especialmente entre os idosos, 
um certo medo ou uma desconfiança em relação à tecnologia 
(tecnofobia).

Isso remete ao fato de que a relação entre pessoas 
idosas e tecnologia representa um desafio específico para a 
educação. Certamente é importante pensar nas diferentes 
formas de inclusão digital para uma aproximação de pessoas 
idosas ao mundo digital (Doll; Machado, 2011). Mas é impor-
tante constatar que não se trata simplesmente de adquirir 
algumas técnicas, como ligar o computador, trabalhar com 
programas ou acessar a internet. Para compreender o real 
desafio educativo de aproximar pessoas adultas e idosas das 
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novas tecnologias, deve-se considerar o contexto das suas 
vidas. Como Jarvis (2006) destaca, quando as pessoas se 
encontram em uma zona de conforto, em que o leque das suas 
habilidades permite lidar tranquilamente com os desafios 
das suas vidas, dificilmente alguma aprendizagem aconte-
ce, simplesmente por não haver necessidade. Mas quando 
acontecem mudanças, sejam internas, sejam externas, que 
tiram as pessoas da sua zona de conforto por exigirem novos 
padrões de comportamento e novas habilidades, surgem as 
condições para aprendizagem. Jarvis demonstra, na sua teo-
ria, que o desequilíbrio pode levar à busca de novas soluções, 
novas experiências que resultam em novas aprendizagens. 
Porém também existe a possibilidade de a pessoa insistir em 
manter os comportamentos anteriores, o que significaria uma 
não aprendizagem. Podemos ilustrar isso com um exemplo: 
o surgimento dos caixas eletrônicos dos bancos e as políticas 
bancárias de forçar as pessoas a usarem esses equipamen-
tos, o que pode significar para uma pessoa a necessidade 
de aprender a lidar com essa tecnologia. Contudo existe a 
possibilidade de a pessoa resistir e insistir em usar os caixas 
normais, mesmo que isso acarrete desvantagens (filas, res-
trição de horário, taxas, etc.). Na avaliação subjetiva dessa 
pessoa, o sacrifício de aprender uma coisa nova (lidar com 
o caixa eletrônico) não compensa as vantagens que o novo 
conhecimento poderia proporcionar. 

O exemplo mostra que o avanço da tecnologia modificou 
os ambientes de vida das pessoas idosas. Pensar nas tecnolo-
gias como um elemento significativo do ambiente abre espaço 
para as discussões da Gerontologia ecológica ou ambiental 
que podem ajudar a compreender a relação entre a pessoa no 
seu processo de envelhecimento e as tecnologias. Esse campo 
da Gerontologia, ainda pouco conhecido no Brasil, discute as 
múltiplas relações entre a pessoa idosa e o seu ambiente físico 
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como fator relevante para um bom envelhecimento. A teoria 
se baseia na ideia de que o ambiente físico exerce uma certa 
“pressão” sobre a pessoa, exigindo dela determinadas ações. 
Por exemplo, morar em um apartamento no terceiro andar 
sem elevador exige da pessoa uma capacidade física básica: 
subir escadas. Mas a influência não é somente do ambiente 
sobre a pessoa, a pessoa também pode adaptar o ambiente 
às suas necessidades. Mudanças no ambiente e/ou mudan-
ças nas capacidades das pessoas podem exigir processos de 
adaptação nos dois lados. Como Lawton e Nahemow no seu 
artigo clássico Ecology and the aging process (Ecologia e o 
processo de envelhecimento) definem:

Vamos considerar a ecologia do envelhecimento em termos de 
adaptação do homem ao seu meio ambiente e sua alteração do 
meio ambiente, como parte do processo de adaptação humana. 
O processo de envelhecimento em si pode ser visto como uma 
adaptação contínua: adaptação, tanto ao ambiente externo 
quanto às mudanças nas capacidades internas e funcionamento 
que ocorrem durante o ciclo de vida (Lawton; Nahemow, 1973, 
p. 619, trad. dos autores).

Essa pressão, portanto, não é unilateral, a própria 
pessoa também constrói e modifica seu ambiente, de forma 
que hoje se pressupõe uma relação dinâmica entre pessoa e 
ambiente (Wahl, 2001). Lawton e Nahemow (1973) destacam 
que essa “pressão” do ambiente físico é neutra, pois pode ser 
entendida tanto como fator limitante quanto como forma de 
estímulo do indivíduo, dependendo, em grande parte, das 
competências desse. Pensando no resultado da interação 
entre pressão do ambiente e competência do indivíduo, o 
modelo teórico de Lawton e Nahemow (1973) aponta para 
quatro diferentes resultados possíveis. Se as competências 
do indivíduo estão muito baixas e a pressão do ambiente é 
muito forte, o resultado é uma má adaptação com aspectos 
negativos. Também o contrário, competências altas e pouca 
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pressão do ambiente levam a resultados indesejáveis, pois 
o ambiente representa pouco estímulo comparado com as 
competências presentes. O ideal seria uma relação adequa-
da entre pressão do ambiente e competência do indivíduo. 
Quando a pressão do ambiente encontra competências ade-
quadas por parte do indivíduo, encontram-se comportamentos 
adaptativos positivos. Nessa situação ainda existem duas 
formas possíveis. Uma situação em que a pessoa consegue 
lidar tranquilamente com os desafios do ambiente, que pode 
ser chamada de zona de conforto. Se o ambiente representa 
desafios grandes para a pessoa, mas ainda dentro de suas 
condições, observa-se um maior empenho do indivíduo, pois 
o ambiente estimula a pessoa a encontrar soluções novas e 
interessantes. 

Essa relação entre pressão do ambiente e competência do 
indivíduo não é estável, mas sofre alterações, principalmente 
no processo de envelhecimento. Como Lawton e Nahemow 
(1973) destacam, a relação ambiente-indivíduo tende a ficar 
cada vez mais desfavorável para as pessoas idosas, pois os 
desafios (pressões) do ambiente encontram uma pessoa cada 
vez mais enfraquecida, com menos recursos para conseguir 
processos adaptativos. Em outras palavras, o ambiente acaba 
cada vez mais influenciando o comportamento das pessoas no 
seu processo de envelhecimento. Esse fenômeno foi chamado 
de “docility hypothesis” (Lawton; Simon, 1968 apud Lawton; 
Nahemow, 1973), a hipótese de docilidade, um conceito chave 
da gerontologia ambiental. 

As pesquisas da Gerontologia ambiental se desenvolve-
ram principalmente em relação às condições de moradia, aos 
espaços dos idosos nas instituições e às condições do bairro. 
Em 1998, Lawton discutiu a importância de considerar as 
novas tecnologias como fatores primordiais que definem o am-
biente e, por isso, precisam ser consideradas nas agendas de 
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pesquisa (Wahl et al., 2012). Na perspectiva da Gerontologia 
ambiental fica evidente que a questão das novas tecnologias 
para pessoas idosas não pode se restringir ao uso do compu-
tador e a cursos de inclusão digital; precisa considerar as 
diferentes formas com que as novas tecnologias se apresen-
tam na vida dos idosos, desde os caixas eletrônicos, passando 
pelo celular e pelo computador, até tecnologias adaptativas, 
levando a propostas novas de ambientes assistivos para pes-
soas idosas, um ponto que será aprofundado mais adiante. 
Importante na análise são as três principais funções que o 
ambiente deve desenvolver para as pessoas idosas: manuten-
ção (no sentido de continuidade, previsibilidade do ambiente); 
estimulação; e suporte (nas atividades que as pessoas idosas 
não conseguem mais assumir com segurança) (Wahl, 2001). 

Com esses três conceitos-chave, manutenção, estimu-
lação e suporte, a Gerontologia ambiental visa discutir as 
condições para um bom envelhecimento, com sucesso. Mas 
o que significa uma velhice bem-sucedida? Viver o maior nú-
mero de anos possíveis? Ou está atrelado à questão da saúde? 
De fato, o significado de uma velhice bem-sucedida perpassa 
a literatura gerontológica desde suas origens. No primeiro 
número da importante revista gerontológica The Geronto-
logist, Havighurst (1961) desenvolve suas reflexões sobre o 
envelhecer com sucesso, definindo como “não só acrescentar 
anos à vida, mas vida aos anos”. Na prática, ele demonstra 
que os próprios pesquisadores gerontológicos apresentaram 
duas propostas antagônicas para um bom envelhecimento. 
Enquanto os adeptos da teoria do desengajamento acredi-
tam que uma desvinculação gradual dos idosos da sociedade 
seria a melhor forma de envelhecer, os defensores da teoria 
da atividade sugerem que o envelhecimento somente seria 
bem-sucedido se as pessoas idosas se mantivessem ativas. 
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Em 1998, o livro de Rowe e Kahn (1998) apresentou os 
resultados de uma série de pesquisas que buscaram focalizar 
não nas perdas e nos aspectos negativos do envelhecimento, 
mas nas possibilidades e chances de influenciar esse processo 
de uma forma positiva. Com isso, eles diferenciaram entre 
um envelhecimento com sucesso e um envelhecimento nor-
mal. As orientações para um envelhecimento com sucesso se 
referem a uma série de fatores como alimentação, cuidados 
com a saúde, atividade física, manutenção das capacidades 
cognitivas, relações sociais e produtividade. A definição de 
um envelhecimento com sucesso na perspectiva de Rowe e 
Kahn é baseada em três componentes-chave: esforço para 
evitar doenças e desabilidades; manutenção de um alto fun-
cionamento cognitivo e físico; e um engajamento com a vida. 

De fato, como Teixeira e Neri (2008) observam na sua 
revisão do conceito de “sucessful aging”, não existe uma 
definição consensual desse conceito. De outro modo, existe 
hoje uma série de “novos” conceitos que pretendem orientar 
o envelhecimento bem-sucedido como o envelhecimento 
produtivo ou o envelhecimento ativo. Para alcançar esse en-
velhecimento positivo, aponta-se uma série de fatores, como 
individuais, biológicos, psicológicos e sociais (Teixeira; Neri, 
2008). Poderia-se acrescentar ainda a questão da cultura e 
dos valores individuais, que devem ser os fatores mais fortes 
para avaliar se o envelhecimento aconteceu realmente com 
sucesso, uma análise que ao final das contas cabe somente 
ao próprio envelhecente (Doll, 2006).

Nessa perspectiva, a questão da importância da tecno-
logia ganha uma restrição e um destaque. Por um lado, a 
tecnologia, por si só, certamente, não vai conseguir garantir 
um envelhecimento bem-sucedido. Contudo, as novas tecnolo-
gias se tornaram um elemento imprescindível nos ambientes 
das pessoas idosas e, por isso, precisam ser analisadas, à luz 
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da Gerontologia ambiental, sobre suas potencialidades para 
ajudar na manutenção, na estimulação e no suporte das vidas 
das pessoas idosas. 

O presente capítulo se propõe a realizar uma análise 
das potencialidades dessas novas tecnologias para as pessoas 
idosas a partir da literatura e de estudos realizados por nosso 
grupo. A primeira parte analisará o uso das novas tecnologias 
por pessoas idosas, de forma mais geral. Na segunda parte, a 
análise focaliza em um dos aspectos mais importantes que as 
novas tecnologias oferecem às pessoas idosas, a comunicação. 
E a terceira parte se dedica às possibilidades que as novas 
tecnologias podem assumir no suporte das pessoas idosas, 
seja na previsão ou no acompanhamento da saúde, seja nas 
novas formas de tecnologia que garantam mais segurança 
nos domicílios das pessoas idosas, especialmente em situação 
de fragilidade.

A tecnologia para busca de informação e de 
acesso a outros serviços

A tecnologia da informação e de comunicação (TIC) pode 
cumprir um papel importante na maneira com que o idoso 
toma parte da sociedade. Sabe-se que a tecnologia transfor-
mou atividades como a comunicação, o entretenimento e o 
consumo (Alm et al., 2002). Contudo, até agora, principal-
mente o público jovem tem se beneficiado das facilidades 
providas pelos recursos tecnológicos. O desenvolvimento de 
sistemas digitais pensando na população idosa e a criação 
de programas de formação adequados poderiam levar um 
número ainda maior de idosos a utilizar os tais recursos em 
diferentes atividades do dia a dia.

O emprego da tecnologia é um problema complexo que 
pode envolver diferentes fatores. Além da diferença de ida-
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de, fatores como educação, condição socioeconômica, atitude 
frente à tecnologia, acesso e custo podem afetar seu uso e 
sua aceitação (Oppenauer, 2009). A pesquisa de Broady et 
al. (2010) mostrou, ainda, que, independentemente de faixa 
etária, outros fatores influenciam a utilização da tecnologia, 
tais como o ambiente de ensino e de aprendizagem e o apoio 
oferecido aos aprendizes. 

Contudo, mesmo sabendo-se que o fator “idade” pode não 
ser preponderante no que diz respeito ao emprego de tecno-
logia, é importante notar que usuários idosos necessitam de 
sistemas que considerem aspectos de acessibilidade. Nesse 
sentido, a tecnologia deve assumir uma abordagem “centrada 
no ser humano”. Ou seja, os idosos devem ser envolvidos no 
processo de pesquisa tecnológica, devem ser ouvidos e suas 
necessidades individuais devem ser atendidas (Van de Wa-
tering, M., 2005). 

No que diz respeito ao uso de internet, tem-se observado 
que o engajamento em sua utilização decresce rapidamente 
com o aumento da idade, principalmente no que diz respeito 
à população acima de 65 anos (OIs, 2005). Nesse sentido, 
frequentemente surge a ideia de que a população idosa fica 
inibida de usá-la em função de circunstâncias individuais ou 
de outra deficiência associada a sua faixa etária (Richardson 
et al. 2005). No entanto, muitas vezes o que ocorre pode ser o 
simples fato de que o idoso não considere relevante o emprego 
da internet em atividades diárias. Sorbati (2009), ao inves-
tigar práticas e percepções de idosos sobre o uso da mídia, 
verificou que a simples disponibilização de equipamentos e 
treinamento para uso da tecnologia não faz necessariamente 
com que o idoso passe efetivamente a empregá-la. A família e 
amigos são fundamentais na geração de interesse no emprego 
da rede. Sem desenvolver o interesse e o costume de utilizar 
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os recursos digitais, o idoso acaba não se engajando no uso 
da internet em práticas diárias.

Por outro lado, uma pesquisa do Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil (CGIB, 2009) mostrou que o acesso à internet 
por sujeitos idosos começa a se mostrar expressivo. Dentre 
os usuários que usam a rede, 47% informaram empregá-la 
diariamente, 29% pelo menos uma vez por semana, 17% pelo 
menos uma vez por mês e 7% menos de uma vez por mês.

No que diz respeito aos principais motivos para emprego 
da rede, além das funções de comunicação e de apoio à saúde 
discutidas em seções posteriores deste capítulo, Alm et al. 
(2002) destacam outros fins para a utilização da internet 
pela população idosa:

• Acesso a informações e serviços: para sujeitos que 
começam a apresentar certas restrições e/ou dificul-
dades para sair de casa, a possibilidade de acessar 
serviços de sua própria residência pode ser um faci-
litador. Nos Estados Unidos, em 2012, 53% de usu-
ários acima de 65 anos relataram utilizar internet 
ou e-mail, sendo que 70% destes informaram entrar 
na rede diariamente (Zickuhr; Madden, 2012). Ape-
sar de o principal serviço utilizado por esses usu-
ários ser o correio eletrônico, outros serviços como 
bancos e comércio eletrônico também começam a 
ser empregados. Em tal sentido, torna-se importan-
te que o acesso a esses seja facilitado para toda a 
população, e não apenas para as faixas etárias que 
mais os utilizam. 

• Promoção de aprendizagem ao longo da vida: a ex-
pansão dos cursos na modalidade a distância vem 
aumentando as possibilidades que os idosos têm 
de manter suas mentes ativas. Além da satisfação 
pessoal de continuar estudando e aprendendo, além 
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do benefício educacional, o enfrentamento de novos 
desafios é visto como uma forma saudável de pre-
servar a atividade mental.

• Manutenção de vida economicamente produtiva: 
a possibilidade de a população idosa manter uma 
atividade econômica sem sair de suas residências 
se mostra como um fator interessante tanto para 
esses indivíduos quanto para a sociedade em geral, 
dado o aumento gradual do número de aposentados. 
A tecnologia tem possibilitado que sujeitos idosos 
alcancem isso de maneira mais fácil, por meio de 
novos trabalhos que podem ser realizados em suas 
próprias casas.

Apesar de o principal uso da tecnologia pelos idosos ain-
da serem os serviços de comunicação como e-mail, a tendência 
de utilização de outros serviços da rede por essa população 
é crescente. Além dos serviços acima apontados, Whitcomb 
(1990) já destacava na década de 90 que o uso da tecnologia 
com fins recreativos, como no caso dos jogos de computador, 
também pode ter efeitos benéficos para a população idosa, 
principalmente no que diz respeito a suas habilidades de 
leitura, compreensão e memória. Outras pesquisas também 
mostraram o interesse da população idosa por jogos digitais 
(Aison et al. 2002), o que aponta para a necessidade de de-
senvolvimento de jogos voltados especificamente para este 
público.

Tecnologia com o foco na comunicação

O ato de se comunicar sempre esteve presente durante a 
evolução humana. Os homens das cavernas se comunicavam 
por meio de gestos, urros, grunhidos, a fim de estabelecer 
relações entre os indivíduos do grupo. No decorrer da evo-



46 Velhice bem-sucedida, tecnologias e sociedade._____________________________________________________________

lução houve um aprimoramento que acabou no maior uso 
dos sons como um meio de interação mais avançado. Como 
uma necessidade da espécie humana e uma forma de regis-
tro dos acontecimentos, foram adotadas as representações 
simbólicas, por meio de desenhos nas paredes das cavernas, 
por exemplo, como forma de comunicação entre as tribos e 
as gerações seguintes. Enfim, passado o tempo a escrita foi 
aprimorada e seu emprego aumentou. Alguns historiadores 
apontam que os primeiros registros da escrita, os hieróglifos, 
são datados de 3.000 a.C.

Comunicação é absolutamente necessária para as 
pessoas, pois o homem é, por natureza, um ser social, como 
Bock (2003) e Moscovici (2004) salientam, que necessita da 
comunicação para estabelecer/aprimorar relacionamentos, 
já que a comunicação é um ato de socialização. 

Não importa a fase da vida em que se encontra, o ser 
humano necessita de formas de comunicação para estabelecer 
relações e interagir com aqueles que o rodeiam. Esses inter-
câmbios de informações e culturas possibilitam a construção 
dos conhecimentos.

Ao envelhecer notam-se algumas alterações e especi-
ficidades no processo comunicativo. Por exemplo, existem 
alterações fisiológicas, como a diminuição da capacidade 
auditiva e mudanças na voz, o que pode prejudicar a comu-
nicação nesta fase da vida.

Por outro lado, existem fatores sociolinguísticos para 
as pessoas idosas que interferem na comunicação. Como a 
comunicação não é somente um ato de troca de informações, 
mas profundamente enraizada na cultura, é possível observar 
mudanças no uso da língua, ainda mais em tempos de rápidas 
mudanças culturais. Isso se reflete principalmente na língua 
falada, com o surgimento de novos vocabulários, gírias, ex-
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pressões, dificultando a comunicação principalmente entre 
as gerações, mas também entre grupos culturais diferentes. 

Para auxiliar a comunicação dos profissionais de saúde 
com as pessoas idosas, The Gerontological Society of America 
(2012) desenvolveu um documento, denominado Communi-
cating with Older Adults, com recomendações. Tais estraté-
gias são baseadas nas limitações decorrentes do envelhecer 
e em como se pode facilitar o processo comunicacional com 
os idosos. Entre as citadas no documento, destacam-se as 
seguintes estratégias:

• Minimizar o ruído de fundo (principalmente para 
aqueles que utilizam aparelho auditivo);

• Utilizar frases simples, claras e afirmativas;

• Usar recursos visuais, como fotos e diagramas, para 
ajudar a esclarecer e reforçar a compreensão da in-
formação que está sendo transmitida;

• Conhecer a cultura e o vocabulário utilizado pela 
pessoa idosa;

• Falar sem gritar e de maneira pausada e calma;

• Ouvir o idoso com paciência e respeitar o seu ritmo;

• Falar de frente, de forma que o idoso possa ler seus 
lábios.

Apesar de serem voltadas para o público da saúde, essas 
dicas são muito úteis para qualquer pessoa que interage com 
esse público e podem ser adaptadas para o meio tecnológico. 

A evolução tecnológica permitiu que a comunicação 
ultrapassasse as barreiras sociais e ganhasse novas propor-
ções. Hoje é possível se comunicar por meio de diferentes 
formas, como pela escrita, pela fala, gestos, uso de símbolos 
e muitas outras cada vez mais apoiadas pelas tecnologias de 
informação e comunicação (TIC). 
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A comunicação com o uso das TIC torna-se diferenciada, 
já que “[...] correspondem a todos os canais disponíveis para 
essa transferência de informação e/ou partilha de conheci-
mento” (Pereira, 2010, p. 39). Tal característica acaba por 
atrair as pessoas mais maduras a utilizar as ferramentas 
comunicacionais da internet. 

Portanto, cresce cada vez mais o número de “surfistas 
prateados” (silver surfer) interessados em aprender a uti-
lizar os recursos e ferramentas da internet. Cada vez mais 
os idosos buscam nas tecnologias formas de maximizar a 
comunicação, principalmente entre gerações. 

Uma pesquisa realizada em 2011 (NIC.br, 2011) entre-
vistou 11.336 brasileiros e aponta que os sujeitos com 60 anos 
ou mais que utilizam a internet (14% da população idosa) o 
fazem para diferentes formas de comunicação, predominando 
o recebimento e envio de e-mail (82%), envio de mensagens 
instantâneas (51%), participação em redes sociais (45%), 
utilização para conversar por voz e vídeo (28%).

Estes dados denotam o quanto a internet ainda é 
considerada o principal motivo do interesse dos idosos pelo 
computador, principalmente, por possibilitar estar mais perto 
de pessoas relevantes como a família e amigos. 

Kachar, no seu livro sobre Informática na Terceira 
Idade, em 2003, já apontava a importância da comunica-
ção para os idosos no uso do computador. Van de Watering 
(2005) corrobora e escreve que o impacto mais significativo 
do computador na vida social das pessoas idosas é o de se 
comunicar, principalmente pela internet, que é o exemplo 
mais importante.

Outras pesquisas já publicadas em diferentes localida-
des brasileiras (Acosta; Rodrigues; Pastorio, 2012; Pereira; 
Neves, 2011; Vieira; Santarosa, 2009; Verona et al., 2006; 
Machado, 2007; Doll, 2004) e internacionais (Tee; Brush; 
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Inkpen, 2009; Karavidas; Lim; Katsika, 2005; Blit-Cohen; 
Litwin, 2004) apontam a comunicação como o principal 
objetivo do idoso que busca cursos de inclusão digital. Esta 
comunicação não se restringe apenas à possibilidade de di-
álogo entre familiares e amigos; muitos buscam, com o uso 
das TIC, inserção no mundo digital e atualização, a fim de 
evitarem o isolamento social.

Utilizando as ferramentas de comunicação como o e-
-mail e as redes sociais, os idosos acabam estreitando os 
laços afetivos e, em alguns casos, até criando novas relações 
sociais. Como Lindley et al. (2009) denotam em sua pesqui-
sa, o uso das ferramentas de comunicação pelos idosos pode 
ser considerado diferenciado em relação ao uso dos jovens. 
Para os idosos, os recursos tecnológicos são utilizados para 
fortalecer os laços afetivos e exigem uma dedicação maior, 
não sendo usados de forma superficial como no caso do pú-
blico mais novo.

Hoje, uma das ferramentas cada vez mais utilizadas 
pelos idosos são as redes sociais. Existem muitas pesquisas 
sobre o impacto das redes sociais para a vida dos idosos. O 
Facebook é a rede social mais conhecida e, portanto, atu-
almente mais utilizada pelos idosos. Para esse público, tal 
plataforma possui todas as potencialidades que lhe permitem 
quebrar o seu isolamento e interagir de forma ativa com os 
amigos, familiares e conhecidos (Páscoa, 2012). A preocupa-
ção com o uso desse recurso e as limitações existentes para 
as pessoas idosas proporcionaram a criação, na Europa, de 
uma rede social voltada especificamente para o público mais 
maduro, denominada Going online: my social life (Go-myLife). 
O objetivo principal da plataforma é aliar as ferramentas de 
comunicação disponíveis nas redes sociais com a questão da 
qualidade de vida (Haritou et al., 2013) .
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Apesar da diversidade de ferramentas de comunicação, 
algumas estratégias podem ser adotadas para melhorar a 
comunicação com os idosos por meio dos recursos online. 
Portanto, foram elencadas algumas dicas que podem ser ado-
tadas com esse público. Elas foram separadas em 3 categorias, 
que abrangem as necessidades da informática: Comunicação 
Escrita: referente ao uso de ferramentas textuais tanto sín-
cronas (messengers, Skype) como assíncronas (e-mail); Comu-
nicação Visual: no que tange o uso de imagens como forma 
de comunicação, desde fotos, diagramas até mapas, etc., em 
diferentes recursos online como o Facebook; Comunicação 
Audiovisual: refere-se ao uso de vídeo e/ou áudio, como é o 
caso de ferramentas síncronas (Skype, Hangouts), como uma 
videoconferência (Figura 1).

Figura 1. Estratégias para melhorar a comunicação com o idoso 
na internet

Fonte: do autor.
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Essas são apenas algumas dicas, no entanto cabe a cada 
pessoa analisar e adotar as estratégias que vão ao encontro 
das necessidades e peculiaridades dos idosos. 

Cabe ainda indagar se o uso das tecnologias, como o 
computador e o celular, entre outros, é suficiente para incluir 
e proporcionar maior comunicação dos idosos na sociedade, 
principalmente nas “microssociedades” que o rodeiam. Por 
isso é importante refletir sobre as interações humanas via 
tecnologias como um meio e não o fim. Além disso, é sabido 
que nem todos os idosos vislumbram as tecnologias como 
melhor meio de comunicação: há os que ainda preferem os 
laços afetivos e sociais estabelecidos no dia a dia.

Tecnologia como suporte à saúde dos idosos

As novas tecnologias possuem possibilidades de uso am-
plo e nas mais diversas áreas. Além da comunicação, aumen-
tou nos últimos anos a presença de tecnologias que podem dar 
suporte, especialmente para pessoas em idades avançadas 
que enfrentam doenças crônicas e/ou restrições funcionais 
nas suas tarefas do cotidiano, possibilitando mais conforto, 
mais segurança e maior autonomia até idades avançadas. 

De acordo com Teixeira (2002), no âmbito da promoção 
da saúde, o tratamento para pacientes que apresentam con-
dições crônicas, tais como os idosos, não termina nem começa 
na porta da clínica ou hospital, sendo necessária uma exten-
são que permeie o ambiente doméstico. O gerenciamento de 
doenças crônicas em meio a condições socioeconômicas desfa-
voráveis constitui-se em um dos desafios do envelhecimento 
humano. Por isso, estudos de tecnologias que se traduzam 
em manutenção da inclusão social das pessoas em condição 
de cronicidade se tornam essenciais (Sena et al., 2010).
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A crescente disponibilidade de tecnologias para reduzir a 
morbidade e a mortalidade também pode preservar a funcio-
nalidade e a qualidade de vida de idosos. Entre elas podemos 
citar Sistemas de Informações (SI) para o monitoramento das 
condições de saúde de idosos. Tais sistemas utilizam uma 
série de indicadores, dos quais podemos destacar a percepção 
da saúde, a presença de doenças crônicas, as limitações para 
realizar atividades básicas da vida diária (ABVD) e as condi-
ções de vida. Ferramentas de fácil utilização para identificar 
a vulnerabilidade e o declínio funcional e prever a mortali-
dade, assim como instrumentos de rastreio das condições de 
vida e saúde, podem ajudar nas avaliações que os serviços 
de saúde devem realizar em idosos, de modo a possibilitar a 
priorização do atendimento e melhor orientação nos cuidados 
de saúde (Sass et al., 2012).

As Redes de Nova Geração (RNG) e a evolução dos sis-
temas embarcados fornecem uma base fundamental para a 
comunicação e transmissão de informações na área da saúde, 
permitindo a convergência de tráfego de dados, voz e vídeo, 
armazenando tais dados na nuvem, quando necessário, e dis-
ponibilizando o acesso a partir de qualquer local, a qualquer 
hora e por meio de qualquer dispositivo, seja fixo ou móvel, 
sincronizando os mesmos quando necessário. Dessa forma, 
o usuário pode manter atualizadas suas informações de di-
versas formas, inclusive de forma transparente, via wearable 
computing ou sensores específicos, como será tratado adiante.

A tendência atual na disponibilização generalizada 
dessas combinações tecnológicas na saúde dos idosos é um 
conceito geral em gerontotecnologia, uma junção da geron-
tologia com a tecnologia (Alliance for Aging Research, 2000). 
Entende-se por gerontotecnologia a concepção e utilização de 
tecnologias que promovam a independência e a autonomia na 
velhice, auxiliando idosos a viverem uma vida ativa e perma-
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necerem socialmente incluídos. A ideia geral é desenvolver 
tecnologias que permitam às pessoas mais velhas não “fica-
rem paradas”, propiciando a manutenção da independência 
e autodeterminação mesmo em idade muito avançada ou 
em casos de declínio físico, minimizando a necessidade de 
cuidadores (Künemund; Tanschus, 2013).

Com interfaces adequadas, as possibilidades abertas 
pela tecnologia podem ter um impacto favorável na melhoria 
da vida ativa do idoso, na monitorização do seu estado de 
saúde ou na assistência à medicação. Interfaces de utiliza-
dores naturais e multimodais (fala, gestos e toque), serviços 
e soluções de tecnologia de interação (assistência remota a 
idosos, ambiente inteligente, monitorização constante do 
ambiente, localização interior com fins de vigilância e segu-
rança, comunicação audiovisual e comunicação social) são 
apenas alguns exemplos das tantas tecnologias e serviços que 
promovem o envelhecimento ativo e uma vida independente 
(Júdice, 2011).

Segundo Künemund e Tanschus (2013), a gerontotecno-
logia pode ser aplicada para compensar o declínio das capa-
cidades e deficiências relacionadas com a idade; monitorar 
parâmetros ou comportamentos vitais; oferecer conforto e 
segurança (tecnologias de casa inteligente); possibilitar su-
porte e comunicação com (e entre) parentes e profissionais 
de saúde, além de fornecer suporte a sistemas profissionais 
de saúde.

Em se tratando de um campo bastante amplo e em 
construção, os autores destacam neste capítulo sua aplicação 
em dois focos principais:

• Compensar o declínio das capacidades e as deficiên-
cias relacionadas com a idade.

• Monitorar parâmetros vitais, atividades e compor-
tamentos.
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As próximas seções detalham cada uma dessas aplica-
ções. Vale lembrar que essas tecnologias não servem somente 
para os idosos, mas a idade acentua tais problemas.

Declínio de capacidades e deficiências 
relacionadas à idade

A idade é um dos fatores que podem levar a declínios 
no desempenho físico das pessoas. Sabe-se que o exercício 
físico é extremamente importante para a manutenção da boa 
saúde. A prática de atividade física promove a melhora da 
composição corporal, força, flexibilidade, utilização de glicose 
e perfil lipídico, além do aumento da capacidade aeróbia e 
da densidade corporal e da diminuição de dores articulares 
e da resistência vascular. Entretanto, muitas vezes não é 
possível exercitar-se devido a alguma degeneração, parali-
sia, ou outro fator que gere algum impedimento para isso. 
Nesses casos, existem diversos trabalhos visando à criação 
de um exoesqueleto controlado pelo cérebro. No Brasil, um 
projeto bastante conhecido é o “Andar de Novo1”, liderado pelo 
neurocientista Miguel Nicolelis. Esse projeto se propõe a dar 
condições a um paraplégico dar o pontapé inicial da Copa do 
Mundo de futebol 2014. Para Nicolelis (2011), o cérebro cria 
o pensamento e a noção que o ser humano tem de si mesmo 
(o seu self), e essa ação pode ser incrementada com a criação 
das Interfaces Cérebro Máquinas (ICMs), que visam devolver 
a mobilidade a pacientes com paralisia grave e trazer novas 
perspectivas para a cura de distúrbios neurológicos. 

Porém, a maioria dos idosos apresenta dificuldade em 
caminhar, principalmente devido a problemas de equilíbrio 
(levando a usar apoios) e também problemas físicos (coluna, 

1 http://www.copa2014.gov.br/pt-br/tags/miguel-nicolelis.
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quadril, joelhos e tornozelos desgastados). A tecnologia, por 
sua vez, vem construindo próteses que visam substituir to-
talmente algumas articulações. Outro tipo de sintoma que 
se acentua com a idade é a deficiência auditiva, sendo que 
a tecnologia há anos oferece amplificadores auditivos ou 
mesmo implantes cocleares que possuem uma parte externa 
e outra interna que estimula o nervo auditivo diretamen-
te. Em relação às dificuldades visuais, as soluções variam 
desde simples óculos com lentes corretivas a até mesmo a 
adaptação da cidade ao deficiente, com estímulos auditivos 
ou cones rotatórios em semáforos, pisos táteis que indicam 
diversas situações, como a possibilidade de atravessar a rua 
naquele ponto. 

O declínio no desempenho cognitivo gera, muitas vezes, 
problemas de memória e dificuldades de relembrar tarefas 
que deveriam ser efetuadas. As tecnologias ajudam nesse 
sentido lembrando tarefas como “horário para acordar”, 
“horário das refeições” e “hora de tomar medicamentos”. 
Além disso, outra tecnologia bastante comum nos dias de 
hoje são os botões de pânico, que podem permitir ao idoso 
solicitar ajuda caso necessite, como, por exemplo, quando 
cai em casa sozinho.

Monitorar parâmetros vitais, atividades e 
comportamentos

Diversas tecnologias estão relacionadas à aprendizagem 
do estado de saúde do idoso ou da pessoa com doença crô-
nica. Uma área é relacionada com a monitoração, buscando 
uma espécie de “biofeedback”, e outra é relacionada com o 
aprendizado do comportamento da pessoa visando detectar 
anomalias.
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No primeiro caso, o objetivo é conhecer o estado de 
saúde do idoso por meio do monitoramento de parâmetros 
relevantes para aquela pessoa específica. Por exemplo, se a 
pessoa possui obesidade, hipertensão e diabetes, faz sentido 
obter informações a intervalos regulares de tais parâmetros 
visando ao conhecimento tanto para o paciente como para o 
seu médico. Além dos parâmetros de peso, pressão arterial e 
nível de glicose, é muito importante que se monitore também 
a qualidade da ingestão de alimentos (número de calorias e 
diversificação da alimentação), bem como da rotina de exercí-
cios físicos (gasto de calorias e tipo de atividades). Com essas 
informações pode-se formar um sistema de recomendação 
para a pessoa, acompanhando as alterações nos seus parâ-
metros vitais, que servem como motivadores para a própria 
pessoa, como demonstrado na dissertação de mestrado de 
Barbosa (2013).

Nessa linha, vale comentar um sistema tecnológico to-
talmente nacional denominado iCare Mobile (Roesler, 2013; 
Iochpe, 2013). A ferramenta tem o objetivo de monitorar 
doenças de alta complexidade por meio de uma Central de 
Exames remota e um tablet na casa do paciente, onde ficam 
diversos sensores. O aparelho captura sinais vitais como 
pressão sanguínea, oximetria, temperatura, peso, nível de 
glicemia, eletrocardiograma, espirometria, entre outros, que 
são conectados via bluetooth a um receptor que transmite as 
informações a uma central onde os dados são analisados e ar-
mazenados – por sinal de internet ou rede celular, a exemplo 
de um celular comum. O paciente é monitorado a intervalos 
regulares conforme sua doença crônica. Os dados podem ser 
acessados pelos profissionais autorizados via qualquer com-
putador com acesso a internet, tablet ou smarthphone, em 
tempo real. Os sinais vitais do paciente podem ser analisados 
pelo especialista via web e também pelo celular smartphone 
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em qualquer lugar que esteja. Em seguida, a notificação de 
procedimentos pode ser enviada diretamente ao celular do 
paciente. 

Uma segunda forma de monitoramento é adaptar o 
ambiente visando detectar anomalias de comportamento da 
pessoa em observação. Nesse caso, podem-se utilizar senso-
res no chão para detectar quedas, ou sensores de movimento 
aliados a um software que busca detectar comportamento 
e rotina. Caso a pessoa mude sua rotina, pode ser sinal de 
que algo aconteceu, e uma decisão deve ser tomada para 
verificar isso. Uma central médica pode receber um alarme 
de mudança de comportamento, analisar a situação e decidir 
entrar em contato com a pessoa buscando verificar se tudo 
está bem ou mesmo enviar diretamente uma pessoa à casa 
em questão, caso não tenha resposta. 

O esforço de criar com recursos tecnológicos ambientes 
que dão o maior suporte para pessoas no seu processo de en-
velhecimento pode ser observado especialmente na Europa 
e no Japão, como, por exemplo, o programa conjunto AAL2 
(Ambiente Assisted Living Joint Programme – ICT for ageing 
well). Numerosos projetos de pesquisa foram desenvolvidos 
nas mais variadas áreas, como de telemonitoramento, casas 
inteligentes para idosos, entre outros. O nível de investimen-
to desse programa é muito grande, envolvendo recursos na 
ordem de 700 milhões de euros entre 2008 e 2013.

No Brasil está em desenvolvimento o SADS (Sistema de 
Assistência Domiciliar à Saúde), um sistema computacional 
inteligente estruturado com o objetivo de integrar aspectos 
relevantes ao telemonitoramento do paciente no seu ambiente 
domiciliar (Carvalho et al., 2010). Além disso, ainda no Brasil 
e com baixo custo, pesquisadores como Santos et al. (2012) 

2 http://www.aal-europe.eu.
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apresentam uma tecnologia bluetooth e plataforma Android 
aplicadas em sistema de casa inteligente. 

Esses esforços para manter as pessoas idosas nos seus 
ambientes conhecidos por meio de adaptações tecnológicas 
se justificam pelo rápido crescimento da população muito 
idosa em todo o mundo, bem como pela escassez e alto cus-
to de cuidadores profissionais. Mas o uso da tecnologia de 
suporte com transferência de dados representa também um 
maior controle sobre as pessoas idosas, representando uma 
invasão de sua privacidade. Nesse sentido, é importante o 
desenvolvimento de suportes tecnológicos, mas também se 
devem discutir as questões éticas envolvidas no seu uso. 
Para reforçar esse aspecto, estudos mostram que as pessoas 
não gostam de câmeras filmando os mesmos e transmitindo 
suas imagens em tempo real (Künemund; Tanschus, 2013).

Resumindo, pode-se confirmar com Nakatani (2009) que 
a maior parte da população idosa é apta a cuidar de si em seu 
domicílio realizando uma quantidade limitada de atividades, 
sendo bem mais confortável, econômico e saudável se essa 
população conseguir realizar boa parte do tratamento em sua 
própria casa. Diversos estudos consideram a atividade física 
e a alimentação saudável o ideal para que se obtenha um 
envelhecimento de maior qualidade, entretanto, mesmo com 
todas as precauções e atividades, muitas vezes se prolonga 
a vida e os problemas aparecem mais tarde, tais como as do-
enças crônicas. Portanto, envolver os pacientes, educando-os 
para o processo de tomada de decisão e planejamento de um 
tratamento, torna o atendimento a essas condições crônicas 
mais eficaz e eficiente. 
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Conclusões

O mundo contemporâneo está envelhecendo e ficando 
cada vez mais tecnológico. Isso se reflete nas vidas das pes-
soas idosas de hoje, que têm que se confrontar com novas 
formas de tecnologia que não conheceram durante suas vidas. 
Tal fato pode criar obstáculos e dificuldades para as pessoas 
idosas no uso dessas novas tecnologias, e pode-se observar 
que, comparando com outras faixas etárias, as pessoas com 
mais idade ainda usam os novos recursos tecnológicos mui-
to menos. Mas os dados mais atuais demonstram que as 
pessoas com mais idade são o grupo que mais cresce no uso 
dos recursos tecnológicos como computador e internet. Isso 
faz sentido, pois o potencial desses recursos, especialmente 
para as pessoas idosas, é enorme. Mesmo com restrições de 
mobilidade, os recursos tecnológicos permitem a manutenção 
de vínculos sociais, comunicação com outras pessoas, acesso 
a informações e estimulação cognitiva. Além disso, existem 
hoje recursos tecnológicos mais novos do campo da geronto-
tecnologia oferecendo suportes assistivos e segurança, que 
permitem a continuidade do idoso no seu ambiente mesmo 
com certos comprometimentos de saúde. 

Apesar de todas as vantagens que os novos recursos 
oferecem, lidar com essas tecnologias novas é, para a grande 
maioria das pessoas idosas, algo novo, estranho e que causa 
dificuldades e insegurança, além de outras barreiras como 
questões financeiras ou educacionais. 

Por isso, existem dois grandes desafios para pensar a 
relação entre tecnologia e envelhecimento na sociedade atu-
al. O primeiro se refere ao desenvolvimento de tecnologias 
cada vez mais adequadas para as pessoas idosas, para suas 
necessidades, seus gostos e sua utilização. Para isso é neces-
sário um trabalho interdisciplinar conjunto em que entram 
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engenharia, informática, sociologia, gerontologia, educação 
física, etc. 

O segundo grande desafio é aproximar as pessoas 
idosas ao mundo novo tecnológico, o que é, principalmente, 
uma tarefa para a educação. Como já mencionado, não se 
trata simplesmente de ensinar o uso de aparelhos tecnoló-
gicos. A educação deve, numa perspectiva de Paulo Freire, 
acompanhar as pessoas idosas na leitura desse mundo tec-
nológico para empoderá-las a liderarem com competência e 
consciência. Isso sim, contribuirá para um envelhecimento 
bem-sucedido no mundo tecnológico de hoje. 
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Qual o impacto do uso da internet no 
funcionamento cognitivo de idosos?

Michele Marinho da Silveira 
Mirna Wetters Portuguez

Introdução

Quando envelhecemos, o declínio das funções cerebrais 
é natural e inevitável. No envelhecimento normal, o 
idoso pode estar mais lento, menos concentrado, mais 

distraído, mais deprimido (perdas, doenças, aposentadoria, 
solidão), situações essas que contribuem para o declínio 
cognitivo.

Outra possível explicação para esse declínio é o desgaste 
fisiológico natural do cérebro, assim como de todo o corpo. 
No entanto, é possível minimizar esse declínio cognitivo. 
Para isso, temos que ter uma reserva cerebral, que pode 
ser armazenada ao longo do tempo por meio de atividades 
intelectuais, de interação social, de atividades de lazer e de 
resiliência: capacidade de o indivíduo enfrentar as adversi-
dades, sem, no entanto, superá-las. Essa reserva cerebral 
possibilita estimular o seu funcionamento, atenuar, retardar 
os prejuízos cognitivos e tornar o cérebro mais resistente aos 
efeitos de doenças.
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Atualmente, o rápido crescimento da tecnologia tem 
modificado a rotina e desafiado as pessoas a se adaptarem 
cada vez mais a novos recursos, como caixas eletrônicas 
modernas, celulares com design cada vez mais arrojado, 
cartões magnéticos, computadores com funções múltiplas, 
dentre muitos outros que representam a chamada “realidade 
tecnológica” (Raabe et al., 2005).

Com o aumento do número de idosos, a necessidade de 
adaptação a essa nova realidade tornou-se um aspecto impor-
tante a ser considerado. Com isso, a procura por serviços espe-
cializados para essa clientela aumentou consideravelmente. 
O processo de inclusão digital de idosos já é uma realidade 
mundial. Muitas universidades abertas à terceira idade e 
aos grupos de convivência oferecem cursos de informática, 
de internet, oportunidade de aprenderem e de interagirem 
com o computador.

Com o uso do computador, em especial da internet, é 
possível melhorar a saúde do cérebro e retardar o declínio 
cognitivo de idosos, otimizando a memória de curto prazo, 
podendo aumentar a autoestima, encorajar a socialização e 
o compartilhamento de experiências e de informações.

Nos dias de hoje, os vovôs não se satisfazem mais em 
jogar cartas. Eles precisam de tarefas mais desafiadoras, 
mais interativas e atuais. Por esse motivo, cada vez mais são 
estimulados a usarem as modernas tecnologias. Além disso, 
essas atividades ajudam a prevenir a depressão e incentivam 
o convívio social, a interação familiar e a conversação com 
os mais jovens.

No entanto, são fundamentais estudos que visem quan-
tificar os aspectos cognitivos, seu estado emocional quanto 
ao aprendizado dessas tecnologias, em especial a internet, 
podendo ou não possibilitar efeitos positivos nessas áreas do 
ser humano.
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Desempenho cognitivo, estado emocional e 
envelhecimento

Durante o processo de envelhecimento natural, algu-
mas funções cognitivas diminuem com a idade (WHO, 2005). 
Segundo pesquisadores, ocorre um declínio significativo nas 
funções cognitivas, como a atenção e a memória, e nas fun-
ções executivas, mesmo naqueles que não são acometidos por 
doenças (Yassuda; Abreu, 2006).

Em um estudo com idosos com idade entre 65 e 95 anos, 
constatou-se que o declínio cognitivo não podia ser generaliza-
do, já que a idade avançada não traduz por si só o declínio de 
habilidades cognitivas. O declínio cognitivo identificado nas 
habilidades, tais como atenção, memória e linguagem, foi de 
intensidade leve, não sendo suficiente para acarretar mudan-
ças significativas no seu padrão cognitivo (Argimon, 2005).

Ocorre que o fato de envelhecer acarreta alterações na 
velocidade de processar as informações, necessitando um 
tempo maior para assimilar (ler, compreender, memorizar) os 
dados (Almeida; Beger; Watanabe, 2007; Yassuda et al., 2006; 
Souza; Chaves, 2005; Yassuda; Lasca; Neri, 2005). Dessa 
forma, compreende-se que o envelhecimento saudável está 
associado diretamente a muitos fatores psicossociais, como 
família, educação, cuidados com a própria saúde, bem como 
a motivação e a iniciativa da própria pessoa (Argimon, 2005).

No decorrer do processo de envelhecimento são comuns 
queixas relacionadas ao esquecimento (Yassuda, 2004). Essa 
preocupação aumenta ainda mais quando os esquecimentos 
prejudicam as relações sociais ou quando atrapalham tarefas 
importantes (Pergher; Stein, 2003). A percepção negativa dos 
idosos sobre sua própria memória é uma das possíveis inter-
ferências para o seu desempenho inferior, se comparado com 
o desempenho dos jovens (Almeida; Beger; Watanabe, 2007; 
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Yassuda; Lasca; Neri, 2005). Dificuldades em atividades que 
exijam flexibilidade e velocidade mental durante o proces-
samento de informações podem ser comumente observadas 
durante o envelhecimento. Esse declínio de memória pode 
estar associado a fatores genéticos e ambientais (Mattos et 
al., 2003; Ventura; Bottino, 2005). A presença de comorbi-
dades interfere no desempenho cognitivo dos idosos, como 
comprometimentos motores, sensoriais e da própria idade 
(Freire Júnior; Tavares, 2005).

Para Gerven, Paas e Schmidt (2000), as principais mu-
danças cognitivas em idosos seriam o decréscimo na capaci-
dade de memória, a perda da velocidade de processamento 
da informação e o decréscimo na habilidade de distinguir a 
informação relevante da não relevante. Mesmo considerando 
esse declínio próprio da idade, cada ciclo de vida possui suas 
próprias peculiaridades e valores especiais. A condição de 
envelhecer pode ser vista como a capacidade de se adaptar, 
por um lado, às mudanças na estrutura e no funcionamen-
to do corpo, e, por outro, às mudanças no ambiente social. 
Também é possível entender que as pessoas envelhecem de 
maneira coerente com a história de suas vidas.

Alterações nas habilidades cognitivas básicas podem 
trazer desconforto, perda da autonomia, entre outros fatores 
sociais conhecidos. Porém, estudos revelam que o desenvol-
vimento de estratégias pode garantir a autonomia e o bem-
-estar geral do idoso.

Além disso, a ansiedade e a depressão em idosos estão 
relacionadas com as limitações vivenciadas na velhice. Per-
cepções negativas interferem na atenção seletiva, na codifi-
cação de informações da memória, bloqueando a compreensão 
e o raciocínio (Oliveira et al., 2006).

O fato de o idoso estar inserido num ambiente onde 
realiza atividades de vida diária, como exercícios físicos e 
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mentais, atividades culturais e religiosas, e, ainda, mantendo 
contato com familiares e amigos, parece contribuir com o fator 
de proteção de suas condições cognitivas e emocionais. Assim, 
o processo de envelhecimento se dá de forma diferenciada 
para cada indivíduo e a idade cronológica é somente mais 
um dos fatores que podem interferir ou não no bem-estar e 
na cognição dos idosos (Ramos, 2003).

Acesso à internet pelos idosos

Um grande desafio para o idoso, hoje, é sua adaptação às 
exigências do mundo moderno, entre as quais a tecnologia da 
informática ligada ao uso da internet, cujo uso cada vez mais 
está disseminado entre a população, levando a que fique mais 
próximo dessa realidade. A internet apresenta uma série de 
facilidades ao idoso, como comunicar-se com parentes e amigos 
sem sair de casa, acessar sua conta bancária sem a preocupação 
do traslado até a agência, ampliar seu círculo de amizades por 
meio de chats variados, buscar filmes, imagens e músicas na 
rede, tornando esse recurso uma opção de lazer (Oliveira, 2006).

A internet na contemporaneidade é tida como um dos 
exemplos mais promissores e ativos do uso do computador. 
Serve como suporte para ações educacionais e para a constru-
ção de conhecimento. As ideias veiculadas ganham espaços 
para a divulgação sem fronteiras. No início do século XXI, a 
internet ultrapassou fronteiras, permitindo diversos grupos 
étnicos e culturais, bem como o compartilhamento de um 
mesmo espaço e o estabelecimento de novas visões para a 
promoção de um conhecimento contextualizado (Sarmento, 
2004). Se vivemos na sociedade da informação, devemos ter 
a preocupação e o cuidado de proporcionar também ao idoso 
a participação na utilização da internet para o seu bem usu-
fruir os benefícios.
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Pesquisadores descreveram que as necessidades das 
pessoas idosas em relação à internet giram em torno dos 
temas segurança financeira, saúde física e bem-estar, saúde 
mental e ambiente social, engajamento em atividades inte-
lectuais. Consideram ainda que o uso da internet poderia 
ajudar nas necessidades dessas pessoas idosas que costumam 
ser fisicamente menos móveis (Tatnall; Lepa, 2003). Esses 
pesquisadores investigaram também algumas barreiras que 
os idosos enfrentam para usufruir essa tecnologia, como 
custos associados à compra do computador e o fato de eles 
terem dificuldade cognitiva em pesquisar a informação de 
que precisam. Em adição, observaram que há uma correlação 
entre o nível educacional dos respondentes e as habilidades 
para utilizar o computador.

Certos aspectos psicossociais negativos comuns na ve-
lhice (como solidão, isolamento social, alienação) podem ser 
minimizados com o apropriado uso da internet. Criar uma 
nova rede de amigos, buscar informações sobre assuntos 
de interesse pessoal e sobre o que acontece ao seu redor e 
no mundo são atitudes que inserem o idoso novamente no 
meio social em que vive, conforme constataram Karavidas, 
Lim e Katsikas (2005) no estudo que envolveu 222 idosos de 
ambos os sexos. Para alcançar esses resultados, os autores 
investigaram a relação entre o uso do computador e da in-
ternet com autoeficácia e satisfação com a vida, encontrando 
resultados positivos.

Aprendizado, internet e idosos

O uso da internet auxilia na prevenção do envelheci-
mento cerebral, mantendo-o cognitivamente ativo e dinâmico. 
Em um estudo longitudinal, os autores verificaram que entre 
6.857 idosos participantes do estudo os que mais dedicavam 
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o seu tempo à internet eram os que possuíam maiores habi-
lidades cognitivas (Freese; Rivas; Hargittai, 2006).

Uma vida ativa por meio de atividades voltadas à 
aprendizagem pode ajudar a preservar as funções cognitivas. 
Estudos com idosos relacionados à aprendizagem em informá-
tica revelam um sensível incremento na interação social e na 
estimulação mental dos participantes (Czaja; Sharit, 1998).

Muitas vezes, como resultado dessas alterações cogni-
tivas, os idosos precisam de mais tempo para processar a 
informação, principalmente se essa for mais complexa. Eles 
necessitariam formar novos esquemas cognitivos para apren-
der comportamentos até simples, como utilizar o mouse do 
computador. Casos de sucesso na aprendizagem desse tipo 
de tarefa ocorreram em estudos recentes, demonstrando 
que o idoso ainda pode manter a plasticidade para aprender 
a criar novos esquemas. Em outras palavras, os idosos são 
aptos a aprender como utilizar o computador e beneficiar-se 
desse uso. Também Rogers e Fisk (2000) relatam em seus 
estudos que idosos obtêm sucesso na aprendizagem de novas 
habilidades para utilizar o computador no manejo de correio 
eletrônico, editor de texto e simuladores de tarefas diárias.

Cagney e Lauderdale (2002) levantaram a questão sobre 
o aprendizado em idosos, preocupando-se em analisar variá-
veis, tais como o nível instrucional e o fator socioeconômico. 
Esses autores constataram que os idosos com mais anos de 
estudo e com melhor nível socioeconômico preservaram me-
lhor suas capacidades cognitivas na terceira idade.

Numa pesquisa da Universidade da Califórnia, em Los 
Angeles, Small e colaboradores (2009) investigaram padrões de 
ativação cerebral relacionados a tarefas cognitivas envolvendo o 
uso da internet, com procura de informações online. Os sujeitos 
tinham idade entre 55 e 78 anos, normais. Foram divididos em 
dois grupos: os que usavam frequentemente a internet e os que 
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não a utilizavam ou usavam pouco. Realizaram a ressonância 
magnética funcional, verificando que os que utilizavam com fre-
quência a internet e usavam o computador mostraram padrões 
de ativação cerebral em regiões mais extensas, especialmente 
em áreas cerebrais responsáveis pelo raciocínio complexo e 
tomadas de decisões, quando comparados aos usuários sem 
hábitos de pesquisas online ou de uso de computador. O idoso 
tem mais dificuldade em tomar decisões rápidas, precisando de 
mais tempo para resolver uma situação. Jogos que envolvem 
essas habilidades facilitam sua capacidade.

Outros estudos mostraram que jogos de computador 
ativam regiões cerebrais associadas à recompensa, à adição 
e à tomada de decisão. No entanto, se o uso da internet e de 
jogos for excessivo, tornando-se uma rotina, sem desafios, a 
ativação do cérebro diminui, podendo isso ser observado na 
ressonância magnética funcional. Estudos mostram, ainda, 
que o uso da internet estimula mais o cérebro do que a leitu-
ra, a informação visual é maior e a procura de informações 
permite uma experiência sensorial mais rica. Além disso, 
idosos que utilizam a internet têm ganhos significativos na 
velocidade de processamento de informações e na capacidade 
de planejamento de tarefas (Hoeft et al., 2008).

Resultados preliminares de uma pesquisa com 42 idosos, 
realizada na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, 
após oito semanas de uso do Facebook, mostram que fazer 
parte dessa rede social pode melhorar em 25% a capacidade 
cognitiva de pessoas acima de 65 anos (Veja, 2013).

Em Chicago, nos Estados Unidos, pesquisadores avalia-
ram 661 idosos sem demência, dos quais 70% tinham acesso à 
internet, e desses com acesso, 55% usavam a internet várias 
vezes por semana. Os idosos que faziam uso da internet re-
velaram que essa pode fornecer ferramentas e recursos para 
uma melhor tomada de decisão (James et al., 2013).
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Em um estudo com idosos com leve e sem declínios cog-
nitivos, realizado em Oregon, nos Estados Unidos, Wilda e co-
laboradores (2012) utilizaram o computador durante um ano 
para o aprendizado. Como resultados, os idosos sem declínio 
cognitivo se beneficiaram mais da experiência com computa-
dores, apresentando menos ansiedade e maior confiança do 
que os participantes com comprometimento cognitivo leve, 
que continuaram a relatar menos confiança e mais ansiedade 
em relação a certos aspectos do uso do computador.

Conforme afirmam Aersten et al.  (2002), estudos que se 
preocupam com a performance cognitiva do idoso contribuem 
para o desempenho de ações metodológicas futuras, poden-
do proporcionar maior conforto em situações, muitas vezes, 
incômodas no que diz respeito à realização de certas tarefas 
do seu dia a dia e sua inserção na sociedade de maneira mais 
ampla. Afinal, a tecnologia está presente em todos os lugares.

O sucesso do uso dos computadores na prática educativa 
e no treinamento contribui para que outras possibilidades 
sejam exploradas e abre novas perspectivas de aplicação em 
diferentes campos do conhecimento.

Considerações finais

O uso apropriado da internet pode contribuir positiva-
mente para o bem-estar do idoso, tanto em seu perfil informa-
tivo e lúdico quanto em seu uso para caracterizar um processo 
de aprendizagem e melhora do seu desempenho cognitivo.

Em vista disso, seria importante que houvesse mais 
estudos para a verificação dos efeitos tanto positivos quanto 
negativos do uso da internet por pessoas mais velhas. Tam-
bém seria importante possibilitar o acesso dos idosos com 
poucas condições socioeconômicas, por meio de programas 
desenvolvidos por entidades governamentais.
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Introdução

A população de idosos cresce de maneira significativa 
em todo o mundo, segundo os dados estatísticos divul-
gados pelas agências nacionais e internacionais. Esse 

aumento etário é surpreendente particularmente nos países 
em desenvolvimento, como o Brasil, porque o número de 
nascimentos está decrescendo, a taxa de mortalidade infantil 
vem diminuindo, juntamente com a presença da medicina 
preventiva, com seus recursos tecnológicos na área de saúde, 
as vacinas, o saneamento básico, o tratamento da água e ou-
tros avanços; são as principais razões que contribuem para a 
longevidade humana. Estima-se que em 2050, cerca de 25% 
da população mundial terá 60 anos ou mais, com expectativa 
de vida de 87,5 anos para os homens e 92,5 para as mulheres 
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(IBGE, 2010). Certamente esse envelhecimento populacional 
está mudando o perfil da população brasileira, o que levará 
obrigatoriamente a mudanças nas políticas públicas, princi-
palmente nas áreas da saúde e social (Pires, 2013).

Para o avanço dessas políticas públicas e iniciativas 
governamentais que contribuam na divulgação e na demo-
cratização do envelhecimento saudável e ativo, os cidadãos 
podem, atualmente, contar com as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs). Há diversos usos dessa tecnologia digital, 
particularmente, em informações para a prevenção e o trata-
mento das doenças crônicas não transmissíveis para pessoas 
acima dos 60 anos, bem como na divulgação de políticas pú-
blicas voltadas para a promoção da saúde, para a manutenção 
da autonomia e valorização das redes de suporte social, em 
que essas tecnologias despontam como protagonistas. Embora 
o acesso ao computador e à internet pelos idosos ainda seja 
pequeno, quando ocorre, a frequência e o uso são quase tão 
altos quanto em outras faixas etárias (Kachar, 2010).

Segundo Castells (2006), a característica dessa nova 
sociedade em rede, baseada nas TICs, se constrói por meio 
de uma intensa interação na sociedade, mas principalmente 
com o uso da internet, isso se amplia das atividades relacio-
nadas ao trabalho para as questões pessoais, como consultas 
a banco, televendas, relacionamentos sociais e amorosos, 
dentre outros fins. Essas mudanças estão trazendo impactos 
significativos para a nossa cultura, permitindo, inclusive, que 
uma pessoa se sinta mais à vontade ao realizar um post ou 
enviar um e-mail anônimo ou identificado do que ao conversar 
pessoalmente com alguém face a face.

Sendo a internet um sistema de informação global for-
mado por uma rede mundial de computadores interconecta-
dos, pode simbolizar na atualidade o maior transmissor de 
informações disponíveis a qualquer pessoa que a acesse de 
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qualquer parte do mundo. Miranda et al. (2009) acreditam-
-se que a internet trouxe facilidades para o dia a dia das 
pessoas, uma contribuição para a ciência e para os processos 
administrativos, introduzindo uma nova forma de aquisição 
de informações, pensamento, busca por conhecimento, co-
municação social e lazer. Seria, então, uma pena, caso todos 
esses benefícios também não alcançassem as pessoas idosas, 
particularmente, porque a internet poderia suprir algumas 
perdas de habilidades cognitivas, que são comprometidas no 
processo do envelhecimento. Souza et al. (2010) realizaram 
estudos mostrando que os idosos com alta escolaridade e que 
fazem uso da internet apresentam melhor desempenho em 
provas de memória ligadas à linguagem do que os que têm 
escolaridade baixa e não usam a internet.

Nesse sentido, não se pode associar velhice somente 
aos aspectos negativos, mas é preciso ressaltar o que há de 
positivo, que remete a um envelhecimento saudável e ativo. 
As patologias, as debilidades físicas, o desânimo e a depen-
dência física são os principais sinais de que a velhice chegou; 
mas esse estereótipo de que o envelhecimento é uma fase de 
perdas (Fundação Perseu Abramo; 2006) não pode excluir 
os idosos do acesso às diversas modalidades de TICs e suas 
funcionalidades práticas, que podem contribuir para uma 
qualidade de vida significativa para eles.

O uso das TICs pelos idosos, como fonte de informação, 
de interação social, como forma de atendimento às necessi-
dades de divertimento e de entretenimento ou até mesmo 
como uma terapia ocupacional, vem despertando diversos 
estudos e merece uma reflexão mais aprofundada, pois se 
trata de uma interação social, uma ligação com o mundo, 
que favorece um espaço legítimo de socialização para pessoas 
que até então eram consideradas às margens da sociedade. 
Nos itens que se seguem serão abordadas as relações sociais 
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na velhice, a interação social que os idosos estabelecem por 
meio das tecnologias digitais e a transformação da vida dos 
idosos que está ocorrendo com as TICs.

As relações sociais na velhice

A obra clássica de Berger e Luckman (1973) foi pionei-
ra em se referir às interações estabelecidas pelo sujeito ao 
longo de sua vida, que não apenas reconstrói representações 
acerca de objetos sociais como acerca de si próprio, fazendo 
com que haja uma referência ao processo de construção da 
identidade tendo duas faces: a identidade objetivamente 
atribuída e a identidade subjetivamente apropriada. Assim, 
o sujeito vai mediatizando e atribuindo significados ao ou-
tro, diferenciando-o dos demais, e esse, por sua vez, vai se 
apropriando e reconstruindo tais significados para formar as 
representações, os sentimentos, as ideias e as opiniões acerca 
de si mesmo, constituindo, assim, sua identidade.

O sujeito interage com o mundo e constrói sua iden-
tidade e a define pelo conjunto de representações, ideias e 
sentimentos que tem a respeito de si como sujeito. Dessa 
forma, pode-se compreender a influência de tais represen-
tações sobre o comportamento e a identidade do sujeito. No 
entanto, o mais importante parece ser a compreensão que se 
tem da construção do mundo subjetivo a partir dos elementos 
objetivos da sociedade. Pode-se, então, vislumbrar a ponte 
entre o mundo individual e o mundo coletivo na perspectiva 
de um processo sempre em construção.

Se essas afirmações valem para todas as pessoas, 
imagine-se para os idosos, que internalizam a representação 
da velhice e passam a reproduzir esse estereótipo nas suas 
relações (Aranha, 2003), fazendo com que se inicie um círculo 
vicioso que se autoalimenta dessa imagem, que é contrária ao 
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movimento de vitalidade, inserção na atualidade e inclusão 
social. Dessa forma, torna-se necessário levar em conta que 
a fase da velhice não pode ser associada somente ao tempo 
de aposentar-se, das doenças e do declínio das capacidades e 
potencialidades, mas que cada pessoa constrói o seu próprio 
processo existencial, uma vez que o envelhecimento é resul-
tado da trajetória de vida de cada um de nós.

Embora o Estatuto do Idoso (Brasil, 2003) não tenha 
mencionado o termo “suporte social”, ele está presente em 
vários dos seus artigos quando menciona as políticas que 
devem promover a saúde dos idosos, as contribuições para a 
manutenção da autonomia e a valorização das redes sociais, 
como família, amigos, vizinhos e profissionais de saúde. De 
forma que esse suporte social é um aspecto importante para 
integrar o idoso na sociedade, minimizando os riscos de sua 
exclusão, por meio dessas redes sociais, juntamente com a 
construção de políticas públicas que permitam a sua inserção 
na sociedade. Machado (2007, p. 222) partilha dessas ideias 
ao afirmar que o envelhecimento é um fenômeno complexo, 
que provoca alterações físicas, emocionais, sociais e cultu-
rais na vida das pessoas, mas convoca a sociedade moderna 
para que supere seus preconceitos com relação à velhice, 
que “aparece como algo sobre o qual não se deve falar, como 
se o fato de ignorar os velhos fizesse com que a velhice não 
existisse”. É um eco do que já denominava Beauvoir (1990) 
de “conspiração do silêncio” para o descaso da sociedade em 
relação à velhice ou sua recusa em enfrentar o fenômeno 
do envelhecimento. Segundo a autora, há uma atitude de 
negação da velhice com práticas de abandono e desrespei-
to, ao não se valorizarem os papéis sociais que antes eram 
atribuídos aos idosos pelo mundo do trabalho. Como meio de 
aumentar as relações sociais dos idosos, vencer a solidão e 
o isolamento, surge como resposta a interação que os idosos 



82 As tecnologias de informação e comunicação como possibilidade...._____________________________________________________________

podem estabelecer por meio das tecnologias digitais, as quais 
podem proporcionar um envelhecimento saudável e ativo.

A interação social dos idosos por meio das TICs

O acesso às TICs tem aumentado na população brasilei-
ra, em razão do baixo custo das tecnologias e pelo surgimento 
de iniciativas de programas de inclusão digital, que vêm do 
governo ou de iniciativas privadas. Nos estudos de Kachar 
(2006, 2009) sobre a interação dos idosos com a informática, 
dentro de estruturas de ensino e aprendizagem adequadas e 
específicas ao perfil do aluno, mostram-se as chances de de-
senvolvimento de habilidades para o uso do computador. Além 
disso, esses estudos apontam para significativas contribuições 
associadas aos aspectos social e cognitivo no envelhecimento.

Há também outros estudiosos, como Jordão Netto (2001) 
e Costa (2001), que estão desenvolvendo pesquisas interes-
santes sobre o uso de tecnologias por pessoas idosas e já 
apontam alguns resultados: não é por vontade própria que o 
idoso não começa a usar a informática, uma vez que ele sabe 
da importância e da necessidade de estar ambientado nesse 
universo, para uma perfeita integração à sociedade, porque 
é uma nova forma de estabelecer comunicação e intercâmbio. 
Nesse sentido, há expectativa, capacidade e disposição por 
parte dos idosos que querem ser usuários e dominar os dispo-
sitivos das TICs, pois sabem que no século XXI, quem detém 
a informação detém o poder da informação e pode atuar com 
mais consciência como cidadão responsável. Para os idosos, o 
que pesa é a barreira cultural que existe entre os jovens e eles, 
a qual deve ser vencida com dedicação e empenho. Segundo 
esses autores, é preciso buscar a superação do preconceito, 
pois há pessoas que acham difícil saber conviver com outras 
pessoas que apresentam determinados tipos de limitações. 
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“Por vezes, lamentavelmente, encara-se o idoso como defi-
ciente, pelo simples fato de terem restringidas algumas das 
habilidades que possuíam na juventude” (Berlinck; Berlinck, 
1998, p. 50). A maioria normalmente não percebe que essas 
limitações podem ser mitigadas ou amenizadas, bastando 
que a realização de estratégias que lhes sejam pertinentes e 
convenientes, realizando as devidas adaptações necessárias.

Com maior oportunidade de acesso à informação e à 
participação ativa em diferentes experiências, outra marca 
da sociedade globalizada, o idoso vem tendo a chance, nos 
mais diversos âmbitos, inclusive no contexto do lazer, de res-
significar sua existência, sua aprendizagem, sua importância 
como cidadão detentor de direitos e garantias legais, seu 
envelhecimento, sua própria velhice e os níveis de sua efeti-
va participação dentro da sociedade (Miranda et al., 2009). 
A relevância dos recursos da informação pode ser percebida 
pela sua presença nas escolas, uma vez que:

As escolas já incorporaram os recursos informáticos do 
computador, celular e games às estratégias didáticas, 
constituindo novas conformações nos contextos educacionais 
para abrigar os artefatos que já se encontram nos espaços 
familiares, comerciais e de lazer. É necessário que programas 
que atendem adultos mais velhos também reinventem 
novos espaços conectados com as tecnologias da informação 
e comunicação. Uma aluna da terceira idade afirmou (em 
comunicação pessoal) que depois das aulas de informática 
havia adquirido maior confiança e facilidade para lidar com 
os caixas eletrônicos. Envelhecimento e perspectivas de 
inclusão digital tecnológica, aumentando o grau de autonomia, 
constituindo novos projetos de vida na direção do exercício da 
cidadania e do bem estar na maturidade (Aranha, 2003, p. 4).

Castells (2006, p.70) afirma que a sociedade em rede veio 
para ficar, uma vez que contribui para a ampliação do conhe-
cimento disponibilizado na rede de maneira não centralizada, 
enquanto que as TICs, em especial os computadores, podem 
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ser uma ferramenta colaborativa para a criação de espaços 
de comunicação e interação. Assim, Castells percebe que “a 
difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, 
à medida que os usuários apropriam-se dela e a redefinem”. 
Entretanto, existem grandes áreas do mundo e consideráveis 
segmentos da população que estão desconectados do novo 
sistema tecnológico, que se tornou digital a partir da déca-
da de 1970, com a ampla difusão das TICs, acelerando seu 
desenvolvimento e convergindo em um novo paradigma, que 
é caracterizado por redes, conceituado por Castells (2006, p. 
566) como um “conjunto de nós interconectados”, estruturas 
abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integran-
do novos nós, desde que consigam comunicar-se dentro da 
rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos 
de comunicação (ou valores). As conexões que ligam as redes 
representam instrumentos privilegiados de poder. Assim, os 
conectores são os detentores de poder, e os idosos não podem 
deixar de participar, para não haver o risco de serem descon-
siderados em suas necessidades e especificidades. 

De acordo com Miranda et al. (2009), a internet tornar-
-se-á a maior fonte de informações sobre educação e cuidados 
com a saúde no próximo século. Ainda segundo a mesma 
fonte, os idosos tornam-se o segmento da população que mais 
cresce no uso da internet. Os autores arriscam afirmar que os 
idosos com acesso a essa ferramenta são mais bem informados 
e estão mais aptos a tomarem decisões sobre sua saúde do 
que a população mais jovem sem acesso à internet ou sem 
estudos de formação básica.

Uma pesquisa conduzida por Alves et al. (2012), cujo 
objetivo era analisar a inclusão dos idosos no mundo digital, 
mostrou que o uso das TICs altera suas vidas, apesar de 
apresentarem dificuldades na utilização do mouse, devido 
à redução da coordenação motora; e na leitura na tela do 
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monitor, devido à gradativa perda de visão, entre outras 
dificuldades. Entretanto, os idosos demonstraram imensa 
curiosidade e interesse em aprender por meio dessa fer-
ramenta. Assim, estabeleceram vínculos afetivos entre os 
pares e com os professores. A pesquisa destacou que o uso 
das TICs, em especial, as mídias digitais contemporâneas, 
contribui para o bem-estar do idoso, não apenas no acréscimo 
de sua autoestima (ao se sentirem incluídos na atual socie-
dade midiática), mas também por se sentirem competentes 
ao utilizar ferramentas tecnológicas com que os jovens estão 
familiarizados, melhorando suas relações e diminuindo o 
seu isolamento. Com relação aos vínculos familiares, pôde-
-se observar que os idosos implementaram os contatos com 
amigos e familiares que residem distantes.

As TICs podem transformar o convívio interpessoal à 
medida que modificam a forma como as pessoas se relacionam. 
As pesquisas indicam que as pessoas idosas que participam 
de cursos de Educação a Distância (EAD) estão exercendo o 
livre-arbítrio de escolher se querem ou não utilizar as novas 
tecnologias, e integrando-se à sociedade e permitindo que 
seu uso transforme o convívio com as pessoas:

Embora possa parecer estranho, o ambiente de EAD pode 
ser permeado de afeto e ser incentivador de valores como 
solidariedade, empatia, cooperação e respeito. Os idosos 
percebem vantagens na EAD em casos em que estejam 
impossibilitados de assistir a aulas presenciais por motivos de 
viagem, problemas de saúde, tratamento médico etc. Os idosos 
ficaram à margem por não produzirem bens e atualmente 
têm sidos vistos com bons olhos, porque é um segmento em 
ascensão. O movimento de inclusão digital tem avançado 
significativamente e o saber buscar o conhecimento torna-se 
fundamental nessa sociedade (Valente, 1993, p. 2)

As redes sociais favorecem a comunicação em diferentes 
contextos, e são frequentemente utilizadas para amizades, 
atualizar conhecimentos, compartilhar opiniões, trabalhar 
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e muitas outras possibilidades, sendo importantes aliadas 
no processo de inclusão digital. No entanto, é preciso ter 
cuidado com essas ferramentas, porque foi constatado que as 
tecnologias não são apropriadas de forma uniforme a todos os 
grupos sociais, conforme alertam as pesquisas de Passerino 
et al. (2007): há grupos que utilizam as redes sociais como 
ferramentas culturais em práticas e configurações diferen-
tes, que vão desde a divulgação da vida pessoal, por meio de 
fotos, relatos pessoais, encontros amorosos, até a apologia de 
violência ou uso de drogas. No caso da socialização mediada 
por tecnologias, as redes sociais configuram-se de acordo com 
variáveis socio-históricas, individuais e culturais por meio 
das quais os indivíduos se organizam.

Já Freitas e Passerino (2012) alertam que o mundo 
contemporâneo valoriza o novo, o rápido e o diferente, de 
forma que há uma inversão de papéis em situações do dia a 
dia. Antigamente, o idoso possuía o reconhecimento de ser 
o chefe dominante da família ou do grupo, porque a ideia de 
ser o mais velho trazia consigo a respeitabilidade de mais 
conhecimento e experiência, em razão da quantidade de 
anos vividos (Blessmann, 2004). No entanto, na passagem 
do século XIX para o XX, devido às mudanças da Revolução 
Industrial e tecnológica e ao aquecimento da economia, a vida 
da sociedade foi se transformando. Nessa corrida tecnológica 
e de crescimento econômico, o interesse ficou centrado na 
produtividade, nos menores riscos e maiores lucros. Agora o 
foco é no jovem, que é explorado como mão de obra barata, 
que não possui experiência, mas tem disposição e é ávido por 
conhecimento, e que se adapta rapidamente ao que as em-
presas precisam. Essa nova geração, nascida após o advento 
da internet, os chamados “nativos digitais”, em oposição aos 
“imigrantes digitais”, nascidos antes desse período (Prensky, 
2001), está em uma era diferente, é definida por números 
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e gráficos, está englobada numa só pessoa, compreende as 
diversas linguagens e conceitos como seres “multiúso”. De 
forma que esses jovens vão transformando o perfil do merca-
do, que não vê mais necessidade e interesse em contar com 
as pessoas idosas, em razão de suas limitações e falta de 
afinidade pelos artefatos tecnológicos multitarefas.

A transformação da vida do idoso para melhor 
com as TICs

Embora sabendo que o envelhecimento não é apenas 
uma questão que atinge o aspecto físico do ser humano, mas 
também uma questão psíquica que atinge as relações sociais, 
o idoso busca nas TICs e nas outras facilidades da vida algo 
que o faça viver mais e melhor. Na verdade, ele quer pertencer 
a um grupo social, quer se entrosar com as demais pessoas 
de diferentes idades e sentir-se útil (Guidetti; Pereira, 2008). 
Assim, envelhecer deve ser encarado como algo natural 
e corriqueiro, no processo natural do desenvolvimento da 
vida, sendo inevitável para o destino do ser humano, mas 
que depende muito do “lugar onde se envelhece”, porque há 
implicações do ambiente onde se está inserido, como também 
da bagagem sociocultural de cada indivíduo. Assim, os idosos 
estão suscetíveis às vicissitudes da família, da realidade so-
cial e cultural, bem como se adaptam às novas realidades da 
vida, podendo ter como seus aliados as TICs para uma quali-
dade de vida superior àquela que tiveram seus antepassados.

O ambiente virtual pode ser considerado uma alternati-
va às diversas realidades que se fecharam ao convívio social 
do idoso: seja por questão de não aceitação dos familiares, 
isolamento, incompreensões ou a perda contínua dos antigos 
amigos pela morte. Como a internet e os demais meios virtu-
ais possibilitam diversas atividades, que vão desde conversar 
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e interagir com diferentes pessoas até se distrair com jogos e 
vídeos, aprender com blogs e sites, as TICs podem ser aces-
síveis a esse público, de maneira a não se sentirem isolados 
na sociedade. Nem todos se adaptam ou se acomodam a 
elas, uma vez que depende de cada um o esforço em buscar 
qualidade de vida, pois cada pessoa é a primeira e principal 
responsável por sua vida; assim, querer ou não mudar a 
realidade depende apenas de cada um.

Numa pesquisa realizada no município de Verriéres-Le-
-Buisson, na França, Peixoto e Clavairolle (2005, p. 15) verifi-
caram como os adultos idosos se sentiam e percebiam diante 
das “novas tecnologias”, uma vez que “no imaginário social 
contemporâneo, as novas tecnologias são sistematicamente 
associadas à juventude, dando a impressão de que somente os 
jovens são competentes para lidar com o universo tecnológi-
co”. As autoras observaram que a concepção dos idosos desse 
município sobre as novas tecnologias iam desde a internet 
aos aparelhos domésticos, como o micro-ondas: tudo o que é 
novo e diferente do que aprenderam ou cresceram fazendo é 
considerado uma nova tecnologia. Dessa forma, percebeu-se 
que há uma dissociação entre eles e as novas tecnologias, uma 
vez que alegavam que suas percepções, valores e interesses 
eram distintos dos jovens e que, então, não seria possível 
compreender suas reais utilizações. 

Com grande propriedade, Freitas e Passerino (2012, 
p. 8) classificam em três grupos diferentes os idosos que se 
relacionam com as novas tecnologias:

Existem sujeitos que adotam esta nova realidade e a percebem 
como benéfica e possível. Tentam entender e aprender a utilizar 
novas ferramentas a fim de se sentirem incluídos na sociedade, 
de pertencerem ao mundo contemporâneo. Há, também, 
aqueles que reconhecem o benefício destas tecnologias, como, 
por exemplo, pagar contas pelo telefone ou internet, mas 
acreditam que do jeito que sempre fizeram é melhor; ainda 
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preferem ir ao banco, manter a rotina, não recriminando, claro, 
quem usufrui destes recursos. O terceiro grupo, entretanto, 
apresenta um caráter distinto. São aquelas pessoas que não 
entendem estas novas tecnologias, não querem aprender e 
possuem a imagem de que isso é para pessoas mais novas e 
que não lhes diz respeito.

Estão inseridos nessa classificação os conceitos de per-
tencimento e de inclusão, pois aqueles idosos que veem nas 
coisas do mundo algo que também lhes pertence conseguem se 
incluir melhor nesse universo das novas tecnologias. E vice-
-versa: quem acredita que tecnologia é só para os jovens acaba 
se excluindo dessa realidade: e pior, faz com que o estigma 
de relegar o idoso a um grupo renegado e improdutivo para 
a sociedade só se aprofunde. Provavelmente essa seja uma 
das razões pelas quais as famílias se sintam “autorizadas” a 
pensar que podem deixar seus idosos em clínicas e casas de 
descanso, uma vez que alegam “não ter tempo” (ou não ter 
interesse) de cuidar destas pessoas. Se no passado se viam 
muito poucas pessoas idosas na rua, nos shoppings, nos trans-
portes públicos, hoje em dia a situação mudou e houve um 
crescimento significativo de idosos, que são ativos por mais 
tempo e almejam novos objetivos que não eram esperados 
para a idade que possuem.

A pesquisa de Peixoto e Clavairolle (2005) mostrou que, 
para os idosos, essas “novas tecnologias” (celular, computador, 
micro-ondas, etc.) são apenas ferramentas, cuja utilização 
depende da experiência que o idoso tiver com esse artefato 
e dentro do contexto no qual seja apresentado, do poder de 
sedução exercido, do interesse que o idoso tem em despertar 
novos sentimentos de poder ou de manifestar status, etc. Mas 
sempre com essa característica: os idosos têm a liberdade de 
usar ou não, pois é uma decisão que se baseia no que perce-
bem e entendem como importante para a sua vida cotidiana 
e para o grupo em que estão inseridos. Portanto, os idosos 
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acreditam que as novas tecnologias podem ser algo favorável 
e necessário, que pode trazer inúmeros benefícios e melhorar 
a qualidade de suas vidas, no sentido de que proporciona o 
acesso às informações e aos serviços que não encontram com 
facilidade em outros lugares. O uso das TICs não é apenas 
para as questões domésticas ou relacionadas a finanças, mas 
também como um meio de distração e socialização.

Ambiente de educação permanente para os 
idosos

Outro aspecto que é preciso mencionar no caso dos 
idosos e as TICs é a possibilidade que essa ferramenta pode 
trazer para a formação permanente. De certa forma, signi-
fica valorizar o idoso por meio das experiências adquiridas 
ao longo da vida, em especial pela possibilidade de interação 
em ambientes de educação permanente que a internet pode 
proporcionar, despertando os idosos para o valioso papel na 
sociedade em que está inserido, fato fundamental para a 
mensuração da melhoria da qualidade de vida dessas pessoas 
(Pasqualotti, 2003).

Esses ambientes de formação podem ser estimuladores 
e auxiliares no processo de desenvolvimento do conheci-
mento, por meio da aprendizagem presencial e ou virtual. 
É importante mencionar que a autoestima e a tecnologia 
estão intimamente relacionadas. Conforme menciona Litto 
(1996), o domínio de uma nova habilidade pode influenciar 
no crescimento da autoestima, da mesma forma que esta 
pode conduzir à apropriação de novas tecnologias pelos ido-
sos. Por meio da Educação a Distância (EAD), a autonomia 
e o incentivo no processo ensino-aprendizagem podem ser 
propiciados, em especial entre idosos.
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No mundo atual, as pessoas preferem viver em pequenos 
grupos, mas nem sempre conseguem estabelecer uma comu-
nicação efetiva e afetiva, o que pode ocasionar situações de 
solidão e isolamento. Inclusive esse processo tem a tendência 
de acentuar-se durante o envelhecimento, que leva a altera-
ções nos hábitos e no cotidiano dos idosos, os quais se veem 
com extrema dificuldade de relacionar-se com o outro, seja 
idoso ou não, ou com o próprio ambiente em que está inserido. 
Tais acontecimentos comumente lançam o ser humano, e em 
especial, o idoso, a uma carência afetiva e emocional, podendo 
ocasionar uma diminuição das atividades e, por conseguinte, 
uma baixa autoestima, desmotivação, autodesvalorização, so-
lidão, isolamento social, doenças físicas e mentais ou mesmo 
a depressão (Moura et al., 2005).

Outro componente importante no uso da tecnologia digi-
tal, muito explorado pelos jovens, é o seu poder de entreteni-
mento. Conforme relatam Miranda et al. (2009), a recreação 
possui diversas formas de manifestação, e essa diversidade 
se reflete, também, no espaço virtual em que uma mesma 
atividade pode ter diferentes representações e significados. 
Como os e-mails, que por vezes caracterizam atividades 
laborais e, em outros momentos são considerados uma ativi-
dade recreativa. Parte do tempo que os usuários gastam na 
rede social pode ser tida como lazer e entretenimento, pois 
verificaram que esse uso é feito como forma de passatempo, 
indiferentemente da atividade realizada.

Talvez seja essa também a vantagem que há do envol-
vimento das pessoas idosas com a educação continuada da 
EAD, uma vez que poderão se transformar em aprendizes 
virtuais, beneficiando-se também, do bem-estar e do estímulo 
mental que o aprender proporciona, junto com a troca de 
aprendizagens e o prazer do domínio da máquina. No am-
biente educacional, o idoso tem a possibilidade de demonstrar 
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seu potencial de produção, reconstruir sua autoimagem e sua 
imagem pública, exercitando a cidadania, que é tão impor-
tante para o mundo de hoje (Kachar, 2003).

Por fim, é preciso valorizar esse espaço de aprendizagem 
por meio da descoberta, porque há uma construção e uma apro-
priação do aprendido pelo aprendiz que se modifica (Valente, 
1993), ao mesmo tempo que a qualidade de vida tende a aumen-
tar. Contribuem para isso os grupos de convivência dos idosos, 
que funcionam cada vez mais como uma segunda família, na 
qual os participantes procuram, além de uma ocupação para 
aquele tempo considerado livre, o estabelecimento de vínculos 
afetivos. Tais vínculos afetivos são a base fundamental na vida e 
podem ajudá-los a sentirem-se pertencentes a um grupo maior, 
iniciado pelo domínio da técnica da informática, abrindo-lhes 
novos espaços de convivência e satisfação. Assim, os laços 
sociais tendem também a aliviar a depressão, aumentar a sa-
tisfação com a vida e estimular o interesse para as atividades 
diárias, alçando um envelhecimento ativo e saudável. 

Considerações finais

As pessoas idosas poderiam sentir-se entre os excluídos 
do mundo digital. Mas apesar das dificuldades que encontram 
em se afirmar e de se posicionar frente a essas novas práticas 
culturais no ciberespaço, estão ocorrendo grandes avanços 
na introdução dos idosos na vida das TICs. Principalmente, 
percebe-se que está aumentando o interesse em fazer parte das 
redes sociais, nas quais estão ocorrendo as interações sociais 
com as demais pessoas do grupo de relacionamento: família, 
amigos, vizinhos e conhecidos. Se, por um lado, na atual rotina 
da sociedade, as pessoas possuem cada vez menos tempo para as 
interações, de outra forma, vem crescendo o uso de ferramentas 
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de comunicação mediada por computador, que poderia represen-
tar um grande esforço para criar novas redes de apoio social.

Desse modo, as pessoas acabam buscando novas formas 
alternativas de socialização. Com cada vez mais recursos, as 
TICs representam o espaço e a capacidade de alteração nos 
meios e tipos de interação social entre as pessoas, fazendo com 
que o modo como as pessoas se relacionam também se modi-
fique. A tecnologia contribui com a interação entre as pesso-
as, principalmente no caso dos idosos, que frequentemente 
possuem a mobilidade reduzida em função de problemas 
de saúde ou por questões de insegurança das cidades. Essa 
interação somente é possível pela facilidade disponibilizada 
pelas novas tecnologias em adotar meios de comunicação 
síncronos ou assíncronos que viabilizam a aproximação com 
amigos e familiares. Assim, o público mais velho não somente 
irá receber notícias como poderá vê-los e escutá-los, fazendo 
com que se sinta parte da vida dessas pessoas, mesmo estando 
distante. Portanto, embora muitos idosos vejam as TICs como 
algo delicado e fora de suas condições e habilidades, frente 
a um dilema como a distância de um ente querido, acabam 
colocando à prova e tentando compreender seu uso.

Os idosos buscam nessas novas tecnologias a possibi-
lidade de se reinserir na sociedade e nos grupos de relacio-
namentos. Ao compreender seu funcionamento, eles criam 
subsídios que servem de assunto para interações futuras com 
amigos e familiares, sendo uma das maneiras de estarem 
presentes no mesmo universo que seus filhos, netos e sobri-
nhos, participando da nova sociedade midiática.

Assim, para que a pessoa idosa interaja de forma com-
pleta e ou integral com o meio social em que vive, espera-se 
que esse público faça parte do processo de inclusão digital, 
hoje uma forte realidade, de modo que possa explorar também 
novas formas de entretenimento e de lazer, que contribuam 
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para sua desalienação e tragam benefícios para sua vida so-
ciofamiliar na busca de um envelhecimento saudável e ativo.
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Introdução

O surgimento das novas tecnologias instala uma dis-
cussão sobre uma revolução possivelmente em curso, 
a digital. A informática, com destaque no mundo dos 

softwares, vem modificando comportamentos, costumes e 
fornecendo subsídios para que se possa estar em um período 
considerado revolucionário, independentemente dos valores 
embutidos nele. Na atualidade, não se aprimora algo exis-
tente, e sim se cria algo novo, de uso global, com potência 
para transformar a vida sobre a Terra, com adesão ou não 
dos sujeitos.
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Assim, não se torna opcional a discussão de aspectos 
da inclusão digital dos seres humanos, ou mesmo o uso das 
novas tecnologias, em distintas áreas do saber; trata-se de 
realidade mundial que invade as comunidades, sem pedir 
licença.

Cada vez se estabelece um consenso, associado a ini-
ciativas legislativas, que recomenda a partilha e a troca de 
informações das questões de saúde da pessoa idosa; a coorde-
nação e a continuidade dos cuidados em saúde, e ao controle 
de formas eficazes para prevenir doenças e, principalmente, 
para evitar as hospitalizações por tempo prolongado (Hack-
barth et al., 2008).

Contudo, surge a necessidade da instalação de novos 
modelos de cuidados baseados em conceitos e práticas que 
exaltam a saúde preventiva, assim como aqueles centrados 
“na pessoa”. Os resultados dessas práticas podem vir a ser 
condições necessárias para ampliar a eficácia e a eficiência da 
vida humana na pós-modernidade (Veras; Parahyba, 2007).

Diversas ferramentas contribuem para essa realidade, 
e hoje, cada vez mais, as chamadas novas tecnologias podem 
contribuir para uma rápida, abrangente e ampla distribuição 
da informação, o que contribui em diversos aspectos da saúde, 
tais como redução dos atendimentos e internações em idosos 
com doença crônica ou mesmo nos mais frágeis. A inclusão 
digital do idoso, assim como a instalação de programas de 
cuidados, por meio de monitoramento e uso da tecnologia da 
informação, pode transformar o sistema de saúde, reduzindo 
custos e aumentando benefícios. Tais abordagens têm poten-
cial de melhorar a qualidade do atendimento e reduzir o fardo 
econômico global das doenças crônicas (Peixoto et al., 2004).

A inclusão digital pode ser definida como um processo 
que se relaciona com capacidade de pensar, produzir e par-
tilhar instrumentos chamados digitais (hardwares e softwa-



Gustavo A. Carvalho et al. 99_____________________________________________________________.

res). Reconhecem-se como ferramentas da inclusão digital a 
coexistência de um conjunto de instrumentos digitais que 
visam viabilizar o acesso à saúde, ao lazer, aos serviços, à 
vida social, ao trabalho e, acima de tudo, à produção econô-
mica (Xavier, 2007). 

Dentre os meios envolvidos na “inclusão digital” 
destacam-se o computador e o uso da internet, ambos alvo 
de aprimoramentos e uso muitas vezes indiscriminado, em 
distintas comunidades.

Aplicação do computador e da internet, e, portanto, das 
novas tecnologias, se estende para além do imaginado, tanto 
do ponto de vista técnico como de lazer, entre outras áreas. 
São constantes as novas adaptações a esses desafios. 

A informática médica, por exemplo, constitui campo em 
plena expansão, favorecendo a saúde pública, de negócios e 
das tecnologias relacionadas a aparelhos usados na área. O 
campo de conhecimento vem sendo reforçado por meio das 
facilidades promovidas pela interação com uso da internet. 
E tem ficado cada vez mais claro que a informação usada 
na saúde necessita não apenas de novas tecnologias, mas 
também de um modo de pensar e de um intercâmbio em 
rede que pode melhorar cuidados de saúde locais, regionais e 
mundiais, utilizando técnicas amplamente usadas em países 
desenvolvidos (Eysenbach, 2001).

Um dos campos que também vêm se beneficiando com 
as novas tecnologias se constitui na chamada área geron-
tológica, ou seja, os temas que envolvem as pessoas mais 
velhas. A aplicação do computador ou da internet relacionada 
ao envelhecimento humano pode ocorrer no gerenciamento 
de serviços gerontológicos, mas também no uso pelo próprio 
idoso, que, como usuário digital, poderá beneficiar-se dos 
avanços desses novos tempos. 
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Com relação ao gerenciamento de serviços gerontoló-
gicos, cabe lembrar que os mais velhos, em sua maioria, se 
apresentam como portadores de múltiplas doenças crônicas, 
de longa duração, o que exige cuidado, contínuo e coordenado, 
entre o paciente e a equipe de atendimento. Assim, ideal-
mente, o modelo de atenção às doenças crônica se beneficia 
com o suporte de autogestão e com a integração dos cuidados 
fornecidos aos pacientes. 

A relevância disso pode ser exaltada pela existência 
de distintos termos que vêm sendo usados como sinônimos 
do tema de implementação de padrões de cuidados dos por-
tadores de múltiplas patologias, especialmente as crônicas, 
sendo eles “coordenação dos cuidados”, “gestão de processo”, 
“gestão de cuidados” ou mesmo “gestão da doença” (Wagner 
et al., 2001). 

A fim de estabelecer um sistema complexo de atenção à 
saúde, definida por esses termos, revela-se imperativo o uso 
das novas tecnologias e de uma rede de informações pauta-
da em softwares que relacionem informações e permitam a 
otimização de recursos, bem como a integração geradora de 
conhecimento que beneficie a saúde daquele portador de po-
lipatologias, como o caso dos idosos. Dessa forma, vislumbra-
-se uma ampla utilização das novas tecnologias de forma 
positiva e benéfica no cuidado da saúde e na manutenção 
da qualidade de vida do idoso, não apenas como uso privado 
do próprio idoso, no lazer ou na utilização das redes sociais.

O computador, a internet e o idoso

Do ponto de vista individual, no uso do próprio idoso, 
o computador pode vir a ser uma ferramenta colaborativa 
para a vida social, já que facilita a interação com o mundo 
por meio da comunicação e da inserção da tecnologia. Um 
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treinamento simples de como utilizar a internet pode, então, 
contribuir na promoção da autoestima e do bem-estar geral, 
favorecendo a inclusão do idoso no meio social. O simples 
fato do uso rotineiro do computador vem sendo estudado 
como fator de contribuição na manutenção da capacidade 
cognitiva, essencial para o envelhecimento ativo, em que as 
tecnologias podem favorecer o desenvolvimento do raciocínio 
e das habilidades (Xavier et al., 2010). 

A simples troca de mensagens pela internet está rela-
cionada com melhor resultado sobre testes de independência 
funcional (Medeiros et al., 2009). O uso do computador, do 
telefone e o ato de fazer compras são consideradas atividades 
da vida diária instrumental. Dessa forma, são papéis exe-
cutivos que contribuem para desenvolver funções cognitivas 
que exigem concentração, atenção, seletividade a estímulos, 
memória, dentre outros. Essas funções também são classifi-
cadas como executivas (Green, 2000).

O declínio dessas funções associa-se a uma precoce 
dependência funcional (Cahn-weiner, 2007), e dessa forma, 
enviar mensagens de um computador pode também ser con-
siderado marcador para a avaliação da capacidade funcional 
do idoso digitalmente incluído, ou seja, a independência 
funcional pode estar relacionada à agilidade no uso de com-
putadores e no envio de mensagens. Entretanto, o indicador 
não pode ser avaliado em separado, e sim, como componente 
de um índice formado por uma série de situações que visam 
verificar a funcionalidade dos mais velhos. 

Segundo Xavier (2007), a aplicação da informática em 
gerontologia pode então ser focada, provendo informações 
de interesse na área da saúde, favorecendo a interação com 
sistemas e o controle social dos serviços; potencializando a 
equipe responsável por cuidados em saúde dos idosos, con-
tando assim com uma gama de opções para uso das novas 
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tecnologias, tanto em equipamentos como na sua ação; o uso 
de softwares e da internet, servindo como teste de rastreio 
das alterações cognitivas. Nesse caso, está indicada associa-
ção da avaliação do estado cognitivo com o desempenho dos 
idosos no aprendizado e no uso de diferentes programas; e 
ainda se constituindo em instrumento de uso do próprio idoso, 
estimulando sua cognição, socialização e lazer, bem como sua 
inserção em atividades, inclusive profissionais.

O idoso e a era digital

Segundo Abreu e Tamai (2006), a cognição, capacidade 
de adquirir e usar informação a fim de que o indivíduo adapte-
-se às demandas do meio ambiente, pode ser subdividida 
em funções distintas, como atenção, orientação, memória, 
organização visuomotora, raciocínio, função executiva, plane-
jamento e solução de problemas. O todo da cognição engloba 
capacidades de processamento da informação, aprendizagem 
e generalização. 

O declínio cognitivo no envelhecimento pode ser atri-
buído a diversos fatores. Estudos têm demonstrado relações 
entre o estilo de vida e a capacidade cognitiva. Os aspectos 
mais estudados são aqueles relacionados aos benefícios para a 
cognição, o engajamento social à existência e o fortalecimento 
de redes sociais, o desenvolvimento de processos mentais, a 
realização de atividades físicas e de lazer. Indubitavelmente, 
manter as funções cognitivas, atenuando declínios, torna-se 
condição imprescindível à manutenção do bem-estar físico 
cognitivo e social do idoso. Em virtude disso, considerando 
os benefícios da inclusão digital na cognição, pode-se suge-
rir que a inclusão digital estimula o bem-estar dos idosos, 
inclusive o aspecto físico, por meio de informações obtidas 
pela internet sobre a importância dos exercícios físicos, ou 
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mesmo pelo uso de programas virtuais, focados nas atividades 
físicas, esportivas e de reabilitação motora, com orientações 
a serem utilizadas em intervenções com idosos (Ribeiro, Yas-
suda, 2007; Vagetti; Botello, 2010; Portelha, 2010; Alamino; 
Gianott; Secchi, 2012).

A reserva cognitiva pode ser entendida como a capa-
cidade de ação de ativação progressiva de redes neurais a 
demandas crescentes (Stern, 2002). Por outro lado, pode-
-se considerar a capacidade que permite ao indivíduo com 
maior educação, maior nível ocupacional e maior inteligência 
compensar com maior êxito as patologias e enfermidades, 
por utilizar estruturas cerebrais e redes neurais não usadas 
normalmente por cérebros saudáveis, podendo esta reduzir o 
risco de doença como Alzheimer (Stern, 2006). Entretanto, a 
reserva cognitiva não é fixa, evolui ao longo da vida e inter-
venções podem aumentá-la (Tucker; Stern, 2011).

Quanto à plasticidade cerebral, esta pode ser definida 
como mudança adaptativa na estrutura e nas funções do 
sistema nervoso e pode ocorrer em qualquer estágio da onto-
genia, como função de interações com o ambiente interno ou 
externo ou, ainda, como resultado de danos de traumatismos 
ou de lesões que afetam o ambiente neural. Um dos fatores 
que podem promover a plasticidade cerebral é o processo de 
aprendizagem, o que pode levar à criação de novas sinapses, 
aumentando a complexidade das ligações, bem como forman-
do novas associações de circuitos até então independentes 
(Cosenza, 2011).

As habilidades cognitivas são essenciais para a funcio-
nalidade, constatando-se uma relação estreita entre elas. No 
caso do uso da internet para pesquisar algo, além de deter 
o conhecimento de como operar o computador, é necessário 
haver iniciativa, planejamento, atenção, memória, praxia 
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e percepção visual, determinando funções cognitivas com 
desempenho regular (Noveli; Canon, 2012).

O aprendizado de informática entre os idosos

O aprendizado torna-se peça-chave para a inserção do 
idoso na era digital, pois além de educação virtual, desen-
volvimento cognitivo, a comunicação constitui um ambiente 
de socialização, ou seja, o uso da internet para idosos não 
apresenta a função mais comum de facilitar a pesquisa, 
mas, sim, referencia o seu papel de promover uma ligação de 
amizade e de envolvimento com outras culturas (Pasqualotti; 
Both, 2008).

Estimava-se que até 2010 não passava de 5% o percen-
tual de idosos brasileiros usuários de internet (Centro de 
Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunica-
ção, 2011). Por outro lado, apesar do acesso ao computador 
e à internet ser menor, na população idosa, quando possui 
essas ferramentas, a frequência e o uso são quase tão altos 
quanto os relativos a outras faixas etárias (Kachar, 2010). 

Importante ressaltar que as habilidades desenvolvidas 
pelos programas de inclusão digital podem ser transferidas 
para situações de vida prática da pessoa idosa, tais como a 
manipulação de eletrodomésticos e o uso de caixas eletrônicos 
(Goldman, 2006). 

Para intervenções, como a estimulação cognitiva, geral-
mente voltada para idosos com declínio cognitivo normal, já 
se pode contar com diversos programas de entretenimento 
específico e temático (Tarraga et al., 2006; Anlló-Arroyo; 
Marta-Diaz; Sánchez, 2012). 

Entretanto, apesar dessas intervenções ainda neces-
sitarem de mais estudos para aprimorá-las, essas já são 
resultantes do desenvolvimento tecnológico aplicado à saúde 
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na busca de estratégias para manutenção das habilidades 
cognitivas ou mesmo compensação de perdas.

A busca por informações e recursos de saúde constitui um 
dos usos mais comuns da internet por parte dos idosos, gerando 
um potencial para fontes de informações de saúde; ferramentas 
para melhor comunicação entre pacientes/cuidadores e presta-
dores/gestores de cuidados; portal de acesso a informações de 
faturamento; recursos para obter informações sobre serviços 
de saúde e de instituições de cuidados de longa permanência; 
meios de diagnóstico e tratamento de pacientes em locais 
distantes; monitorização de pacientes com doenças crônicas; 
envio de mensagens automáticas para lembrança da tomada 
de medicamentos, por exemplo; e grupos de apoio online. 

A informação digital de saúde ou “e-Saúde”, termo mais 
amplo do que qualquer um de telemedicina ou telessaúde, 
teleassistência, prontuário eletrônico, é, entre muitas outras 
aplicações, uma das que mais vêm interessando aos idosos 
(Eysenbach, 2001). 

Assim, a internet apresenta-se como uma ferramenta 
útil na divulgação de informações sobre saúde e atividades 
físicas direcionadas à pessoa idosa, o que possibilita que o 
idoso passe a ter uma importante atitude sobre suas esco-
lhas nesses aspectos, bem como possibilita uma intervenção 
positiva para a mudança de comportamento nessa idade. 
Consequentemente, “tais atitudes têm reflexos no estilo de 
vida do idoso e transformam-no de agente passivo, que se 
limita apenas às orientações de profissionais, para ativo, no 
processo de cuidados com a saúde e escolhas de práticas de 
atividades físicas” (Miranda; Farias, 2009).

Infelizmente, muitos artefatos tecnológicos (celulares, 
computadores, entre outros) e sites de saúde são projetados 
de forma difícil para o uso dos idosos, não apresentando in-
terface amigável ao universo e às características do idoso, o 
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que pode levar a sua subutilização (Goldman, 2006; Kachar, 
2010). A dificuldade em manusear e utilizar a tecnologia, 
assim como a dificuldade em adquirir artefatos tecnológicos, 
pode submeter a pessoa idosa a uma dupla exclusão: de acesso 
e de apropriação, relacionadas a variáveis socioeconômicas 
e psicobiológicas decorrentes do envelhecimento humano. 
Essa dupla exclusão ajuda a manter a visão do idoso como 
indivíduo ultrapassado e descontextualizado do mundo atual, 
dificultando ainda mais a participação da pessoa idosa na 
sociedade atual (Bez; Pasqualotti; Passerino, 2006).

Método de aprendizagem no envelhecimento

As pesquisas acadêmicas de equipes interdisciplinares 
e multiprofissionais na assistência e no ensino na área da 
saúde têm procurado gerar programas e ações que envolvem 
atividades coletivas ou individuais. Segundo Borzekowski 
(2009), torna-se importante oferecer um embasamento para 
se pensar em alfabetização em saúde e em questões relevan-
tes, como a de que a ausência de habilidades para resolução 
de problemas relacionados à educação em saúde torna as 
pessoas, especialmente os grupos vulneráveis, incapazes de 
trazer melhora para a sua saúde. A alfabetização em saúde 
deve ser vista como a capacidade que um indivíduo tem de 
receber, compreender, integrar e atuar sobre as mensagens 
de saúde que são transmitidas pelas diversas mídias e que o 
sujeito alfabetizado em saúde deve ser capaz de desenvolver 
habilidades funcionais, interativas e interpretativas (Bor-
zekowski, 2009).

Para Hammerschmidt e Lenardt (2010), o termo em-
poderamento significa o aumento do poder, da autonomia 
pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais, nas rela-
ções interpessoais e institucionais, principalmente daqueles 
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submetidos a relações de opressão, de discriminação e de 
dominação social. As autoras propõem em seu estudo uma 
reflexão sobre o empoderamento como tecnologia educacional 
inovadora para o cuidado de si junto a idosos com diabetes 
mellitus. A construção do cuidado “empoderador”, que pro-
picia ao idoso ser protagonista do processo, estimulando o 
cuidado de si, com a união terapêutica entre idoso, profis-
sional de saúde e família. A importância do conhecimento e 
o acesso à informação influenciam para a tomada de decisão 
do cuidado de si.

Em relação aos sites, as três categorias principais de 
problemas de design da web, todos decorrentes das mudan-
ças de habilidades que ocorrem com o envelhecimento, são: 
i) visuais; ii) motoras; iii) cognitivas. Problemas visuais 
ocorrem para os idosos quando os tipos de imagens/ figuras 
são muito pequenos ou em fontes incomuns, e os problemas 
motores ocorrem quando os elementos de navegação são 
muito pequenos ou muito espaçados. Mesmo no uso do mou-
se do computador há mudanças relacionadas com a idade, 
especialmente em tarefas mais complexas, tais como o clique 
e o duplo clique, que requerem tempos de movimento mais 
longo e ou mais submovimentos. Erros em tais tarefas estão 
relacionados à destreza manual, e não à idade por si só, e 
não podem ser considerados como inexperiência com o mouse 
(Smith et al., 1999). 

Designs alternativos e diferenciados para esse público, 
como a utilização de botões maiores, poderiam tornar essa 
experiência mais fácil para os idosos. Existem problemas 
cognitivos, quando a navegação no site impõe exigências 
excessivas sobre os idosos que reduziram a capacidade de 
memória de trabalho. Izquierdo (2002) exemplifica esse 
tipo de memória com um teste muito utilizado na clínica, 
que é o da lembrança de números que no Brasil é conhecido 
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por seu nome em inglês, digit span. O neurocientista ainda 
complementa dizendo que um paciente com a doença de 
Alzheimer em estado avançado consegue lembrar só de um 
ou dois números. 

Sites que serão utilizados pelos idosos apresentam 
desafios específicos para os designers, que precisam prestar 
atenção às respectivas usabilidades (Ownby; Czaja, 2003). 
Motivados por essa carência de ergonomia de artefatos 
tecnológicos adequados para os idosos, Raabe et al. (2005) 
realizaram um estudo cuja proposta era um design partici-
patório, que inclui o idoso como participante ativo em uma 
equipe interdisciplinar para a confecção de ferramentas 
computacionais adequadas à sua realidade. As interfaces 
baseadas em comandos de voz disponíveis no mercado co-
piam ações realizadas por meio de teclado e mouse (deve-se 
pronunciar comandos como “selecionar linha”, “recortar 
isso”, “colar isto”), trazendo a necessidade de se aprender o 
padrão de utilização do computador na execução da tarefa, 
para posteriormente realizá-la por meio de recursos falados. 

As interfaces faladas devem abrir novas perspectivas 
de utilização dos computadores e acessórios em geral, favo-
recendo a utilização de usuários especiais e, com isso, redu-
zindo o grau de dependência desses, favorecendo a inclusão 
digital. Estudos com esse enfoque devem ser desenvolvidos, 
adaptando as limitações dos idosos aos artefatos tecnológicos. 
Além do mais, devem ser divulgadas e tornadas acessíveis 
as tecnologias assistivas existentes que têm a função de fa-
cilitar o uso do computador por pessoas deficientes e idosas, 
tais como monitor com tela de toque, teclado ampliado, vídeo 
ampliador, leitor de telas, mouse especial, aplicativos de voz, 
entre outros (Brasil, 2013).

Portanto, deve haver a estrutura organizacional para 
o idoso também ter acesso às possibilidades de participação 
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ativa no processo terapêutico de suas enfermidades crônicas 
para a melhoria da sua própria qualidade de vida, consequen-
temente, prevenindo ônus evitáveis com o manejo consciente 
de sua condição de saúde vigente. Acrescentam-se a isso 
mais investimentos, visando à melhora dos instrumentos 
digitais utilizados para os idosos e ao avanço das pesquisas 
que possam propiciar o uso integral dessas tecnologias por 
esse grupo.

Além de poder favorecer a saúde, a interação com o meio 
e com a equipe cuidadora, a inclusão digital possibilita que 
seja dada uma nova percepção à vida da pessoa idosa e tam-
bém a oferta de facilidades, de cultura, de entretenimento ou 
atividade profissional (Kreis et al., 2007). Destaca-se, ainda, 
que o acesso à informática e à informação apresenta-se como 
instrumento de formação e provedor de oportunidades, inclu-
sive para o exercício da plena cidadania, no pleito a direitos 
e conhecimento de suas responsabilidades (Goldman, 2006).

Virtualidade é ferramenta interativa a serviço 
da saúde e dos direitos dos idosos

Devido ao atual fenômeno do envelhecimento popu-
lacional e ao crescente uso de ferramentas digitais, entre 
eles, os computadores pessoais, caixas eletrônicos, telefones 
celulares, etc., surge a chamada inclusão digital, considerada 
como revolucionário meio de integração social, proporcio-
nando enriquecimento, comunicação e acesso a informações 
e a serviços diversos, representando um processo de ganho 
sociocultural e de empoderamento, por muitos como uma 
“nova alfabetização” (Medeiros, 2010). 

No bojo das vantagens da inclusão digital, e de sua im-
portância como política de estado, destaca-se que são envol-
vidas distintas funções motoras e cognitivas no processo. Vale 
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salientar, por exemplo, a questão relacionada ao estímulo à 
habilidade manual, o que em última instância pode beneficiar 
o usuário digital, melhorando sua saúde e contribuindo de 
forma substancial para diminuição de incapacidades e de seu 
peso para saúde coletiva. 

Para a realização adequada das tarefas do cotidiano, 
precisa-se destacar a importância da habilidade manual. A 
mão serve tanto como receptor de informações quanto execu-
tor de resposta. As duas funções estão relacionadas e sofrem 
influências mútuas. Com isso, a destreza manual também 
tem sua importância dentro desse contexto (Lindoso, 2011).

Na procura de ampliar o conhecimento sobre como se 
expressa a questão no âmbito do setor saúde no Brasil, é ana-
lisado o processo de acesso, apropriação ou uso da informação 
e das tecnologias de informação em saúde (TIS) no controle 
social exercido pelos conselhos de saúde. Importante pro-
porcionar subsídios ao delineamento da composição de uma 
matriz teórico-analítica, que ajude na elaboração de propostas 
de ações de inclusão digital para além do manejo mecânico de 
computadores na internet. Assim, a inclusão digital em saúde 
pressupõe importância na inclusão informacional em saúde 
que se traduz na garantia do direito universal de acesso às 
informações coletadas pelo Estado sobre a sociedade e para 
a mesma (Moraes et al., 2009).

Existe um cenário desafiador às instituições de ensino 
de saúde a se colocar de forma crítica diante da agenda da 
educação na saúde, proceder à inovação dos processos de en-
sino-aprendizagem e aumentar a produção de conhecimento 
sobre o uso de tecnologias de informação em saúde na pesqui-
sa, no ensino-aprendizagem e na gestão do sistema de saúde. 
Por fim, a conjugação das lacunas e das potencialidades das 
duas revisões, sem que se estabeleça a participação de uma ou 
de outra, permite desenhar uma ideia na qual são revelados 
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os dispositivos políticos e materiais para a estruturação de 
uma base tecnológica comum para a Educação na Saúde no 
SUS (Cavalcante; Vasconcellos, 2007).

Segundo Lindoso (2011), o fenômeno da evolução tec-
nológica que a sociedade vem vivenciando tem chamado a 
atenção para os novos debates e vários aspectos relacionados 
a essa realidade têm sido envolvidos em estudos. O processo 
de inclusão digital (ID) de idosos já é uma realidade mun-
dial. Os idosos sentem-se excluídos por não acompanharem 
esses avanços e pelas novas tecnologias que não atendem às 
necessidades dessa clientela. 

Como a informática passou a fazer parte do cotidiano 
do idoso, percebe-se que grande parte dos idosos apresentam 
dificuldades de manuseio do teclado e do mouse, já que o uso 
desses acessórios requer uma coordenação motora harmoniosa 
e no processo de envelhecimento pode existir uma variável 
no declínio motor. Além desse aspecto, determinantes físicas, 
visão, audição e declínio no processo cognitivo podem trazer di-
ficuldades no aprendizado e uso do computador (Lindoso, 2011).

Existem na atualidade indivíduos que vivem às margens 
da sociedade informatizada e que possuem maior dificuldade, 
ou até mesmo sentem-se impedidos para executar algumas 
tarefas tornadas mais simples pelo uso de serviços baseados 
em novas tecnologias. A exclusão digital tem forte impacto 
na vida das pessoas, tendo em vista a gama de recursos 
tecnológicos hoje existentes. A impossibilidade da utilização 
da internet priva algumas de obterem uma maior troca de 
conhecimento e de informações, o que as enriqueceria a cul-
tural, a socialização (Almeida, 2005). 

Na essência, a exclusão social pode ser considerada como 
uma situação de falta de acesso às oportunidades oferecidas 
pela sociedade. Com isso, a exclusão social pode implicar 
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privação, falta de recursos ou mesmo ausência de cidadania 
(Almeida, 2005).

Conclusão

A qualidade de vida de uma população está intimamente 
relacionada às condições de existência, seu acesso a certos 
bens e serviços oferecidos, mesmo entendendo que o conceito 
de bem-estar, de qualidade de vida, varia de sociedade para 
sociedade, de acordo com cada cultura (Adriano et al., 2000).

A exclusão digital influencia diretamente no desenvol-
vimento da sociedade da informação, uma vez que priva os 
excluídos digitalmente de interagirem com as informações 
(Almeida, 2005).
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Introdução

O crescente aumento da população idosa em todo o 
mundo, comprovado por meio de estudos demográ-
ficos, tem levado aos órgãos governamentais e à 

sociedade o desafio de solucionar problemas médico-sociais, 
próprios do envelhecimento populacional. O mundo está 
passando por transformações demográficas sem precedentes 
(Papaléo Netto, 2002).

Envelhecer mantendo todas as capacidades funcionais 
não representa nenhum entrave para a sociedade, mas quan-
do há um declínio funcional é que os problemas começam a 
surgir. Pessoas idosas apresentam, em sua maioria, múlti-
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plos problemas médicos e há uma predominância de óbitos 
relacionados às doenças crônico-degenerativas (Veras, 1991).

Entre os 65 e os 75 anos há um aumento das condições 
crônicas, tendo uma influência direta na capacidade funcio-
nal e autonomia do idoso, estando relacionado diretamente 
com a qualidade de vida. Há uma hierarquia na perda de 
independência entre as pessoas idosas, sendo que, primeiro, 
a pessoa perde a habilidade de desempenhar atividades ins-
trumentais, como fazer compras, e, depois, as atividades de 
vida diária também são afetadas (Ramos et al., 2003).

Czaja e Lee (2007) afirmam que a probabilidade de uma 
pessoa desenvolver uma doença crônica ou cognitiva aumenta 
com a idade, e muitos idosos apresentam ao menos uma con-
dição crônica. Segundo Sales (2007), à medida que a pessoa 
envelhece, é comum ocorrerem alterações como redução da 
capacidade de memória de curto tempo, acuidade visual, 
audição, motricidade fina, locomoção e outras.

A saúde do idoso, como um importante fator do envelhe-
cimento fisiológico, resulta da interação entre as condições 
físicas e mentais, a independência na vida diária, a integra-
ção social, o suporte familiar e até mesmo a independência 
econômica (Gordilho et al., 2001). O bem-estar na velhice, ou 
saúde num sentido amplo, seria o equilíbrio entre as diversas 
dimensões da capacidade funcional do idoso, sem, contudo, 
significar ausência de problemas (Ramos, 2003).

A reabilitação, por conseguinte, é um processo global 
e dinâmico com o objetivo de recuperar a saúde física e psi-
cológica da pessoa portadora de deficiência ou com funções 
prejudicadas por doença ou evento traumático. Está associada 
a um conceito mais amplo de saúde, incorporando o bem-estar 
físico, psíquico e social, tendo como meta final a reintegra-
ção social do paciente. No caso dos idosos, especificamente, 
visa à restauração das habilidades funcionais, aumentando 



118 Uso das tecnologias assistivas nos processos de limitações físicas...._____________________________________________________________

sua capacidade residual (Siqueira; Botelho; Coelho, 2002). 
A reabilitação é necessária quando se trata de doenças crô-
nicas, sequelas neurológicas e lesões traumáticas e deve ser 
realizada com equipe multiprofissional (Siqueira et al., 2012).

O processo de reabilitação segue alguns passos naturais 
no cuidado à saúde, tendo suas especificidades de acordo 
com o paciente. Primeiramente, é realizado o diagnóstico da 
patologia, deficiência ou incapacidade existente, definidos e 
avaliados o prognóstico e o potencial de reabilitação do pacien-
te. A partir de então se fazem o planejamento e a prescrição 
do tratamento. Algumas metas são comuns nesse processo: 
prevenção do “descondicionamento” físico e psicológico, das 
sequelas decorrentes do imobilismo e isolamento próprios 
da lesão; facilitação dos processos de recuperação e regene-
ração natural; estímulo, maximização e compensação das 
capacidades residuais e, se possível, promoção da integração 
socioprofissional (Dacher, 1989).

Para o paciente idoso, muitos são os desafios na reali-
zação desse atendimento; dentre eles, manter a capacidade 
funcional e evitar a institucionalização. Os idosos têm ne-
cessidades especiais que exigem que o profissional, além 
da doença existente, considere as mudanças fisiológicas do 
envelhecimento no planejamento, no desenvolvimento e na 
implementação da terapêutica, inclusive por meio de tecno-
logia assistiva (Souza, 2002).

A utilização de ferramentas ou máquinas iniciou-se a 
partir da intenção de potencializar a função humana. Na 
reabilitação, usa-se um arsenal de recursos para compen-
sar ou substituir funções quando as técnicas reabilitadoras 
não são suficientes para melhorá-las em sua totalidade. A 
tecnologia assistiva é o ramo da ciência preocupado com o 
desenvolvimento e a aplicação de aparelhos/instrumentos e 
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procedimentos que aumentam ou restauram a função huma-
na (Luzo; Ferreira; Capanema, 2004).

Tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de 
característica interdisciplinar, que engloba produtos, recur-
sos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que obje-
tivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade 
e à participação de pessoas com deficiência, sendo ainda 
um termo novo, utilizado para identificar todo o arsenal de 
recursos e serviços que contribuam para proporcionar ou 
ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, 
consequentemente, promover vida independente e inclusão 
(Bersch, 2007).

Os serviços de tecnologia assistiva têm em geral ca-
racterística multidisciplinar e devem envolver o usuário da 
tecnologia e sua família, assim como os profissionais capa-
citados para desenvolver tal recurso. Na nova sociedade da 
informação, tem-se falado muito sobre o design universal e a 
acessibilidade a fim de permitir que as pessoas com limitação 
física tenham autonomia e independência, para o que foram 
criadas as tecnologias assistivas.

Esses equipamentos de assistência podem ser de baixa 
tecnologia (Cook, 2002) e o processo de intervenção baseia-se 
no resultado desejado pelo cliente, nos dados coletados na 
avaliação e na evidência observada.

Dominar as estratégias de assistência de que se precisa 
para tomar decisões clínicas confiáveis   e ajudar a melhorar 
a qualidade de vida das pessoas com deficiência faz parte de 
um contexto abrangente. Com base em modelos de tecnolo-
gia assistiva para atividade humana (HAAT), exige-se uma 
ampla gama de dispositivos, serviços e práticas que compõem 
a tecnologia assistiva e centra-se na relação entre o usuário 
humano e a atividade assistiva por dentro de contextos espe-
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cíficos, ou seja, deve-se concentrar em uma aplicação clínica 
orientada por situações comuns do mundo real.

Existem vários tipos diferentes de Tecnologia Assistiva: 
Tecnologia Assistiva para Desenvolvimento Cognitivo, Tec-
nologia Assistiva para Transporte de Deficientes, Tecnologia 
Assistiva para Desenvolvimento Sensorial, entre outras.

No uso, por exemplo, de Tecnologia Assistiva para De-
senvolvimento Sensorial, pode-se abranger qualquer recurso 
que potencialize o funcionamento visual, também, do indiví-
duo com baixa visão em suas atividades diárias, e pode ser 
classificado em recursos óptico, não óptico, eletrônico e de 
informática (Carvalho, 2005).

Os recursos da informática, atualmente, também se 
constituem em importante ferramenta que pode ser utilizada 
extensivamente nas atividades de aprendizado e extramuros, 
pois funcionam mediante interfaces visuais, sonoras, táteis 
ou com a combinação delas. Os softwares de ampliação de 
tela permitem ao idoso com baixa visão ter acesso à infor-
mática, agindo como uma lupa virtual. Outras opções são os 
leitores de tela que, depois de instalados, ficam ativos em 
memória para dar acesso a outros aplicativos e ao sistema 
operacional (Mortimer, 2010). Dessa maneira, os idosos com 
baixa funcionalidade visual, por exemplo, são, muitas vezes, 
isolados do contato com parceiros e têm interações restritas 
à relação com adultos jovens e maduros, limitando, assim, 
suas experiências fora do seio familiar.

Esse isolamento pode ocorrer nas relações familiares, 
fraternais, com a vizinhança e em caráter terapêutico, em-
bora a interação constitua importante elemento da vida 
social desses indivíduos, pois promove um contexto propício 
ao desenvolvimento de suas competências sociais. Deve-
-se considerar que a relação com os pares é um elemento 
importante no processo de construção, desenvolvimento e 
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transformação do indivíduo, da cultura e da sociedade. As 
necessidades visuais de cada pessoa variam de acordo com 
cada fase e momentos de sua vida, seja com as atividades 
sociais, de lazer, de vida diária, do trabalho ou na vida adulta, 
e para o bom desempenho dessas pessoas se faz necessária 
a parceria entre a área da saúde, a família e o ensino espe-
cializado (Carvalho et al., 2005).

Há também benefícios preventivos, que podem resultar 
em redução das demandas de serviços de saúde e social e, 
ainda, a redução das admissões para hospitais e outros am-
bientes de cuidados comunitários (Mann et al., 1999).

Os profissionais que atuam na educação, na habilita-
ção e, principalmente, na reabilitação de idosos com baixa 
funcionalidade necessitam conhecer essa população, porque 
quanto maior o conhecimento, melhor será a elaboração de 
um programa de habilitação e/ou reabilitação global, propi-
ciando desenvolvimento, transmissão de conhecimentos de 
acordo com as necessidades de cada um, transformação em 
novos saberes, aprendizagem e preparo para a inclusão social.

A tecnologia assistiva se organiza, portanto, em moda-
lidades ou especialidades, e essa forma de classificação varia 
conforme diferentes autores ou instituições que trabalhem 
com a tecnologia assistiva. A organização por modalidade 
contribui para o desenvolvimento de pesquisas, recursos, 
especializações profissionais e organizações de serviços. 
Dentre as modalidades podem-se mencionar: auxílios para a 
vida diária e vida prática, comunicação aumentativa e alter-
nativa, recursos de acessibilidade ao computador, adequação 
postural, auxílios de mobilidade, sistema de controle de am-
biente, projetos arquitetônicos para acessibilidade, recursos 
para cegos ou para pessoas com visão subnormal, recursos 
para surdos ou pessoas com déficits auditivos e adaptações 
em veículos (Bersch, 2007).
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Ao prescrever ou construir uma adaptação, alguns itens 
como segurança, design simples, tamanho ajustável, custo, 
aparência atrativa, conforto, fácil aplicação e remoção, e 
manutenção e higiene devem ser considerados. O cliente e a 
família devem ter claro o propósito de seu uso, suas limita-
ções, cuidado no manuseio e eventuais precauções (Cowan; 
O’ Sullivan, 2005).

Idosos com limitações ou capacidade funcional reduzida 
podem necessitar de inclusão de recursos assistivos para am-
pliar sua independência ou controlar parte de suas ações no 
contexto domiciliar (Lange; Smith, 2002). Algumas pessoas 
fazem sozinhas suas adaptações com o auxílio da família, 
principalmente quando se trata de TA de baixo custo e de fácil 
construção, a fim de satisfazer uma determinada necessidade.

A avaliação ambiental pode ser feita por entrevistas e 
observação direta quando há complexidade nas adaptações 
apontadas. Quando um cliente possui limitação de mobili-
dade, a avaliação por observação pode ser por meio de visita 
domiciliar, que pode ser realizada em conjunto pelo terapeuta 
ocupacional e fisioterapeuta (Angelo; Buning, 2005). Assim, 
nessa avaliação, devem-se analisar os componentes pessoais, 
ambientais e os problemas de acessibilidade.

As modificações e as adaptações em ambientes domici-
liares são efetivadas visando ampliar a acessibilidade para 
promover o desempenho funcional em tarefas rotineiras. A 
ausência de acessibilidade pode eliminar ou restringir a inde-
pendência de idosos com deficiência no ambiente. O processo 
de intervenção no ambiente domiciliar está pautado nos parâ-
metros construtivos da Norma Brasileira NR-9050, que enfa-
tiza o planejamento de edificações, mobiliário e equipamentos 
urbanos com equidade, conforto, segurança e independência 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004).
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O processo de adaptação ambiental deve respeitar as 
necessidades do cliente, valorizando o significado dos espaços 
e mobiliários existentes, que podem representar identidade 
familiar, status e privacidade (Hawkins; Stewart, 2002). A 
aplicação da tecnologia assistiva é indicada para facilitar a 
função manual e, consequentemente, facilitar a realização de 
atividades rotineiras, como preparar uma refeição, abotoar 
uma camisa, etc.

Um ramo importante da tecnologia assistiva é a adequa-
ção postural, que tem como objetivos ser confortável, facilitar 
o alívio da pressão, ou seja, a distribuição de peso tem de ser 
uniforme; incrementar a função por meio da maximização das 
funções motoras e fisiológicas; proporcionar suporte corporal 
e permitir alterações e ajustes (Chaves; Rizo; Alegretti, 2003). 

A mobilidade é essencial para a promoção da qualida-
de de vida de qualquer indivíduo. Limitações à mobilidade 
podem ocorrer em grau variado, sendo que por meio de uma 
avaliação detalhada é possível determinar o tipo de cadeira 
de rodas de que o usuário necessita. Além das cadeiras de 
rodas, estão incluídos os andadores, as bengalas e muletas.

Ao selecionar um dispositivo de auxílio à mobilidade, 
deve-se combinar a necessidade funcional do usuário com o 
tipo de dispositivo. Aspectos como força, equilíbrio, coordena-
ção e julgamento precisam ser avaliados; medidas antropomé-
tricas e a postura funcional devem ser consideradas. Após a 
prescrição, o usuário deve aprender a usar seu dispositivo de 
auxílio à marcha (Luzo; Ferreira de Melo; Capanema, 2004). 

A indicação e a utilização de uma adaptação não obe-
decem a regras rígidas e padronizadas, já que cada idoso 
possui sua história, patologia e suas limitações, logo devem 
ser confeccionadas de acordo com a necessidade do indivíduo, 
sendo cuidadosamente planejadas de modo a envolver sua 
participação em tarefas do dia a dia.
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Uso de realidade virtual e videogames como 
recursos terapêuticos na reabilitação do idoso

O processo de envelhecimento é um fenômeno biológico 
natural, inevitável e progressivo. Apesar de envelhecer não 
ser sinônimo de adoecer, as mudanças biofisiológicas provo-
cadas pela senescência acarretam uma maior suscetibilidade 
ao aparecimento de doenças crônico-degenerativas (Freitas, 
2002).

Com o passar do tempo, o organismo tem sua capaci-
dade de manter a homeostase comprometida, tornando-se 
mais propenso ao acometimento por diferentes patologias 
(Paz; Santos; Eidt, 2005). De acordo com dados do Ministério 
da Saúde, em 2009, os idosos foram responsáveis por 21% 
das internações hospitalares (Datasus, 2009). As principais 
causas apontadas são as doenças do aparelho circulatório, 
respiratório, digestivo, neoplasias e doenças do aparelho 
geniturinário (Góis; Veras, 2008).

Estudo realizado por Suesada, Martins e Carvalho 
(2007) apud Sales et al. (2010) demonstrou que idosos subme-
tidos a internações hospitalares, ainda que por curto espaço 
de tempo e sem restrição ao leito, apresentam diminuição 
na capacidade funcional, com redução significativa da for-
ça muscular de membros superiores e da capacidade vital, 
piora no desempenho no teste de caminhada de 6 minutos e 
baixa mobilidade de tronco e coluna cervical. A capacidade 
funcional do idoso, que já está reduzida em função da senes-
cência, quando acrescida de alterações fisiológicas provoca-
das por um possível quadro nosológico, torna-se ainda mais 
comprometida afetando negativamente a independência e a 
autonomia do idoso. 

Na área da saúde, é crescente o número de pesquisas 
que investigam as alterações da senescência e da senilidade, 
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bem como em novos tratamentos para prevenir e reabilitar 
idosos, a fim de preservar a independência e a autonomia e, 
também, de aumentar a capacidade funcional e a qualidade 
de vida do idoso.

Dentre as mais novas técnicas de tratamento utilizando 
a tecnologia assistiva com número cada vez maior de estudos 
que buscam confirmar sua eficácia está o uso da Realidade 
Virtual (RV) na reabilitação (Monteiro Junior et al., 2011; Ba-
tista et al., 2012; Dias; Sampaio; Toledo, 2009). Para Valerio 
Netto; Machado e Oliveira (2002), a Realidade Virtual pode 
ser definida como “um espelho da realidade física, no qual o 
indivíduo existe em três dimensões, tem a sensação do tempo 
real e a capacidade de interagir com o mundo ao seu redor”.

Segundo Nunes et al. (2011), quando aplicada à saúde a 
Realidade Virtual permite, com custo reduzido pela redução 
do uso de equipamentos, oferecer ao paciente a possibilidade 
de simular situações reais sem os mesmos riscos e perceber 
suas ações mais detalhadamente, de uma forma que não seria 
possível no mundo real, o que justifica o interesse crescente 
no uso deste tipo de tecnologia pela saúde.

Os primeiros dispositivos de Realidade Virtual, utiliza-
dos como recurso de treinamento, foram simuladores de voos 
desenvolvidos nos Estados Unidos, após a segunda mundial 
(Valerio Netto; Machado; Oliveira, 2002). Entretanto, apesar 
de já existir há um tempo considerável, foi somente a partir 
dos anos 80 que se iniciaram pesquisas com RV pelo mundo 
(Moreira, 2012). Na última década, com o avanço da tecno-
logia e especialmente com o lançamento do Nintendo Wii é 
que a RV se popularizou na reabilitação (Vanderlinde, 2010).

O Nintendo Wii é um importante exemplo dessas novas 
tecnologias utilizadas na reabilitação. Trata-se de um console 
da Nintendo, que tem a capacidade de detectar os movimentos 
do jogador por meio de acelerômetros em três direções e os 
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transformar, imediatamente, em ações no jogo. Além disso, 
o console emite sons e possui um sistema de vibração que 
fornece ao jogador uma realimentação em relação à força e 
à aceleração realizadas (Moreira, 2012).

Os movimentos realizados pelo jogador são captados pelo 
console e enviados ao jogo. Assim, esse mecanismo permite 
que o usuário receba em tempo real um feedback visual de 
sua atuação. Esses equipamentos também contam com alguns 
acessórios que têm sido bastante utilizados na reabilitação 
como detectores de postura e alternativa lúdica nos treinos 
de equilíbrio corporal (Silva, 2013).

Os jogos desses consoles têm a particularidade de simu-
lar o movimento humano em diferentes situações, como em 
exercícios físicos (de fortalecimento muscular, de equilíbrio, 
yoga, Pilates, entre outros), variados estilos de dança, exer-
cícios de cognição e/ou atividades de vida diária (Monteiro 
Junior et al., 2011; Nascimento et al., 2013; Batista et al., 
2012).

Os movimentos humanos captados em tempo real para 
avaliar a postura do indivíduo projetando esses dados na tela 
fornecem um importante feedback visual durante o processo 
de reabilitação. 

O feedback tem se mostrado como um importante re-
curso na reabilitação, pois é capaz de prover mecanismos de 
adaptação e readaptação corporal por meio de estratégias 
de ajustamento motor. O retorno das informações sobre os 
seus processos corporais pode proporcionar ao paciente um 
controle maior sobre o próprio corpo, facilitando o alcance 
dos objetivos e motivando o indivíduo (Cortés et al., 2010). 

Estudos têm demonstrado melhora na amplitude do 
movimento articular, controle motor, equilíbrio e controle 
postural no caso de realimentação na reabilitação, resultados 
que geralmente são desejados quando se realiza intervenção 
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terapêutica em idosos (Cortés et al., 2010; Cruz; Oliveira; 
Melo, 2010).

O plano de tratamento com a Realidade Virtual é orien-
tado pelos mesmos princípios da reabilitação convencional. 
Ao se traçar um plano terapêutico segue-se uma sequência 
ordenadora: inicialmente é feito o diagnóstico da doença 
ou da incapacidade do paciente, a seguir, com base nesses 
dados, determinam-se os objetivos a serem alcançados com 
o tratamento, as ações terapêuticas que serão adotadas e o 
prognóstico, ou seja, as possibilidades vislumbradas com o 
tratamento para aquele determinado caso (Brasil, 2004).

Assim, para o planejamento de uma proposta tera-
pêutica que utilize a realidade virtual é necessário realizar 
uma avaliação global do paciente, a fim de diagnosticar as 
limitações e traçar um plano terapêutico com objetivos bem 
definidos. 

O princípio terapêutico será o mesmo do tratamento 
convencional, a realidade virtual por meio do uso de jogos 
será orientada a fim de estimular os movimentos corporais, 
melhorar o equilíbrio, aprimorar a coordenação, fortalecer a 
musculatura, aumentar a capacidade cardiorrespiratória, de 
acordo com o objetivo predeterminado da terapia. 

A intensidade, a velocidade, o nível de dificuldade e a 
duração dos exercícios em ambiente virtual serão definidos 
pela fase da reabilitação, as habilidades motoras e o condi-
cionamento físico do paciente (Dias; Sampaio; Taddeo, 2009).

A escolha dos jogos a serem utilizados se dará de acordo 
com a necessidade terapêutica do paciente e objetivo do trata-
mento. De acordo com Dias, Sampaio e Taddeo (2009), o uso 
do videogame introduz o lúdico ao processo de reabilitação e 
pode ser responsável por estimular e servir como elemento 
motivador durante o tratamento. 
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Em revisão de literatura é possível encontrar diferentes 
tipos de aplicabilidade da Realidade Virtual na reabilitação 
física e cognitiva. Nas pesquisas realizadas com idosos, o uso 
parece ser eficaz em aprimorar o equilíbrio e coordenação 
motora, reduzir risco de quedas, melhorar a qualidade de 
vida, reduzir sintomas de depressão, melhorar a cognição e 
a funcionalidade (Barcala et al., 2011; Batista et al., 2012; 
Monteiro et al., 2011; Nascimento et al., 2013; Silva et al., 
2011; Souza et al., 2011). 

Estudo de uma série de casos em idosos com queixas de 
tontura e/ou desequilíbrio de origem vestibular, submetidos a 
16 sessões de um protocolo de jogos, observou melhor controle 
postural, redução do risco de quedas e melhora na qualidade 
de vida dos participantes antes e após o tratamento. Segundo 
os autores, o estímulo verbal e o desafio de melhorar a pontu-
ação em cada sessão são fatores motivacionais e contribuem 
para o sucesso da terapia (Silva et al., 2011).

Pesquisa realizada por Silva (2013) com o objetivo de 
comparar os efeitos da fisioterapia convencional versus os 
efeitos da fisioterapia associada à realidade virtual, utilizan-
do o Nintendo Wii. A amostra foi constituída por 32 idosos, 
divididos igualmente em dois grupos. A autora concluiu que 
os idosos participantes do grupo de intervenção com o Wii 
obtiveram melhores resultados no equilíbrio, cognição e fun-
cionalidade, que se mantiveram por 60 dias após o término 
do treino. 

Outro estudo comparativo realizado com 71 idosas 
demonstrou superioridade da “Wiiterapia” na melhora da 
rigidez e do equilíbrio de idosas com osteoartrite em relação 
à fisioterapia convencional. Entretanto, as participantes 
submetidas à fisioterapia convencional obtiveram menores 
escores de dor e incapacidade (Wibelinger et al., 2013).
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Os benefícios da realidade virtual nas alterações cogni-
tivas em idosos também são motivo de interesse da comuni-
dade científica. Rosenberg et al. (2011) realizaram um estudo 
com 19 participantes idosos utilizando os jogos de exercícios 
físicos. Os resultados preliminares demonstraram efeitos po-
sitivos do tratamento nos sintomas depressivos, na percepção 
de saúde mental e na qualidade de vida dos participantes.

Apesar dos benefícios percebidos com realidade virtual, 
um grupo de idosas submetidas a protocolo de exercícios fí-
sicos, por meio da dança, tanto no ambiente real quanto no 
virtual, relatou a preferência pele ambiente real em relação 
ao virtual como forma de tratamento. Segundo as pesqui-
sadoras, esse resultado pode estar relacionado à novidade 
tecnológica, já que nenhuma das participantes havia tido 
contato prévio com jogos virtuais (Nascimento et al., 2013). 

Resultado semelhante foi encontrado por Laver et al. 
(2011), os quais verificaram a preferência de idosos hospitali-
zados submetidos a um protocolo de reabilitação convencional 
e a outro com o uso do Nintendo Wii Fit. De acordo com os 
autores, a utilidade do Wii Fit como instrumento de terapia é 
bastante limitada, pela preferência dos idosos e pela pequena 
proporção de pessoas mais velhas aptas a usá-lo. 

Conclusão

Assim, a utilização de realidade virtual com os pacientes 
idosos deve ser feita com cautela e bom senso. É mister consi-
derar as características, as preferências e as capacidades do 
idoso, visto que, para o sucesso da terapêutica, a motivação e 
o engajamento do paciente são indispensáveis. Utilizar uma 
técnica terapêutica que o idoso não consiga desempenhar 
pode gerar um sentimento de incapacidade e influenciar 
negativamente no processo de reabilitação.
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É importante frisar que essa ainda é uma proposta nova 
na área da saúde que aos poucos está conquistando seu espaço 
e despertando o interesse dos profissionais e pesquisadores. 
A literatura técnica disponível possui estudos com limitações 
metodológicas, com amostras compostas por poucos partici-
pantes ou estudos de caso, tornando os resultados improdu-
tivos para serem extrapolados para a população geral. 

Portanto, ainda que os resultados dos estudos sugiram 
um campo novo e promissor na área da reabilitação, são 
necessárias novas pesquisas, com delineamento apropriado 
e maior número de participantes para que possamos tecer 
conclusões definitivas em relação ao uso da Realidade Virtual 
na saúde.
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Apropriação de tecnologia no 
desenvolvimento e aprendizagem de 
sujeitos com deficiência visual: uma 

análise dialética

Liliana Maria Passerino 
Marcus Morais

Introdução

A divulgação e a disseminação das tecnologias digitais 
permitiram que muitas práticas culturais se modifi-
cassem e que novas práticas se instituíssem na Socie-

dade da Informação. Pesquisas apontam para essas novas 
práticas e corroboram nossa percepção sobre tais transforma-
ções (Malaggi, 2009; Sampaio, et al., 2009; Santarosa, et. al, 
2007; Britto, 2009; Gomes, 2004; Montardo; Rauber, 2011). 

Avanços da capacidade de processamento e manipulação 
de informação que os computadores pessoais apresentaram 
nas últimas décadas permitiram que recursos de multimídia 
se tornassem elementos presentes e corriqueiros nos sistemas 
operacionais e aplicativos, o que levou a repensar a diversida-
de de periféricos de entrada e saída, atendendo dessa forma a 
uma parcela da população que por diversos motivos não tinha 
condições de acessar as informações por meio tradicional. Um 
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grupo desses novos dispositivos de entrada e de saída, assim 
como aplicativos especialmente adaptados para tratar a in-
formação em formato diferenciado, é conhecido como recursos 
de tecnologia assistiva (TA). A TA pode ser inicialmente con-
fundida no senso comum como o equipamento utilizado para 
assistir funcionalmente uma pessoa com deficiência, porém 
sua concepção é mais ampla, considerando também processos, 
estratégias e serviços que juntamente com os recursos visam 
dar autonomia para as pessoas com deficiência no desenvol-
vimento das suas atividades, sejam pessoais ou profissionais. 
Dessa forma, a TA é definida como área de conhecimento 
multidisciplinar que visa desenvolver pesquisas, processos, 
produtos e serviços focados na promoção da qualidade de vida 
e inclusão social de pessoas com deficiência (Brasil, 2007).

Vale destacar que o processo de desenvolvimento de re-
cursos de tecnologia assistiva, especialmente se tratando de 
leitores de tela, não foi imediato. Somente a partir do início 
da década de 1980, no séc. XX, é que surgiram os primeiros 
dispositivos e softwares capazes de operar na ação de substituir 
códigos digitais por sons audíveis e que simulavam a voz huma-
na. Surge então esse primeiro dispositivo capaz de fazer uma 
transformação de texto em sons. A IBM foi quem desenvolveu o 
primeiro sintetizador de voz para um terminal de computador, 
chamado de Roscoe. Foi a primeira reprodução de uma voz sob 
a forma da maneira sintetizada e informatizada, com a pre-
ocupação de passar a uma pessoa não visual as informações 
disponíveis no computador. Paralelamente, surgiram também 
os primeiros dispositivos de entrada e saída, como scanners, 
impressoras Braille, além dos programas leitores de tela e 
sintetizadores de voz. O leitor de tela pioneiro foi o Juno1, que 

1 Na verdade, o Juno foi denominado de sintetizador, mas realizava funções 
que futuramente foram desenvolvidas pelos leitores. O Juno foi fabricado pela 
empresa americana DOLPHIM (http://www.dolphim.com).



136 Apropriação de tecnologia no desenvolvimento e aprendizagem de sujeitos...._____________________________________________________________

com uma voz melhor que a do Roscoe podia ser programado 
para diversos idiomas. Também surgiram o Bridge, produzido 
no Canadá pela Synthavoice, e o Jaws, fabricado nos Estados 
Unidos pela HJ2 e que continua liderando o mercado de leitores 
de telas privativos. A diferença básica entre um sintetizador de 
voz e um programa leitor de tela é que o segundo vasculha a 
tela do computador em busca das informações e as envia para 
o sintetizador de voz que as reproduz em voz alta, sintetizada, 
por meio de alto-falantes ou de fones de ouvido.

 Tratando-se de Brasil, o primeiro e mais importante 
leitor de tela foi o Dosvox, em inícios da década de 1990, que 
surge a partir do programa SoleArq, que soletrava, letra a 
letra, um arquivo tipo texto. Esse programa foi a base do que 
veio depois a se transformar num poderoso editor de textos, o 
Edivox. A partir do Edivox surgiram vários outros aplicativos 
que formam o Sistema Dosvox (Borges, 2008).

O Dosvox é um sistema gratuito de fácil uso que se 
tornou uma das principais ferramentas de acesso para pes-
soas com deficiência visual no Brasil. Conta com milhares 
de usuários e na atualidade divide o espaço com outro leitor 
gratuito denominado NVDA. O NVDA é um aplicativo que 
reproduz em áudio absolutamente tudo o que o usuário faz 
no computador por meio de seus comandos, os quais são, 
em geral, efetuados por comandos de teclado; mantendo 
as características originais dos aplicativos que estão sendo 
acessados pelos usuários. 

Na atualidade, no Brasil, os usuários utilizam, além 
do NVDA e o Dosvox, o Jaws e os aplicativos disponíveis na 
plataforma Android e Apple, entre eles o Voice Over, aplica-
tivo utilizado por tablets e telefones touch screen, da Apple.

2 http://www.hj.com.
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Com esse cenário historicamente construído, e ao longo 
de seus processos de aperfeiçoamentos e desenvolvimento 
de novos recursos, surgiram novas configurações tanto nos 
usos desses como nos sentidos possíveis, adentrando-se em 
outros espaços antes não acessíveis, habitados por pessoas 
com deficiência visual. 

Essa percepção deu origem à presente pesquisa, que in-
vestigou as configurações nos usos e nos sentidos que pessoas 
com limitações visuais constroem nos processos digitais. Este 
artigo objetiva estabelecer, assim, uma discussão sobre as di-
ferentes formas como sujeitos, no caso com deficiência visual, 
se apropriam de recursos tecnológicos e, também, acerca das 
possibilidades de utilização para configurar seus espaços de 
interação, com ênfase nos elementos emergentes nas relações 
desses indivíduos com tais recursos e com o meio social. Por-
tanto, o presente artigo se inicia com uma discussão sobre a 
tecnologia assistiva para a deficiência visual, em particular 
sobre os leitores de tela como potencializadores de práticas 
inclusivas. Aborda, ainda, questões teóricas que permitem 
traçar as linhas pelas quais a análise do estudo de caso se 
embasa, isto é, o das tecnologias como signos de mediação, 
para finalmente apresentar os recortes de investigação do 
estudo de caso que buscou analisar a configuração de tais 
práticas culturais mediadas por essas tecnologias, trazendo 
as principais conclusões do referido estudo. 

A função social da tecnologia assistiva para 
deficiência visual

No caso da TA, como leitores de tela, diversos estudos 
indicam o caráter potencializador de práticas que outros 
recursos não possibilitam, como o de Malaggi (2009), Varela 
(2010), Ferreira (2008) e Rocha et al. (2011). E é nesse sen-
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tido de potência que tais recursos passam, com base em seus 
sentidos de uso, a ocupar um papel de mediação entre os usu-
ários e suas intenções de realizar determinadas atividades. 
Dessa forma, ao se constituir como um recurso que fornece 
assistência necessária para operar computadores, os leitores 
configuram-se como recurso de TA. Assim, os leitores de tela 
aparecem como um tipo de recurso que possibilita o acesso 
a uma “normalidade social” que se configura, especialmente 
na execução de tarefas e/ou atividades que anteriormente 
só podiam ser realizadas por pessoas com visão normal. 
Desse modo, os sujeitos com deficiência visual acessam tais 
atividades a partir da lógica dos leitores de tela, seja na 
linguagem por eles usada, seja na forma com que, por meio 
desses, o acesso se torna possível. Com essa configuração 
espaço-temporal proporcionada pelos leitores. transformam-
-se de instrumentos para servir aos interesses humanos para 
instrumentos que contribuem na constituição da identidade 
(Passerino, 2010). 

Em outras palavras, é por meio do leitor de tela que o 
usuário acessa o mundo na configuração que o recurso pro-
porciona, de forma que as informações chegam até esse usu-
ário por meio do leitor de tela, num processo não direto, mas 
mediado e, portanto, também não neutro. Pelas “formas” do 
som, da sequência e da distribuição das informações, e, muito 
especialmente, das possibilidades de acesso a determinadas 
ações, operações e informações, esse sujeito usuário passa a 
pensar as “coisas” a partir da ideia do que é ou não possível 
de ser acessado por um determinado leitor de tela, dentro de 
seus contextos de uso.

Com esses programas, pessoas com deficiência visual 
encontram condições técnicas para o acesso de informações e 
desenvolvimento de práticas culturais. E é assim, ao fim e ao 
cabo, que esses sujeitos, usuários de leitores de tela, passam 
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a compartilhar “realidades” que antes eram um privilégio de 
pessoas com visão normal, apropriando-se dessas e de possí-
veis transformações e atuações sobre essas, com tais leitores. 
Nesse sentido, deparam-se com uma realidade nova, alterada 
e única, que se faz impossível sem o uso de tais recursos. 

Desse modo, os leitores de tela posicionam-se num “en-
tre espaços” do universo digital habitado por usuários com 
deficiência visual. Tais leitores, capazes de reproduzir em 
áudio todas as ações de seus usuários, permitem uma inter-
pretação dos significados compartilhados na cultura digital. 
As relações dos usuários de leitores de tela com esses softwa-
res ocorrem em conformidade com os contextos e realidades 
pessoais em que cada sujeito percebe-se como sujeito desse 
uso, de forma afirmativa ou não. Em outras palavras, de 
acordo com as condições e as configurações com que cada um 
desses sujeitos se entende capaz ou não de fazer uso desses 
recursos e também das relações de interesse envolvidas no 
uso desses. Em geral, percebemos que tais relações ocorrem 
em processos efetivamente dialéticos, desencadeados a partir 
da forma com que os sujeitos compreendem as tecnologias e 
seus usos possíveis, adaptando-as aos seus interesses.

Nesse sentido, consideramos que as relações estabeleci-
das entre usuários e essas tecnologias surgem pela intencio-
nalidade assumida, nem sempre percebida explicitamente. 
Entretanto, são claras as expectativas e as possibilidades 
que surgem de acordo com a intensidade com que fazem uso 
de tais tecnologias.

A necessidade de interação com seus pares, de estabele-
cimento de formas de comunicação eficientes e rápidas, bem 
como o simples fato de se sentirem dentro de uma “normali-
dade social”, são alguns dos fatores presentes nas realidades 
estudadas. Assim, podemos trazer o que diz Passerino (2010, 
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p. 5), quando define os vários vetores para uma análise mais 
profunda desse processo.

O que parece ser o ponto comum sobre por que uma 
espécie desenvolve tecnologia é o fato de constituir um grupo 
social com interesses em comum (comunidade) E que utilizam 
algum mecanismo para transmissão de conhecimentos (edu-
cação). Esse é o primeiro viés social presente na tecnologia, 
sua origem e necessidade.

Portanto, entendendo os leitores de tela como tecnologia 
assistiva, esses ocupam o espaço de possibilitadores da inte-
ração de seus usuários com as atividades que lhes venham a 
ser interessantes e que, de certa forma, se tornam possíveis 
pelo uso desses recursos, oferecendo as condições para o 
desenvolvimento de práticas autônomas para pessoas com 
deficiência visual. Em outras palavras, a partir do momen-
to em que cada indivíduo reconhece-se capaz de configurar 
suas práticas, reconhece-se como agente afirmativo de suas 
próprias realidades. 

As tecnologias enquanto signo: uma 
perspectiva de análise socio-histórica

Neste estudo, entendemos as tecnologias como signos 
de mediação, em uma construção possível de processos dia-
léticos de desenvolvimento e aprendizagem desencadeados 
pela tecnologia. Para Vygotski (1997a, p. 17), “El niño ciego 
o sordo puede lograr en el desarrollo lo mismo que el nor-
mal, pero los niños con defecto lo logran de distinto modo, 
por un camino distinto, con otros edios, para el pedagogo es 
importante conocer la peculiaridad del camino por el cual 
debe conducir al niño”.

Nesse sentido, pensamos que a reciprocidade entre 
recursos e os que deles fazem uso, quando possível, se apre-



Liliana Maria Passerino, Marcus Morais 141_____________________________________________________________.

senta, segundo Montoya (2006), de forma contínua dentro 
das relações de “simbiose” e “dualidade”, que movimentam e 
ressignificam essas relações a partir de si, e das novas rela-
ções provenientes das complexidades resultantes do processo 
dialético estabelecido na interação entre pessoa e tecnologia, 
dadas as condições próprias para tal.

Para Montoya (2006), a percepção e a internalização 
desses signos ocorre, por vezes, de forma surpreendentemente 
diferente do que ocasionalmente pensamos como sendo o ide-
al. Com efeito, não atendendo às necessidades dos usuários 
no momento do uso desses recursos. 

De fato entendemos que essa relação é resultado, de 
acordo com Vygotski (1991, p. 138), 

[...] de um complexo processo dialético, caracterizado pela pe-
riodicidade, irregularidade no desenvolvimento das diferentes 
funções, metamorfose ou transformação qualitativa de uma 
forma em outra, entrelaçamento de fatores externos e internos 
e processos adaptativos.

O que Montoya (2006) aponta como sendo elementos 
“visíveis e invisíveis”, presentes na dualidade da interação de 
pessoas com determinados recursos tecnológicos, ou seja, é 
uma relação estabelecida entre os usuários e as característi-
cas técnicas, concretas, visíveis, próprias de cada instrumento 
tecnológico a ser utilizado, e com as derivações de interesses, 
adaptação e compreensão do uso dessas tecnologias.

Em outras palavras, cada sujeito identifica os elementos 
ali presentes, e reconhecendo-se no uso de diferentes manei-
ras, de acordo com o contexto e condições pessoais com que 
esse uso se dá. O mundo, no sentido mais pleno da palavra, 
passa a existir com outra significação, e na medida em que 
esses indivíduos cada vez mais interagem com esse mundo, 
percebem-se coexistindo em uma realidade social, e sua his-
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toricidade compõe um novo universo de ressignificações aos 
sentidos dados a esse mesmo mundo.

O apropriar-se dessa significação, a internalização dos 
signos, bem como sua objetivação, são partes de um proces-
so que se constitui pela existência de diferentes elementos, 
que mesmo distintos não podem ser pensados em separado. 
Tais elementos são objetivados à medida que nos tornamos 
conscientes de nossa efetiva existência, e como sujeitos e 
agentes transformadores desse mesmo processo. Assim, os 
usuários desses leitores de tela passam a se reconhecer neles, 
e o conjunto das sociedades, em suas relações, também passa 
a reconhecer as pessoas com deficiência visual nos leitores 
de tela e nas possibilidades de seus usos e interação social.

Alertando que não queremos e nem podemos dizer aqui 
que pessoas com algum tipo de deficiência visual só venham 
a interagir com o meio no qual estão inseridas por meio da 
utilização de leitores de tela. Porém é com esses recursos tec-
nológicos que pessoas com deficiência visual criam condições 
para um novo modelo de interação, à medida que se apro-
priam desses aplicativos como instrumentos de comunicação 
e mediação sempre que possibilitam o acesso a determinadas 
informações, bem como dentro de determinadas condições e 
situações. Ao fazer isso, essas tecnologias promovem que as 
pessoas com deficiência visual possam se sentir excluídas so-
cial, profissional e culturalmente. Pois as tecnologias seriam 
signos, na medida em que permitem estruturar e organizar 
a ação humana; constituindo-se ao mesmo tempo em produ-
tos e produtores da cultura numa dialética entre pessoas, 
sociedade, tecnologia e cultura que não pode ser simplificada 
ou reduzida a uma única questão (Passerino, 2010, p. 7-8). 

A seguir apresentamos o estudo de caso desenvolvido a 
partir do qual práticas culturais e processos de constituição 
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de identidade foram analisados sob a perspectiva da mediação 
socio-histórica dos leitores de tela. 

Estudo de caso: um ponto de partida para 
compreender a dialética homem-máquina

A presente pesquisa desenvolveu-se como um estudo de 
caso, do tipo multicaso com dois sujeitos adultos, usuários de 
leitores de tela, com pelo menos quatro anos de experiência. 
O Sujeito 1, com 29 anos, estudante de Psicologia, tem ce-
gueira total em um dos olhos e baixa visão severa no outro. 
A perda visual aconteceu a partir dos 18 anos de idade, após 
a conclusão do ensino médio. Este sujeito faz uso quase que 
exclusivo do NVDA. O Sujeito 2, com 39 anos, possui licen-
ciatura em Pedagogia e é docente na rede pública de ensino, 
na educação infantil. Apresenta baixa visão em ambos os 
olhos, e utiliza tanto NVDA como o Dosvox.

 A pesquisa qualitativa utilizou como instrumento de 
coleta de dados a entrevista semiestruturada complementada 
com o método Think Aloud. O método Think Aloud constitui 
uma prática na qual o sujeito a ser observado na pesquisa 
externaliza de forma oral todas as suas ações, pensamento 
e reflexões a respeito da própria ação que está sendo reali-
zada, bem como do conjunto da atividade, narrando tudo o 
que faz e pensa ao longo da ação. Desta forma, o pesquisador 
pode ter uma informação acessível da intenção do usuário 
e melhor compreender, no nosso caso, a relação existente 
entre pessoas com deficiência visual e os leitores de tela em 
suas respectivas realidades e levando em conta suas práticas 
pessoais cotidianas e profissionais.

Assim, o problema de investigação visava analisar a 
relação de uso dos leitores de tela por parte de pessoas com 
deficiência visual, numa perspectiva dialética de constituição 
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e compreensão de suas realidades frente ao uso de recursos 
tecnológicos. A pesquisa teve por objetivo estabelecer pontos 
de conexão entre os elementos presentes no uso dos leitores 
de tela por parte dos usuários, levando em conta suas histo-
ricidades ontogênica e filogenética, na dialética dos processos 
de constituição de sujeitos afirmativos na complexidade da 
sociogênese humana. 

Para isso optamos por um estudo qualitativo, que segun-
do André e Ludke (1984) é mais adequado na compreensão de 
processos dessa natureza, atuando no seu ambiente natural. 
A opção pelo multicaso se radicou no tensionamento por se-
melhanças e diferenças na relação “tecnologia-homem”, que 
nos permitiu identificar elementos relevantes para a com-
preensão do processo. De acordo com Ludke e André (1984), 
essa é uma maneira bastante eficiente para identificarmos 
elementos presentes nas relações estudadas, considerando as 
práticas, técnicas e diferentes formas de compreensão dessas 
realidades por parte dos indivíduos observados. O estudo 
multicaso foi desenvolvido em três etapas: a) identificação 
dos sujeitos e entrevista; b) observação não participante com 
método Think Aloud; c) análise reflexiva e comparativa dos 
dados coletados. Cada participante assinou um termo de con-
sentimento, propondo-se a participar da pesquisa, sem iden-
tificação de dados pessoais, porém apontando as informações 
que foram significativas ao estudo. Os voluntários fizeram 
uso de seus próprios computadores, estando adaptados com os 
softwares Leitores de Tela dos quais fazem uso. A entrevista 
desenvolvida na primeira etapa foi do tipo semiestruturada 
a partir de questões que buscaram identificar as realidades 
atuais e suas histórias de vida, observando, em especial, suas 
trajetórias escolares, para evidenciar os tensionamentos nos 
aspectos que dizem respeito ao acesso a informações.
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Em um segundo momento, promovemos uma observação 
do uso prático desses leitores de tela por parte dos indivíduos 
observados. Nessa observação, solicitou-se que cada indivíduo 
fizesse uso dos leitores de tela nas seguintes situações:

• no uso regular da máquina, ou seja, fazendo uso 
de controles de configuração tanto do computador 
quanto dos programas leitores de tela;

• na edição de textos em programas editores de texto, 
como o Word e o Edivox;

• no uso dos aplicativos na web, navegando por sites 
de pesquisa e de redes sociais.

Quanto à análise dessas informações e das reflexões 
frente às mesmas, subdividimos nosso estudo em dois momen-
tos distintos, porém diretamente conectados, considerando os 
contextos no quais cada sujeito estava inserido, bem como as 
perspectivas construídas pelos mesmos, de suas realidades 
e do uso dos aplicativos leitores de tela. 

Análise e discussão dos resultados

Ao observarmos casos de pessoas com deficiência visual 
frente ao uso de leitores de tela, deparamo-nos com elementos 
possibilitadores de uma análise mais profunda das relações 
provenientes desse uso. Percebemos a presença de fortes 
laços familiares, consolidados pelo convívio nas adversida-
des cotidianas, em muito geradas pela própria existência da 
deficiência.

Assim como o uso de muitas tecnologias, inclusive de 
forma concomitante, como no caso de pelo menos dois leitores 
de tela nos computadores, além de aplicativos para os dispo-
sitivos móveis, como o Voice over nos celulares.
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Percebemos na observação desses sujeitos a construção 
de condições e formas particulares para um uso dos compu-
tadores, que, segundo eles, traria uma maior eficiência nas 
práticas da informática, sejam essas adaptações por meio 
do uso da visão parcial ou da alternância entre diferentes 
leitores de tela. De acordo com Montoya (2006), embora em 
muitos casos esses recursos tenham sido desenvolvidos e 
pensados para serem utilizados de determinadas formas, 
cada usuário faz uso por muitas vezes desses recursos de 
maneira que lhe seja mais interessante e que por também 
muitas vezes não condiz com as formas pensadas por seus 
desenvolvedores, mas que da mesma forma atinge os obje-
tivos desejados.

O que percebemos neste estudo é que para determina-
das atividades os usuários observados optam por leitores 
de tela diferentes, buscando nas características de cada um 
deles as condições e comandos que atendam melhor às suas 
necessidades. Assim, nota-se que em lugar de optar por um 
único tipo de leitor, o usuário busca o uso específico de algu-
mas funcionalidades em detrimento do todo e a construção 
de outras possibilidades procuradas pelos usuários no uso 
desses aplicativos. Isto corrobora as afirmações de Passerino 
(2010), que considera que são as necessidades presentes nas 
intenções do desenvolvimento e no uso dos recursos tecno-
lógicos disponíveis determinantes para as formas com que 
cada sujeito vai ou não utilizar determinadas tecnologias.

Com relação às funções dos aplicativos, continuam as 
mesmas, porém suas nomenclaturas e mecanismos usados 
para efetivá-las passam a ser construídos de outras formas 
e com outros nomes. As teclas passam a ocupar um lugar 
significativo na definição dessas funções. A navegação se 
apresenta de outra forma, o que foi percebido nesta pesquisa 
quando na busca na web, apesar de existir um comando de 
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teclado que levaria diretamente à lista de sites respectivos, o 
Sujeito 2 utiliza a tecla “Tab”, que faz com essa listagem seja 
acessada somente depois de pelo menos 12 cliques, enquanto 
o Sujeito 1 utiliza o mouse em movimentos circulares pela 
tela, até que o mesmo cruze, de forma aleatória, por sobre 
alguns dos objetos desejados, para que dessa forma ele possa 
saber onde está, e a partir dali seguir e buscar as informações 
pretendidas.

Principalmente os comandos de teclado, pra mim o mouse 
ainda é melhor. Como eu não uso por tanto tempo, os 
comandos de teclado ainda são uma dificuldade, mas sei 
que isso é uma coisa minha porque sei que não uso com um 
tempo que me facilite pra aprender os comandos, às vezes eu 
acabo esquecendo o que e como fazer tal coisa. Daí por isso 
ainda uso mais o Dosvox por causa do F1 (Sujeito 2, falando 
sobre uso de teclado)

Apesar de existir um cursor sonoro, no caso do NVDA, 
o que proporciona uma ideia de localização do mesmo na 
tela no momento de sua movimentação. Em ambos os ca-
sos, percebemos uma constante aproximação do rosto do 
usuário na tela do computador, mesmo que seja para uma 
mínima percepção das dinâmicas dos aplicativos, porém 
sendo essa aproximação usada como mais um recurso 
para um uso mais eficiente dos computadores. A intenção 
de ser manter dentro de certa normalidade quanto ao uso 
dos computadores parece ser uma constante, uma vez que 
percebemos que todos os resquícios de visão remanescentes 
são utilizados ao máximo, o que, segundo o Sujeito 1, ocorre 
pelo fato de que o mesmo indivíduo aprendeu a utilizar os 
computadores ainda com visão normal e essas práticas 
ainda se mantêm, para fins de orientação e percepção dos 
movimentos da tela, enquanto no Sujeito 2 vemos a busca 
por um maior senso de localização, o que para o mesmo é 
algo extremamente necessário.
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“Ah! Eu uso o Dosvox, pelos comandos que ele mesmo tem, 
mas o NVDA eu ainda faço mais uso do mouse do que os 
comandos. Eu não uso tanto assim, para aprender, pra 
decorar os comandos, eu tenho uma certa dificuldade de 
lembrar os comandos do teclado, daí eu ainda uso o mouse, 
ou fico bem perto da tela do computador pra enxergar o que 
eu estou fazendo ali... (Sujeito 2, falando sobre as diferenças 
de uso de dois leitores de tela.)

Quando observamos os leitores de tela em seu uso, 
identificamos que as percepções de localização dos usuários 
se constroem de outra forma, obedecendo a outras dimensões 
espaciais.

Enquanto na arquitetura usual dos aplicativos e sites 
tradicionalmente se usa uma distribuição em linhas ou ca-
beçalhos, na utilização dos leitores de tela essa percepção 
passa a ser construída pela tecla “Tab”, e em linhas verticais, 
pontuais, independentemente de proximidades laterais ou da 
relação de cima/baixo, mas sim, pelo deslocamento de pontos 
específicos na leitura dos objetos presentes no aplicativo ou 
site.

Em outras palavras, mesmo possuindo cada site uma 
organização arquitetônica quase que padrão, ou seja, estão 
predispostos ao uso de níveis ou cabeçalhos, barras de menus, 
bem como Listas ou itens de listas e assim por diante, quando 
vemos uma pessoa com deficiência visual utilizando esses 
aplicativos leitores de tela, percebemos que ela se orienta a 
partir de uma lógica simples de localização, ou se vai adiante 
na navegação, ou se retrocede na operação utilizada. Pois 
as pessoas com deficiência visual não fazem uso da ideia de 
lateralidade espacial presente na disposição de uma confi-
guração de página. Mesmo existindo essa lateralidade visual 
dos objetos na tela, para o leitor de tela é, simplesmente, o 
objeto anterior ou posterior, de forma linear. 
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Nos dois casos analisados percebe-se a questão das 
dificuldades para a memorização dos comandos como uma 
atenuante para um maior uso ou permanência do uso do 
cursor. No Sujeito 2, a não existência de um tempo adequado 
para um maior uso e prática na utilização dos computadores 
e comandos, enquanto no Sujeito 1, a permanência de percep-
ções adquiridas ainda nos períodos anteriores aos 18 anos de 
idade, quando era este indivíduo possuidor de visão normal. 
Ainda referentemente à mesma questão, a da aproximação 
do rosto na tela e para um melhor uso do computador, tam-
bém consideramos alguma aproximação do rosto junto ao 
teclado, para uma melhor digitação, tanto para uma melhor 
colocação dos dedos no teclado quanto na identificação das 
letras e teclas. O que de certa forma reduz a velocidade da 
digitação, bem como a eficiência quanto à correção das letras 
pretendidas na digitação. De acordo com o Sujeito 1, com o 
aumento do uso, uma maior percepção do teclado, conjun-
tamente a uma maior segurança na colocação dos dedos no 
teclado, uma maior identificação e adaptação auditiva aos 
leitores de tela, a necessidade de aproximação do rosto ao 
teclado se faz cada vez menor, o que por sua vez possibilita 
uma maior comodidade quanto ao uso dos computadores.

Eu agora tô conseguindo ficar mais longe do teclado... Até 
pouco tempo eu tinha que ficar bem pertinho, mas conforme 
eu vou usando mais, eu vou ficando mais longe... (Sujeito 1)

O estudo da presença de diferentes elementos na cons-
tituição das realidades de uso de pessoas com deficiência vi-
sual, quanto ao uso de computadores, possibilitou o encontro 
com as diferentes formas com que esses sujeitos constroem 
suas condições de acesso a esse tipo de tecnologia. Não há 
como se pensar uma compreensão de tais realidades sem 
que consideremos diversos elementos previamente presentes 
no uso dos computadores, bem como aqueles provenientes 
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do mesmo uso, constituindo assim os fundamentos de uma 
relação profundamente dialética, tanto no uso dos leitores 
de tela quanto nas condições próprias para a compreensão 
desses processos.

O que percebemos neste estudo é que para determina-
das atividades os usuários observados optam por leitores 
de tela diferentes, buscando nas características de cada um 
deles as condições e comandos que atendam melhor às suas 
necessidades. No caso do Sujeito 2, para a edição de textos, 
manipulação de arquivos, acessos a e-mails e vídeos, a opção 
é sempre pelo Dosvox, devido ao fato de que é esse sujeito o 
mesmo a referir-se à carência do tempo adequado para uma 
maior e melhor prática de uso desses aplicativos Leitores 
de Tela, o que por meio do uso do Dosvox torna-se uma ação 
facilitada, uma vez que o Dosvox possui a alternativa da tecla 
de ajuda, que indica os comandos e suas respectivas teclas 
para a realização de suas funções, das funções desejadas por 
seus usuários, como já apontamos anteriormente.

 No caso do Sujeito 1, por sua vez, vemos um maior uso 
do NVDA, mesmo nas citadas funções para o caso 2, conside-
rando o uso mais efetivo do mouse e uma maior compreensão 
da distribuição dos links e ícones na tela, lembrando que este 
caso é o de um indivíduo que já utilizava os computadores 
antes do surgimento da deficiência visual. Entretanto, mes-
mo no caso 1, para determinadas funções na manipulação 
de e-mails, a opção é também pelo Dosvox, pelas facilidades 
mencionadas.

“Bem, eu uso o Dosvox para escrever os textos que eu preciso, 
para abrir e acessar os e-mails, mexer nos arquivos e outras 
coisas assim. O NVDA eu uso quando eu preciso usar a 
internet, para fazer alguma pesquisa, ler alguma coisa em 
algum site e para acessar o Facebook, basicamente isso.” 
(Sujeito 2, sobre uso de leitores.)
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Podemos entender essa dinâmica como uma interação 
entre ser humano e máquina, em movimento permanente de 
adequação e potencialização dos recursos e suas caracterís-
ticas, ressignificando-as a partir das realidades dos sujeitos 
que delas fazem uso. Observamos sujeitos que nos trouxeram 
elementos para entendermos que é a partir das relações de 
dualidades e da dialética desse processo de uso dos Leitores 
de Tela que de fato ambos criaram e encontraram as condições 
para um uso que estivesse mais próximo de seus interesses.

Foi a ressignificação desses usos que de fato se consti-
tuiu como o principal elemento nas relações de uso dos leitores 
de tela. Por tanto, mais do que entender as técnicas de que 
cada um dos sujeitos por nós observados faz uso frente aos 
leitores de tela, as formas com que cada um deles pensa as 
condições para seus usos se configuraram como o elemento 
central de estudo. 

Assim, mais do que saber como utilizar os leitores de 
tela, pensaram a partir de como atingir seus objetivos de 
uso, ressignificando esse uso e mesmo as técnicas a partir 
dos desafios e obstáculos encontrados, bem como a partir 
das comodidades desejadas para um uso mais eficiente dos 
computadores e dos leitores de tela.

Considerações finais

A presente pesquisa sobre a constituição das realidades 
de uso de pessoas com deficiência visual, quanto ao uso de 
computadores mediados por seus leitores de tela, possibilitou 
o encontro com as diferentes formas com que esses sujeitos 
constroem suas condições de acesso a esse tipo de tecnologia.

Percebemos que, de fato, as condições dadas pelas di-
ferentes realidades culturais e de mesma forma as transfor-
mações presentes nesse processo, segundo Passerino (2010), 
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fortemente ascendente, recursivo e dialético, são elementos 
presentes nas dinâmicas de compreensão, apropriação e 
internalização dos signos presentes e, assim, constituintes 
das realidades de uso de novas tecnologias, o que da mesma 
forma pensamos para o uso dos leitores de tela, bem como dos 
computadores, por parte das pessoas com deficiência visual 
participantes deste estudo. 

 Não há como se pensar uma compreensão dessas reali-
dades sem que consideremos diversos elementos previamente 
presentes no uso dos computadores, bem como aqueles pro-
venientes do mesmo uso, constituindo assim os fundamentos 
de uma relação profundamente dialética, tanto no uso dos 
leitores de tela quanto nas condições próprias para a com-
preensão desses processos.

Podemos entender essa dinâmica como uma interação 
entre ser humano e máquina, em movimento permanente de 
adequação e potencialização dos recursos e suas caracterís-
ticas, ressignificando-as a partir das realidades dos sujeitos 
que delas fazem uso.

Entendemos, de acordo com Montoya (2006), que as 
dualidades presentes nessas relações de uso são elementos 
determinantes na caracterização dos processos de apropria-
ção e internalização desses signos, elementos, bem como do 
próprio processo, sejam construídos de forma consciente ou 
inconsciente por parte dos sujeitos que fazem uso dos com-
putadores, fazendo com que o processo se constitua sempre a 
partir das formas com que cada sujeito constrói suas relações 
de uso dos Leitores de Tela.

Mesmo sendo os sujeitos vindos de realidades diferentes, 
quanto aos seus aspectos pessoais, as relações de uso dos lei-
tores de tela estão diretamente ligadas a todo o movimento 
de constituição das percepções pessoais, de vida e aprendiza-
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gem, a partir das diferentes maneiras com que cada sujeito 
percebe-se como parte desse processo de aprendizagem.

 Embora ambos os sujeitos compartilhem a deficiência 
visual, seus diferentes caminhos por eles transcorridos ao 
longo da vida até então são fundamentais para o desenvol-
vimento das diferentes condições e formas de compreensão 
dos usos desses aplicativos leitores de tela, bem como dos 
próprios computadores.

A realização deste estudo nos proporcionou uma maior 
e melhor compreensão dos elementos presentes nas relações 
dos usos dos leitores de tela por parte de pessoas com defici-
ência visual, uma vez que assim nos foi possível lançar um 
olhar mais específico para uma tecnologia em seu uso, que 
surge no período histórico no qual estamos como algo dife-
renciador, potencializador de transformações nas realidades 
dessas pessoas, de uma maneira determinante quanto às 
diferentes formas com as quais essas mesmas pessoas pas-
sam a utilizar as informações, a partir das condições com que 
entram em contato com elas.

Assim como vimos e entendemos por Montoya (2006), 
não tão simplesmente como algo positivo e naturalmente 
adequado às realidades dos usuários de uma determinada 
tecnologia, mas sim como algo provocador de novas realidades 
e de ações afirmativas sobre tais realidades. São essas pro-
vocações, movimentos, como pensado por Maturana e Varela 
(2001), que se apresentam como determinantes do processo 
de constituição da historicidade dos seres, ao mesmo tempo 
que as transformam, configurando novas realidades, a partir 
de seus próprios processos de transformação.

Assim como Montoya (2006), não pensamos as tecno-
logias transformadoras meramente positivas das vidas de 
seus usuários, especialmente das pessoas com algum tipo de 
deficiência, mas sim, como configuradoras de contextos de 
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acordo com as dualidades postas ao encontro dos sujeitos com 
deficiência com essas tecnologias. É, portanto, esse encontro 
das formas e condições em que ocorre que nos é tão caro e 
significativo, pois permite lançarmos um olhar diferenciado 
que possibilita essa compreensão.

Observamos dois sujeitos que nos trouxeram elemen-
tos capazes de nos dar condições para entendermos que é a 
partir das relações de dualidades e da dialética do uso dos 
leitores de tela que de fato ambos criaram e encontraram as 
condições para um uso que estivesse mais próximo de seus 
interesses e necessidades. Foi a ressignificação desses usos 
construída pelos sujeitos, suas historicidades e realidades 
e as formas com que cada um deles constituiu suas percep-
ções, apropriações e internalizações que tornaram os leitores 
potentes mediadores, transformando afirmativamente esse 
próprio uso, bem como os sentidos emergentes.

A aprendizagem mediada pelos leitores de tela, também 
processo dialético, por vezes de forma consciente e determi-
nada, sabendo o porquê realizavam determinadas funções 
e escolhas, por vezes de forma inconsciente, de acordo com 
situações provocadas por suas necessidades ou interesses, 
adequando os usos a tais condições.

Mais do que saber como utilizar os leitores de tela, pen-
saram a partir de como atingir seus objetivos de uso, ressig-
nificando esse uso e mesmo as técnicas a partir dos desafios e 
obstáculos encontrados, bem como a partir das comodidades 
desejadas para um uso mais eficiente dos computadores e 
dos leitores de tela.
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A inclusão digital nas interfaces 
computacionais com foco nas 

pessoas com deficiência

Cínthia Kulpa 
Tatiana Galvan 

Fernando Amaral

Introdução

A significativa evolução das ferramentas computa-
cionais, dos dispositivos móveis e das redes sem fio 
ampliou o uso das tecnologias de informação e comu-

nicação, permitindo o acesso a informações de cada vez mais 
usuários, das mais remotas localidades do planeta e sem a 
limitação do tempo ou espaço.

É nesse contexto que as pessoas passam a se agrupar 
de acordo com seus interesses, necessidades e curiosidades, 
independentemente da localização e dos diferentes perfis. As 
informações adquirem uma linguagem visual, por meio das 
interfaces gráficas digitais, por seus elementos: cor, forma, 
texturas, proporções, movimentos, disposições e dimensões 
(Johnson, 2001). Com a utilização dessas interfaces, as pes-
soas se transformam em usuários que se comunicam com o 
sistema e navegam nos ambientes virtuais (web). Porém, a 
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crescente utilização de interfaces desenvolvidas sem a preo-
cupação com o usuário e sem entender como ele se apropria 
dessa linguagem tem evidenciado as dificuldades de interação 
do usuário com o sistema, levando muitos usuários ao erro, 
à frustração, à falta de segurança para navegar e ao acesso 
limitado às informações (Kulpa, 2009).

Com isso, passam a ser inevitáveis a identificação e o 
estabelecimento de requisitos que busquem auxiliar os de-
senvolvedores na construção de interfaces gráficas digitais, 
levando em conta a experiência do usuário. Percebe-se que 
conhecer as dificuldades, expectativas e limitações desses 
usuários pode auxiliar o desenvolvedor na construção de 
interfaces acessíveis, explorando melhor suas possibilidades 
e não necessariamente excluindo outros usuários.

Diante dessa perspectiva, torna-se imprescindível a dis-
cussão sobre os temas usabilidade, acessibilidade e, consequen-
temente, sobre inclusão por meio da web, trazendo para esse 
universo a interação entre as pessoas com deficiências e os sis-
temas computacionais, por meio das interfaces gráficas digitais.

Interfaces gráficas digitais

A interface computacional do usuário, também chama-
da de interface gráfica digital, é a parte visível do software 
para o usuário, pela qual ele se comunica com o sistema 
para realizar tarefas (Cybis; Betiol; Faust, 2007). Segundo 
Johnson (2001), os recursos gráficos presentes nas interfaces 
favorecem a memória humana, uma vez que o cérebro retém 
mais informações visuais do que textuais. A percepção visual 
é atingida quando o usuário consegue manipular "intuitiva-
mente" a representação visual, configurando-se na relação 
entre o que o desenvolvedor pretende informar e o que o 
usuário percebe dessa informação.
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De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2005), não se 
pode pensar em interface gráfica sem considerar o ser hu-
mano que vai utilizá-la e a relação dele com o sistema, uma 
vez que se utiliza de metáforas que combinam conhecimentos 
familiares do usuário com a funcionalidade do sistema. Com-
plementando, Shneiderman (1992 apud Carvalho; Daltrini, 
1993) afirma que os sistemas com interfaces bem projetadas 
geram sentimentos positivos de sucesso, competência e clare-
za no usuário. O usuário não se sente atrapalhado com o uso 
do computador, podendo fazer uma previsão do que ocorrerá 
como resultado de cada ação que executou no aparelho.

Para compreender como acontece essa comunicação 
efetiva entre o usuário e o sistema, é necessário entender a 
interação que ocorre entre o homem e a máquina, comumente 
denominada Interação Humana-Computador (IHC), que é 
descrita por Rocha e Baranauskas (2003) como o lado huma-
no, suas capacitações e limitações, além das relações sociais e 
práticas de trabalho no que tangem ao sucesso ou ao fracasso 
do homem na utilização dos sistemas digitais tecnológicos.

É por meio da IHC que se pode perceber quando as in-
terfaces são projetadas para as necessidades e as capacidades 
de um público-alvo. E, com ela, é possível argumentar sobre 
o conforto e a satisfação na realização da tarefa, sejam em 
ambientes físicos, cognitivos ou organizacionais, por meio de 
métodos e técnicas de avaliação de usabilidade, ou seja, do 
bom uso dessas tecnologias pelo público em questão. Para 
Coutinho (1999), a IHC considera todos os envolvidos na 
interação (usuário, sistema, desenvolvedor e ambiente que 
se encontra o sistema), a fim de fornecer explicações e pre-
visões que antecipem se o sistema satisfaz às necessidades 
de usabilidade, aplicabilidade e comunicabilidade. 

Nielsen (1993) afirma que um dos fatores que aumentam 
a complexidade da análise dos elementos ligados ao usuário é a 
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heterogeneidade desse, em termos de requisitos e característi-
cas pessoais. As diferentes formas dos usuários de perceberem, 
agirem e reagirem aos eventos, de pensarem, compararem e 
tomarem decisões apontam para diferentes resultados.

Conhecer essas distinções é fundamental e indispensá-
vel no desenvolvimento do projeto da interface gráfica digital 
de um sistema computacional (Preece; Rogers; Sharp, 2005). 
No caso das pessoas com deficiência, para que uma interfa-
ce gráfica digital atenda às suas expectativas, não adianta 
utilizar-se apenas de diretrizes existentes e disponíveis para 
a construção de interfaces em geral; é necessário conhecer as 
possibilidades desses usuários específicos, suas característi-
cas, suas expectativas e necessidades.

Pessoas com deficiência
Na década de 1970, houve um grande avanço para a 

inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, por meio 
da Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Também 
nessa década, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apro-
vou a publicação da classificação suplementar de deficiências, 
em caráter experimental, em que a deficiência foi classificada 
em três níveis: deficiência, incapacidade e desvantagem.

Já no final do século XX e início do século XXI, foram 
criadas leis que aos poucos passaram a refletir a mudança 
da sociedade (Secretaria de Direitos Humanos, 2010). Porém, 
foi com a publicação do Decreto número 5.296 (Presidência 
da República, 2004), regulamentando as Leis que tratavam 
de aspectos como prioridade de atendimento às pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, além do estabelecimento 
das normas gerais e dos critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade, que se percebeu um movimento significativo 
na busca pela qualidade de vida dessas pessoas. Nesse de-
creto foram consideradas as seguintes definições (Quadro 1):
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Quadro 1. Definições de pessoa portadora de deficiência e pessoa 
com mobilidade reduzida

Tipo Características

Pessoa 
portadora de 
deficiência

A que possui limitação ou incapacidade para o de-
sempenho de atividade e se enquadra nas seguintes 
categorias:

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, tripa-
resia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação 
ou ausência do membro, paralisia cerebral, nanismo, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, ex-
ceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções;

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de 
41 decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz; 

Deficiência visual: cegueira: acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; casos 
nos quais o somatório da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ocorrência 
simultânea de quaisquer das condições anteriores;

Deficiência mental: funcionamento intelectual significa-
tivamente inferior a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: comunicação, cuidado pessoal, 
habilidades sociais, utilização dos recursos da comu-
nidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, 
lazer e trabalho;

Deficiência múltipla: associação de duas ou mais defi-
ciências.

Pessoa com 
mobilidade 
reduzida

Aquela que, não se enquadrando no conceito de pes-
soa portadora de deficiência, tenha por qualquer moti-
vo dificuldade de movimentar-se, permanentemente ou 
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilida-
de, flexibilidade, coordenação motora e percepção.

Fonte: do autor.
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Em seguida, no ano de 2007, a “Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo” foi adotada pela ONU, surgindo para garantir 
o monitoramento e cumprimento das obrigações do Estado, 
que tratam dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 
culturais das pessoas com deficiência. Essa convenção apre-
senta ideias como: a plena e efetiva participação e inclusão 
dessas pessoas na sociedade, o respeito pela diferença, a não 
discriminação, a independência da pessoa, inclusive a liber-
dade de fazer as próprias escolhas, a autonomia individual, a 
igualdade entre o homem e a mulher, o respeito pela dignida-
de inerente, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade e 
o respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças 
com deficiência. Além de determinar, entre outras coisas, a 
importância e o envolvimento dos deficientes nos processos 
de criação de projetos pertinentes à acessibilidade e inclusão 
digital e social dessas pessoas (Resende; Vital, 2008).

Segundo o IBGE (2012) no censo de 2010, no qual cerca 
de 45,6 milhões de pessoas brasileiras se declararam com 
alguma deficiência, correspondendo a 23,9% da população 
brasileira (9,4% a mais que no Censo IBGE 2000), as pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida poderiam ter 
suas dificuldades minimizadas, se fossem disponibilizados 
recursos para a melhoria da sua relação com o espaço, seja 
ele físico ou virtual. Dessa forma, em 2006, foi instituída no 
Brasil a área que engloba esses recursos, conhecida como 
tecnologia assistiva (TA). Essa área também aborda estra-
tégias e metodologias, de cunho interdisciplinar, objetivando 
promover funcionalidade de pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, visando maior autonomia, independên-
cia, qualidade de vida e inclusão social (Portal Brasil, 2013).

A TA diz respeito a pesquisa, fabricação, uso de equipa-
mentos, recursos ou estratégias com aplicação abrangente à 
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melhoria de todas as ordens do desempenho de um indiví-
duo com incapacidade ou dificuldade de realizar uma tarefa 
específica, aumentando e potencializando a sua habilidade 
(Damasceno; Galvão, 2003), desde tarefas básicas até ativi-
dades profissionais, como o auxílio das interfaces acessíveis, 
abrangendo, portanto, todas as ordens do desempenho hu-
mano. Além dessas possibilidades, visando auxiliar a pessoa 
com deficiência na sua inclusão digital, existem ferramentas 
ou recursos que tornam as TAs adaptadas de acordo com 
limitações do indivíduo, sejam visuais, auditivas, físicas, 
mentais ou múltiplas (Silva; Júnior, 2004).

Diversas diretrizes existentes objetivam auxiliar no 
desenvolvimento de interfaces acessíveis, entretanto observa-
-se que a maioria das interfaces desenvolvidas é voltada 
para o usuário com deficiência em geral, não considerando 
os usuários com deficiências específicas, seguindo, portanto, 
os preceitos do Design Universal, que, por sua vez, busca 
contemplar um maior número possível de usuários por meio 
de ações generalizadas.

O Design Universal, originalmente, surgiu pelas rei-
vindicações das pessoas com deficiência e pela iniciativa de 
arquitetos, urbanistas e designers, com a intenção de criar 
ambientes ou produtos que podem ser utilizados por uma 
gama ampla de pessoas, reduzindo então a distância funcio-
nal entre os elementos do espaço e as diversas capacidades 
individuais, levando ao consequente objetivo de promover a 
qualidade de vida de todos os cidadãos. Com isso, o Design 
Universal tem o conceito de igualdade de oportunidades, 
aprovado pela ONU, o qual é percebido como alternativa na 
busca pela inclusão digital (Portal Brasil, 2013).

Porém, o atendimento e a acessibilidade a todas as pes-
soas de uma forma adequada e com boa usabilidade não são 
garantidos, uma vez que se sabe que é necessário conhecer 
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bem os diferentes usuários, seus potenciais e características 
próprias, ou seja, é preciso obter o conhecimento individual do 
usuário, devido à grande diversidade desses e às situações em 
que essas pessoas se encontram, que vai desde dificuldades 
financeiras até barreiras físicas.

Com isso, percebe-se a necessidade do estudo pontual da 
diversidade de usuários relacionados às tecnologias existen-
tes, levando à boa acessibilidade e usabilidade, permitindo a 
participação do usuário final no processo de desenvolvimen-
to das interfaces, gerando conhecimentos que auxiliam no 
desenvolvimento de interfaces acessíveis e mais humanas; 
principalmente quando se trata de pessoas com deficiências, 
uma vez que são poucos os estudos relacionados a elas, ape-
sar de serem muitos os usuários com tais características, 
diminuindo assim parte da barreira tecnológica existente 
para essa população.

Usabilidade das interfaces

De acordo com Galitz (1997), em 1979, Bennett utiliza 
pela primeira vez o termo usabilidade para descrever a efi-
cácia do desempenho humano. Mas, em 1984, Bennett define 
usabilidade como a capacidade de uma interface ser utilizada 
pelo homem de forma fácil e eficaz, em que “fácil” equivale a 
um determinado nível de avaliação subjetiva e eficaz a um 
determinado nível de desempenho humano. Porém, nos últi-
mos anos, têm sido apresentadas descrições mais específicas 
sobre esse termo.

A norma ISO 9241-11/NBR 9241, por exemplo, define 
usabilidade por meio da forma como um produto pode ser 
utilizado por usuários específicos a fim de alcançar objetivos 
específicos com eficácia, eficiência e satisfação em contexto 
específico de uso. Já Nielsen e Loranger (2007), definem 
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usabilidade como um atributo de qualidade relacionado à 
facilidade do uso de algo. Os autores referem-se, com isso, à 
velocidade com que os usuários podem aprender a utilizar 
algo, à eficiência nessa utilização, à facilidade de memori-
zação, a seu grau de propensão a erros e a sua satisfação. 
Oliveira e Riccio (2003) afirmam que essa qualidade envolve 
outras categorias, tais como funcionalidade, confiabilidade 
e eficiência. De acordo com os autores, um usuário satisfeito 
desempenha melhor as suas ações em relação ao usuário 
insatisfeito. 

Nesse contexto, Winckler et al. (2001) descrevem que 
a usabilidade é uma das qualidades mais importantes da 
interface gráfica digital, uma vez que ela pode gerar pro-
blemas para o usuário, como perda de dados, diminuição da 
produtividade e rejeição de um sistema, quando ela apresenta 
erros. Assim, a adequação às necessidades do usuário é uma 
das características que distinguem uma interface com boa 
usabilidade. 

Para identificar os problemas baseados nos aspectos 
do usuário, são consideradas as metas de usabilidade e as 
metas decorrentes da experiência do usuário. As metas de 
usabilidade estabelecem determinados critérios próprios 
para a avaliação da aceitabilidade de um sistema de acordo 
com fatores de satisfação do usuário. Preece, Rogers e Sharp 
(2005) apontam as metas de usabilidade que um sistema deve 
atingir (Quadro 2):
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Quadro 2. Metas de usabilidade que um sistema deve atingir

Metas Características

Eficácia Refere-se a quanto um sistema é bom 
em fazer o que se espera dele;

Eficiência Refere-se à maneira como o sistema 
auxilia o usuário na realização de suas 
tarefas;

Segurança Implica proteger o usuário de condições 
perigosas e situações indesejadas; 
prevenir o usuário de cometer erros 
graves, reduzindo o risco de que ele 
pressione teclas ou botões por engano;

Utilidade Refere-se à medida na qual o sistema 
propicia o tipo certo de funcionalidade, 
de forma que o usuário realize aquilo 
que precisa ou que deseja;

Capacidade de aprendizagem Refere-se a quão fácil é aprender a 
utilizar o sistema;

Capacidade de memorização Refere-se à facilidade de lembrar 
como utilizar o sistema.

Fonte: do autor.

Já as metas decorrentes da experiência do usuário são 
qualitativas, nas quais se sugere que a interface seja: satis-
fatória; agradável; divertida; interessante; útil; motivadora; 
esteticamente apreciável; incentivadora de criatividade; 
compensadora e emocionalmente adequada (Preece; Rogers; 
Sharp, 2005). Para esses autores, é importante manter o 
equilíbrio entre as metas de usabilidade e as decorrentes 
da experiência do usuário, a fim de que os desenvolvedores 
percebam as combinações possíveis dessas metas, sempre 
considerando as necessidades do usuário final.

Em 1990, com base em pesquisas com usuários, Nielsen 
criou os dez princípios fundamentais de usabilidade, conhe-
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cidos por heurísticas de usabilidade. Essas heurísticas são 
utilizadas como um checklist das propriedades da interface 
percebidas pelo usuário (Nielsen, 1993): a) visibilidade do 
status do sistema; b) mapeamento (compatibilidade) entre o 
sistema e o mundo físico; c) liberdade e controle ao usuário; 
d) consistência e padrões; e) suporte para o usuário reco-
nhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros; f) reconhecer 
em vez de memorizar; g) flexibilidade e eficiência de uso; h) 
design estético e minimalista; i) prevenção de erros; j) ajuda 
e documentação.

A partir da criação das heurísticas de usabilidade, a fim 
de garantir uma boa usabilidade do sistema para o usuário, 
surgiram dois grupos de métodos de avaliação das heurísticas 
de usabilidade, que identificam os erros em uma interface, 
reduzindo a margem de problemas: a “inspeção de usabili-
dade” e o “teste de usabilidade”.

A inspeção de usabilidade envolve avaliadores especia-
listas em interfaces capazes de julgar de forma impessoal 
a adequação da interface às necessidades propostas. Além 
disso, é possível utilizar a participação dos usuários finais, 
por meio de questionários e observação direta ou indireta 
deles, durante a utilização das interfaces. Com esse método 
é possível levantar uma lista de problemas da interface.

Já o teste de usabilidade é voltado para a avaliação da 
qualidade de interação entre o usuário final e o sistema, a 
partir do seu desempenho. Com esse método é possível gerar 
testes com análise de dados coletados e constatar proble-
mas, medir seus impactos sobre essa interação, identificar 
as causas relacionadas na interface e propor soluções. É 
importante observar que esse teste envolve o usuário final, 
num contexto real.

A realidade, nesse caso, é representada pela diversidade, 
uma vez que o usuário é um aprendiz único com possibili-
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dades e limitações únicas. Se essa premissa for levada em 
conta, é possível garantir a acessibilidade das pessoas com 
deficiência às informações, levando à inclusão tanto digital 
quanto social (Associação Mais Diferenças). 

Acessibilidade como mecanismo para  
inclusão digital

O conceito “acessibilidade”, presente em diferentes 
áreas, tem nas tecnologias computacionais um significado 
muito importante, uma vez que se apresenta para o usuário 
como uma forma de ter acesso às informações e de poder se 
comunicar, sem as barreiras impostas frequentemente, por 
meio da apresentação das informações de forma alternativa 
(Acessibilidade Brasil, 2008). De acordo com o Decreto Nº 
5.085 (Lima, 2007 p. 226), artigo 8º, 1º parágrafo, acessibilida-
de é definida como: “condição para utilização, com segurança 
e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de trans-
porte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida”.

A acessibilidade na web faz parte do projeto de inclusão 
digital para as pessoas deficientes em geral, no Brasil. Neste 
projeto, avaliar a importância da acessibilidade associada à 
criação de páginas da web é o maior desafio a ser superado. 
Segundo os autores, existem diversas situações e caracte-
rísticas que o usuário pode apresentar: a) incapacidade de 
ver, ouvir ou deslocar-se, além da grande dificuldade ou da 
impossibilidade de interpretar certos tipos de informações; b) 
dificuldade visual para ler ou compreender textos; c) incapa-
cidade para usar o teclado ou o mouse, ou não dispor deles; 
d) insuficiência de quadros, apresentando apenas texto ou 
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dimensões reduzidas, ou uma ligação muito lenta à internet; 
e) dificuldade para falar ou compreender, fluentemente, a 
língua em que o documento foi escrito; f) ocupação dos olhos, 
ouvidos ou mãos, como, por exemplo: ao volante a caminho 
do emprego ou no trabalho em ambiente barulhento; g) desa-
tualização, pelo uso de navegador com versão muito antiga, 
ou navegador completamente diferente dos habituais, ou por 
voz, ou sistema operacional menos difundido.

A Convenção da ONU pelos direitos das pessoas com 
deficiência, de setembro de 2007, afirma que se não houver 
acessibilidade há discriminação, condenável do ponto de vista 
moral e ético, tornando-se punível na forma da lei. Com isso, 
cada Estado Parte (integrantes da ONU) é obrigado a pro-
mover a inclusão igualitária de todas as pessoas, bem como 
oferecer acesso a todas as oportunidades existentes para a 
população em geral.

Foram essas ações que alavancaram os governos a aca-
bar com a exclusão social e digital, favorecendo o desenvolvi-
mento e a participação das pessoas com deficiências na socie-
dade, seja por meios digitais ou não. De acordo com Sassaki 
(2004), o grande paradigma da inclusão social e digital está 
na sociedade, em se tornar um lugar que permita o acesso e 
a convivência entre pessoas de diferentes tipos e condições, 
exercendo seus direitos, necessidades e potencialidades, em 
todos os aspectos: no ambiente virtual, na educação, saúde, 
mídia, transporte, trabalho, lazer, esporte, cultura. Para 
que todos tenham acesso ao ambiente virtual, é necessário 
criar e tornar as ferramentas e interfaces web acessíveis a 
um maior número de usuários, independentemente de suas 
características, por meio de combinações de ferramentas 
múltiplas na apresentação das informações (Serpro, 2006).

Existem várias referências sobre princípios de acessibi-
lidade e padrões web, porém as mais utilizadas fazem parte 
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do Consórcio World Wide Web (W3C), grupo internacional 
composto por organizações, equipes e pelo público em geral, 
trabalhando juntos na busca por padronizações para a web, 
desenvolvendo protocolos e diretrizes disponíveis não só na 
área da acessibilidade, mas também nas melhores práticas 
de programação web. Os princípios de acessibilidade aliados 
às heurísticas de usabilidade permitem o desenvolvimento 
de uma interface em que o usuário consegue transitar e en-
tender o contexto.

Principais reflexões e considerações finais

As formas de propiciar uma boa usabilidade da interface 
com a qual o usuário interage são frequentemente pesquisa-
das e estão em constante evolução por diversos pesquisadores 
no mundo todo. As inovações, nesse sentido, estão sendo 
rapidamente difundidas pelas áreas de interesse e promovi-
das pelos órgãos governamentais, os quais se movimentam 
constantemente em busca de atualizações tecnológicas que 
garantem a inclusão digital a todos.

Uma interface gráfica digital é considerada ideal quan-
do foca na diversidade de pessoas, auxiliando a evidenciar 
as qualidades dos usuários com dificuldades, prevendo as 
condições do uso e adequando o sistema também a eles, sem 
excluir os usuários em geral.

Com a utilização das diferentes tecnologias existentes, 
o acesso ilimitado no ambiente virtual pode também auxiliar 
na promoção da liberdade e da autonomia de toda pessoa 
como indivíduo único. Entretanto, para que se efetive esse 
ideal, indica-se analisar e perceber o público-alvo, suas carac-
terísticas, expectativas, experiências de uso, dificuldades e 
limitações. E, além disso, recomenda-se criar testes reais com 
esses usuários, questionar as suas escolhas e ações, comparar 
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com as ações dos demais usuários, não se baseando apenas 
nas informações que estão disponíveis nos meios, uma vez 
que os testes reais apresentam resultados frequentemente 
inusitados da experiência do usuário. Do contrário, podem 
ocorrer interfaces “maquiadas” que aparentam ter boa 
usabilidade, mas que na prática apresentam problemas só 
detectados quando o sistema já está em uso, não garantindo 
a acessibilidade.

Com todas essas possibilidades de desenvolvimento de 
interfaces com boa usabilidade e com o interesse de muitos 
em promover a inclusão digital, atualmente é a prerrogativa 
determinante e indiscutível de garantir a acessibilidade da di-
versidade de pessoas, sejam idosos, crianças, com dificuldades 
de acesso às tecnologias, com deficiências ou com barreiras 
ambientais. O livre e bom acesso aos agrupamentos virtuais, 
sem distinção de características, gêneros, línguas ou locais, 
é um direito global, pelo qual as novas tecnologias evoluem 
em prol de um bem maior.
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Treino de memória em idosos 
saudáveis: possibilidades com o uso 

de tecnologias
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Considerações iniciais

Estudos demonstram que ao longo do processo de 
envelhecimento normal há um declínio significativo 
nas funções cognitivas, especialmente na memória. 

A memória é um dos componentes do sistema cognitivo nos 
quais as pessoas mais percebem seu declínio, sendo alvo de 
queixas permanentes ao longo da vida. No entanto, muitos 
estudos vêm demonstrando que existe a possibilidade de 
compensar os declínios cognitivos em idosos saudáveis. 

O envelhecimento populacional traz uma série de desa-
fios para a sociedade e demanda cada vez mais estudos que 
possam subsidiar práticas cotidianas para que seja possível 
projetar, para um futuro próximo, uma velhice bem-sucedida. 
O processo de envelhecimento exige que entre os cuidados 
de longa duração sejam inseridos os relacionados às condi-
ções cognitivas da população idosa. O declínio cognitivo e de 
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memória se apresenta como uma das mais importantes limi-
tações do processo de envelhecimento humano normal. Em 
estudos sobre essa problemática é comum a constatação de 
que os idosos frequentemente se queixam de que a memória 
é mais lenta, mais incerta e mais vulnerável com o avançar 
da idade. Conforme Irigaray, Schneider e Gomes (2011), um 
estilo de vida cognitivamente intenso, com demandas exi-
gentes e interessantes, leitura e prática de exercícios, parece 
ser preditor para a boa qualidade de vida e para o bem-estar 
psicológico em idosos saudáveis.

O declínio cognitivo traz reflexos importantes ao longo 
da vida, comprometendo a realização de tarefas simples e até 
mesmo o convívio social. No entanto, muitos estudos mostram 
que existe a possibilidade de compensar os declínios cogni-
tivos em idosos saudáveis. Levando em conta a qualidade 
de vida dos idosos, torna-se importante buscar soluções que 
minimizem os efeitos desses comprometimentos. Pesquisas 
sobre intervenções cognitivas apontam o treino de memória 
como um importante instrumento avaliativo e intervencio-
nista para a melhora das condições cognitivas de idosos de 
diferentes faixas etárias.

Adicionalmente, as mudanças no estilo de vida, o desen-
volvimento de interfaces digitais com maior usabilidade e o 
considerável aumento de pessoas idosas utilizando recursos 
tecnológicos são avanços que certamente irão contribuir para 
o envelhecimento bem-sucedido e proporcionam alternativas 
para a prevenção de comorbidades próprias do envelhecer. 

A relação entre o envelhecimento da população e a ino-
vação tecnológica acelerada estabelece uma tendência com-
plexa e controversa. As novas tecnologias representam um 
desafio para pessoas idosas, mas também podem oferecer um 
envelhecimento com qualidade, se usadas com a finalidade de 
proporcionar condições favoráveis para seu desenvolvimento 
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físico e mental. A manutenção dos efeitos do treino cognitivo 
ao longo do tempo ainda é uma questão em aberto. Os dados 
decorrentes desses estudos são fundamentais para o correto 
uso da estimulação cognitiva, que envolve desafios tecnoló-
gicos importantes. 

O treino de memória vem se constituindo em importante 
instrumento avaliativo e intervencionista para a melhora das 
condições cognitivas de idosos de diferentes faixas etárias. 
Aliada ao treino de memória, a utilização de tecnologias 
propicia o uso de ferramentas computacionais como meio de 
acesso e estímulo a essas intervenções. As mesmas caracte-
rísticas que fazem o uso de tecnologias se tornar efetivo às 
capacidades de percepção podem também ser adequadas para 
produzir efeitos adaptativos sobre a memória. 

A importância de se compreender a influência de games 
sob o ganho cognitivo no campo da reabilitação neuropsico-
lógica, mais especificamente do treino cognitivo, é levantada 
por Rivero, Querino e Starling-Alves (2012). Para os pes-
quisadores, é preciso desenvolver jogos que treinem funções 
cognitivas específicas, ou pelo menos que se conheçam quais 
funções são treinadas por diferentes jogos, sendo plausível 
a elaboração de treinos que proporcionem vantagens sobre 
outras ferramentas de estimulação atualmente empregadas.

Assim, a proposta deste capítulo é abordar a relevância 
das intervenções no âmbito da cognição e a inclusão de re-
cursos tecnológicos adequados com o propósito de contribuir 
para a realização dessas.

Envelhecimento cognitivo

Cognição é o termo empregado para descrever toda a 
esfera do funcionamento mental. “Esse domínio implica as 
habilidades de sentir, pensar, perceber, lembrar, raciocinar, 
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formar estruturas complexas de pensamento e a capacidade 
de produzir respostas às solicitações e estímulos externos” 
(Vieira; Koening, 2002, p. 921). A diminuição de algumas 
funções cognitivas é natural com o avanço da idade. Estudos 
sobre o processo de envelhecimento humano vêm comprovan-
do que os idosos agem e pensam de maneira mais lenta. Tal 
lentidão é percebida quando o idoso esquece determinadas 
palavras, não recorda o nome de pessoas próximas ou não 
reconhece objetos que compõem o seu cotidiano.

O envelhecimento cognitivo é uma experiência heterogê-
nea, isso é, pode ocorrer de modo diferente para indivíduos e 
coortes que vivem em contextos históricos e sociais distintos. 
“Essa diferenciação depende da influência de circunstâncias 
históricas culturais, fatores intelectuais e de personalidade e 
da incidência de patologias durante o envelhecimento normal” 
(Neri, 2006, p. 24).

Para Yassuda et al. (2006), os estudos sobre o envelhe-
cimento cognitivo humano progrediram expressivamente 
nos últimos cinquenta anos. Várias teorias foram propostas, 
como, por exemplo, a velocidade de processamento de Sal-
thouse (1996), o declínio da memória de trabalho de Baddeley 
e Hitch (1974) e o declínio da função inibitória de Hasher e 
Zacks (1988). Segundo Yassuda e Abreu (2006), o declínio 
cognitivo ocorre de maneira significativa na memória, atenção 
e funções executivas, mesmo em idosos saudáveis, estando 
associado, também, a fatores biológicos e psicológicos. Quando 
se fala no âmbito psicológico, o declínio cognitivo e a lentidão 
de pensar e agir se apresentam como uma importante limi-
tação. A maior parte dos estudos sobre essa questão conclui 
que de fato existe uma lentidão cognitiva nos idosos. 

Além disso, muitos estudos relacionaram o declínio 
cognitivo com outros fatores que influenciam a autonomia 
dos idosos. Paulo e Yassuda (2010) relacionaram os proble-
mas de memória com sintomas demenciais e depressivos; os 
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resultados obtidos demonstram que idosos que apresentam 
lapsos de memória estão sujeitos a desenvolver sintomas 
depressivos com maior facilidade. 

Custódio, Malaquias Jr. e Voos (2010) perceberam, por 
meio da investigação dos aspectos relacionados entre cogni-
ção e equilíbrio, que quanto melhores forem as capacidades 
cognitivas, entre elas a função executiva e a percepção es-
pacial, melhor poderá ser o equilíbrio e menor a tendência 
de queda em idosos. 

De fato, “ainda que ocorram de forma diferenciada entre 
pessoas, as perdas cognitivas que caracterizam a velhice pro-
vocam o aumento da dependência dos indivíduos em relação 
aos elementos da cultura e da sociedade” (Neri, 2004, p. 109). 
“Estudos populacionais sobre prevalência de demência no 
Brasil também mostraram que variáveis sociodemográficas 
estavam associadas à funcionalidade cognitiva” (Ribeiro et 
al., 2009, p. 102). 

Dados epidemiológicos sugerem que pessoas modera-
damente ativas têm menor risco de desenvolver transtornos 
mentais. “Adultos e idosos ativos, em diferentes níveis de 
escolaridade, apresentam perfil cognitivo similar nos domí-
nios como linguagem, aprendizagem, taxa de esquecimento 
e funções executivas” (Coelho, 2012, p. 8). “Quando falamos 
em déficit de memória, estudos epidemiológicos mostram 
que idosos com Declínio da Capacidade Cognitiva (DCC) 
apresentam maior risco de desenvolver Doença de Alzheimer 
(DA)” (Charchaf-Flichman et al., 2005, p. 82).

Assim, pela importância de manter a memória preserva-
da com vistas a um envelhecimento saudável, minimizando 
ou retardando o potencial de risco de desenvolvimento de 
demências, é fundamental o estudo de intervenções com o 
objetivo de assegurar um desempenho razoável e prolongando 
a autonomia dos idosos.
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O treino de memória em idosos

Partindo do pressuposto de que o envelhecimento englo-
ba um declínio gradual nas funções cognitivas, as perdas de 
memória chamam a atenção pelo fato de repercutirem sobre 
a capacidade de recordar eventos cotidianos, números, nomes 
e locais, por exemplo. A memória é uma importante função 
cognitiva que se relaciona diretamente com outras funções, 
como a linguagem e a atenção. Desempenha um papel im-
portante, pois registra informações ao longo de todo o desen-
volvimento cognitivo, apontando acontecimentos e sensações 
desde as etapas iniciais de vida. É uma das características 
fundamentais dos seres vivos, permitindo-nos adquirir, re-
ter e utilizar informações. É por meio dela que lembramos 
fatos, remontamos cenários e adquirimos a possibilidade de 
relacionar sentimentos ligados a situações e a pessoas espe-
cíficas. “Define-se a memória, portanto, como função mental 
complexa que leva o indivíduo ao ato de recordar, relembrar e 
reproduzir o que foi aprendido” (Lindôso et al., 2011, p. 305).

Em razão de pesquisas, sabe-se hoje que certos déficits 
de memória fazem parte do envelhecimento saudável. No en-
tanto, muitos estudos mostram que existe a possibilidade de 
compensar tais déficits em idosos saudáveis. “A neuropsico-
logia cognitiva postula a existência de múltiplos sistemas de 
memória, alguns mais sensíveis do que outros ao processo de 
envelhecimento” (Parente et al., 2006, p. 69). “Há formas de 
memória que duram poucos segundos ou minutos (memória 
de trabalho) ou poucas horas (memória de curta duração)” 
(Izquierdo; Bevilaqua; Cammarota, 2006, p. 292). 

A memória pode ser mobilizada e, até mesmo, melho-
rada por meio de treinamento. Muitos estudos indicam que 
intervenções complexas envolvendo técnicas de memorização, 
relaxamento e atenção podem gerar efeitos positivos e du-
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radouros em idosos, especialmente quando empregadas em 
grupo, conforme Yassuda; Lasca; Neri, 2005. “Intervenções 
de memória com o objetivo de melhorar o desempenho em 
tarefas mnemônicas são importantes para a funcionalidade 
do idoso, como se lembrar de tomar remédios, de pagar as 
contas, de preparar refeições balanceadas, e podem contribuir 
para a independência do idoso e diminuir riscos de institu-
cionalização” (Carvalho; Neri; Yassuda, 2010, p. 323).

Segundo Pinto (1999), o treino de memória tem por 
objetivo aprimorar o funcionamento cognitivo em indivíduos 
normais e com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL), por 
meio da implementação de estratégias mnemônicas. Essas 
intervenções incluem teoria e prática com exercícios para a 
obtenção de melhor desempenho e podem ter repercussões 
na vida diária dos idosos.

No Brasil, as pesquisas sobre intervenções cognitivas, 
em especial quanto à sua eficácia junto aos idosos saudáveis, 
são pouco desenvolvidas. Na literatura internacional existe 
uma quantidade maior de estudos relacionados ao treino de 
memória específico para uma determinada tarefa. “A reabi-
litação cognitiva foca-se nas funções cognitivas deficitárias 
e visa à melhora da condição do paciente, tanto no âmbito 
neuropsicológico como da qualidade de vida” (Zanini, 2010, 
p. 225). “O exercício diário da mente promoveria a vivacida-
de mental e atividades promotoras de estimulação mental e 
poderia contribuir, ainda, na prevenção do declínio cognitivo” 
(Almeida; Beger; Watanasabe, 2007, p. 273).

Olchik et al. (2012) realizaram uma revisão a respeito do 
treino de memória em idosos no Brasil, observando que existe 
um número significativo de estudos, porém em estágio inicial. 
Nos artigos, a população a ser estudada não é homogênea, 
o tipo de treino, a duração e o número de sessões diferem 
bastante. O efeito do uso de estratégias de codificação no 
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desempenho de idosos em uma tarefa de memória contextual 
foi investigado por Freire et al. (2007), demonstrando que os 
idosos apresentam déficits de memória contextual que podem 
ser revertidos pelo uso de estratégias na fase de aquisição 
da memória. O grupo experimental que sofreu orientação 
específica para estabelecimento do vínculo item-contexto 
alcançou escores maiores. 

Outro estudo muito semelhante realizado por Carvalho, 
Neri e Yassuda (2010) verificou os efeitos do treino de memó-
ria episódica com idosos saudáveis brasileiros; os resultados 
indicaram que o treino envolvendo a aprendizagem e a prática 
com a estratégia de categorização promoveu melhora signifi-
cativa no desempenho em tarefa de memória episódica e um 
maior uso da estratégia treinada.

Almeida, Beger e Watanasabe (2007) elaboraram uma 
proposta de oficina para treinamento de memória com idosos. 
Do ponto de vista dos entrevistados, a oficina contribuiu para 
a avaliação de suas reais dificuldades de memória, o que, por 
si só, auxilia no seu enfrentamento. A valorização da oficina 
pelos participantes se deu na forma de espaço de socialização 
e estimulação mútua. Assim, salientou-se a importância dos 
fatores comportamentais como codeterminantes da preser-
vação da memória e de um estilo de vida saudável.

Irigaray, Gomes Filho e Schneider (2012) verificaram os 
efeitos de um treino de atenção, memória e funções executivas 
na cognição de idosos saudáveis, utilizando como sujeitos 76 
idosos saudáveis, divididos em Grupo Experimental (GE) e 
Grupo Controle (GC). O GE recebeu doze sessões de treino e 
os resultados expõem uma melhora no desempenho das refe-
ridas atividades. Testar a eficácia de um programa de treino 
cognitivo baseado em tarefas ecológicas, que mimetizam 
tarefas de compra, envolvendo a memorização de itens de 
supermercado e cálculos matemáticos simples também pode 
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gerar melhora no desempenho em tarefas de memorização e 
cálculos entre idosos, conforme Silva et al. (2011).

Um importante estudo realizado nos Estados Unidos 
avaliou três intervenções cognitivas ao longo de dois anos por 
meio de um estudo randomizado, controlado, único ensaio-
-cego. Foram incluídos 2.832 idosos na faixa etária dos 65 aos 
94 anos. As intervenções foram aleatoriamente propostas: 
dez sessões de memória (memória episódica verbal, n = 711), 
raciocínio (capacidade de resolver problemas que seguem 
um padrão de série, n = 705), ou a velocidade de processa-
mento (busca visual e identificação, n = 712), contando com 
um grupo controle com um n = 704. Diante disso, todos os 
grupos que sofreram intervenção demonstraram melhora 
sob os aspectos cognitivos, sendo estatisticamente demons-
trado por: 26% no treino de memória, 74% sob a capacidade 
de raciocínio e 87% da velocidade de processamento. “Os 
resultados suportam a eficácia e durabilidade do treinamento 
cognitivo para melhorar habilidades cognitivas específicas” 
(Ball et al., 2002, p. 2271).

Entre as características da intervenção que podem estar 
associadas aos resultados positivos do treino estão o uso de 
tarefas semelhantes às tarefas do cotidiano, o grau ascen-
dente de complexidade das tarefas propostas e o trabalho em 
pequenos grupos (Teixeira-Fabrício et al, 2012).

Diante do contexto, o treino de memória vem se cons-
tituindo em importante instrumento avaliativo e interven-
cionista para a melhora das condições cognitivas de idosos 
de diferentes faixas etárias. Aliada ao treino de memória, 
a utilização de tecnologias propicia o uso de ferramentas 
computacionais como meio de acesso e estímulo a essas 
intervenções.
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O uso de tecnologias no treino de memória

A existência das 

[...] tecnologias na vida cotidiana e as destrezas físicas, mentais 
e comportamentais por elas requeridas tornam-nas práticas 
desafiantes para idosos, especialmente em decorrência do fato 
destes terem sido socializados sem uso de tais tecnologias” 
(Katzenstein; Sschwartz; Almeida, 2013, p. 204). 

Uma questão crítica à intervenção no âmbito da cognição 
envolve o treino dos idosos para interagir eficientemente e 
com segurança com as novas tecnologias, cada vez mais abun-
dantes no ambiente doméstico, na vida urbana e na vida pes-
soal. “A informática, juntamente com um conjunto de outras 
tecnologias, é uma ferramenta importante e que estará cada 
vez mais presente no cotidiano das pessoas” (Silveira et al., 
2011, [s.p.]). Assim, vivencia-se diariamente uma realidade 
que impõe a diferentes faixas etárias e socioeconômicas uma 
infinidade de informações. O hábito de recorrer à memória 
para se lembrar de números de telefones, por exemplo, é 
delegado cada vez mais à tecnologia.

As queixas sobre esquecimentos e falta de atenção afe-
tam indivíduos adultos e idosos, quase na mesma proporção. 
Para evitar problemas futuros, é necessário estimular o 
cérebro de diferentes maneiras, e as técnicas de memori-
zação, com o uso de tecnologias, podem ser uma boa opção. 
“Os jogos eletrônicos vêm se firmando como polêmico objeto 
de pesquisa. É necessário utilizar os jogos eletrônicos não 
como banco de dados, mas como ferramenta de motivação” 
(Aranha, 2006, p. 107).

Pasqualotti, Barone e Dool (2007) analisaram o signifi-
cado das tecnologias de informação e comunicação para idosos 
com sintomatologia depressiva atendidos por um programa 
de saúde. Os principais achados indicam que idosos utilizam 
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as tecnologias para divertimento e entretenimento. Os idosos 
sentem-se excluídos por não acompanharem a evolução tecno-
lógica, que se dá de forma cada vez mais rápida e dinâmica. É 
importante considerar também que as novas tecnologias não 
atendem às necessidades dessa clientela. Considerando tal rea-
lidade, muitos cursos e oficinas foram abertos ao público idoso, 
fazendo da informática uma realidade na vida de muitos deles.

Um estudo realizado por pesquisadores da PUCRS, no 
ano de 2011, objetivou verificar a associação de memória com 
habilidade manual em idosos que frequentam as oficinas de 
inclusão digital (OID) da instituição. “As evidências cientí-
ficas mostram que idosos participantes de uma oficina de 
inclusão digital apresentam um resultado satisfatório nas 
avaliações subjetivas e objetivas de memória e de habilidade 
manual” (Lindôso et al., 2011, p. 315).

Os veículos de comunicação de massa divulgam com 
frequência os efeitos positivos do uso de videogames e jogos 
de computador para o cérebro. 

Não há dúvida de que as mesmas características que fazem 
muitos jogos tornarem efetivas as capacidades de percepção 
podem também ser aproveitadas para produzir efeitos 
adaptativos sob a cognição e comportamento (Bavellier et al., 
2011, p. 763).

Prins et al. (2009) buscaram, por meio de uma pesquisa 
com crianças portadoras de Transtorno de Atenção e Hipe-
ratividade (TDAH), avaliar o impacto de jogos de videogame 
sob a motivação e desempenho de crianças frente à tarefa 
proposta. O foco desse estudo estava voltado para a questão 
dos estímulos visuais e auditivos sob a atenção e percepção 
dessas crianças, portadoras de um transtorno que compro-
mete a capacidade de concentração, o que evidentemente se 
tornou benéfico para elas.
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Em outro estudo, dois grupos de jovens, classificados 
como jogadores e não jogadores, foram testados a partir da 
realização de 20 sessões em dois jogos de videogame. Consta-
tou-se que “o regime de treinamento e os jogos de videogame 
utilizados foram eficientes para melhorar o desempenho de 
ambos os grupos, porém o grupo de jogadores apresentou um 
desempenho melhor após a intervenção experimental nas 
variáveis avaliadas” (Alves; Carvalho, 2010, p. 519). Dessa 
forma, concluiu-se que “tais resultados sugerem que as dife-
renças entre especialistas de videogame e não jogadores estão 
relacionadas à experiência de jogo e ao aprimoramento das 
habilidades cognitivas básicas reforçadas pelos jogos” (Boot 
et al., 2008, p. 387).

No estudo realizado por Basak et al. (2008), foi utilizado 
um jogo de videogame com o objetivo de que os adultos mais 
velhos fizessem uso de estratégias reais para o alcance dos 
obstáculos propostos. Os sujeitos melhoraram seus desem-
penhos significativamente, à medida que aprimoravam suas 
habilidades, por meio da exposição contínua com a tarefa. 
Eles também obtiveram melhora comparados com os sujeitos 
do grupo de controle, com relação à memória de trabalho, à 
memória de curto prazo e ao raciocínio.

Muito recentemente, metodologias alternativas vêm 
sendo utilizadas nos estudos de treino, como o uso de vide-
ocassete para ensinar a criação de imagens mentais como 
mediadores da memorização. Grupos de pesquisadores estão 
investigando a eficácia de treinos feitos por meio do computa-
dor, sugerindo que esse pode ser uma ferramenta importante 
na otimização da memória.
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Considerações finais

Problemas comuns observados no processo de envelhe-
cimento, como a diminuição das capacidades intelectuais, 
isolamento social, perda da independência e autonomia, asso-
ciados às doenças crônico-degenerativas, são frequentemente 
causados pelo declínio cognitivo do indivíduo que envelhece. 
O impacto desses problemas é grave, principalmente pelo 
aumento do contingente de idosos na população mundial.

Assim, visando contribuir com a prevenção e a manu-
tenção da saúde da população idosa, torna-se importante 
sensibilizar o campo da geriatria e da gerontologia quanto à 
existência, à finalidade e aos benefícios do acesso às tecnolo-
gias para idosos, oferecendo-lhes, dessa forma, possibilidades 
de inclusão e de uso dos recursos com finalidade de contribuir 
para a promoção do bem-estar e da saúde como um todo. 

De acordo com a literatura revisada, evidências cien-
tíficas concluem que o uso das tecnologias permite ao idoso, 
em muitos casos, desenvolver atividades lúdicas, capazes 
de estimular os aspectos cognitivos, além de favorecer sua 
independência e autonomia, prevenindo comorbidades e, 
dessa forma, contribuindo para a melhoria da sua qualidade 
de vida. Assim, pode-se concluir que a utilização das tecno-
logias pela população idosa poderá favorecer sua integração 
no cenário contemporâneo. 
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A utilização da internet pelas pessoas 
idosas: uma perspectiva crítica1

Bárbara Barbosa Neves 
Fausto Amaro

Envelhecimento, info-exclusão e inclusão 
digital

O envelhecimento demográfico é uma tendência nos 
países desenvolvidos, mas também progressivamente 
nos países em vias de desenvolvimento (Shrestha, 

2000). De acordo com as Nações Unidas (2001), o envelheci-
mento demográfico é um fenómeno global, irreversível e sem 
precedentes, que assenta no aumento da longevidade e na 
diminuição geral das taxas de mortalidade e fecundidade. 
Assim, o próprio conceito de envelhecimento e de pessoa idosa 
alterou-se significativamente nos últimos séculos: entre 1800 
e 2000, a esperança média de vida à nascença aumentou de 
30 anos para uma média global de 67 anos de idade (Riley, 
2001). Ainda mais evidente é a recente definição do grupo dos 
“idosos mais idosos” (oldest old), que corresponde às pessoas 
com 80 ou mais anos de idade e que tem sido o segmento 
populacional que mais tem crescido, devido às melhorias das 

1 Texto escrito em português de Portugal.
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condições sociais, económicas e de saúde (Andersen-Ranberg 
et al., 2005). 

Paralelamente, a utilização da Internet – que se insere 
no conjunto dos designados media interativos – tal como a 
sua influência nos vários quadrantes da vida humana tem 
aumentado exponencialmente (Rainie; Wellman, 2012). De 
acordo com o Internet World Stats (2013), a utilização da In-
ternet pela população mundial cresceu de 9.7% em Março de 
2003 para 38.8% em Março de 2013. Apesar deste crescimento 
significativo, mais de metade da população mundial está info-
-excluída, ou seja, existe um visível fosso digital que separa 
utilizadores de não utilizadores. É fundamental enfatizar, 
no entanto, que a noção de fosso digital ou de info-exclusão 
não pode ser entendida de forma simplista, já que ultrapas-
sa o mero acesso à Internet e se relaciona com um conjunto 
abrangente de desigualdades. São excluídos não só aqueles 
que não possuem acesso à Internet, como aqueles que têm 
acesso limitado à Internet e não têm literacia digital para 
a utilizar, sendo importante considerar-se ainda diferentes 
níveis de info-exclusão que abarcam distintos escalões de 
funcionalidade, literacia digital, qualidade e velocidade de 
acesso (Cf. Castells, 2001; Hargittai, 2002). Além disso, acesso 
e participação dizem respeito a estádios diferentes: acesso 
não pressupõe participação, ao contrário do que alimentou a 
visão tecnocrata da Internet (Neves, 2009). Assim, a Inter-
net está incorporada numa complexa rede de fatores físicos, 
digitais, sociais, culturais, económicos e políticos, que urge 
considerar em qualquer abordagem da sua utilização e não 
utilização (Warschauer, 2004).

Alguns grupos sociais têm estado tendencialmente no 
centro desta info-exclusão, como é o caso das pessoas idosas. 
Com efeito, a utilização da Internet pelas pessoas idosas 
tem sido reduzida, quando comparada com outras faixas 
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etárias, dando origem a um fosso digital baseado na idade 
(Czaja; Lee, 2007). A título exemplificativo, em 2013, nos 28 
países da União Europeia, 26% dos indivíduos entre os 64 e 
os 74 anos de idade usaram frequentemente a Internet (ou 
seja, todos os dias ou quase todos os dias), comparando com 
88% dos indivíduos entre os 16 e os 24 anos de idade e 69% 
dos indivíduos entre os 25 e os 54 anos de idade (Eurostat, 
2014). Em Portugal, em 2013, 18.6% das pessoas idosas (65 
e mais anos de idade) usavam a Internet (comparando com 
75.3% das pessoas entre os 25 e os 54 anos de idade), sendo 
que 13% utilizavam frequentemente a Internet (INE, 2013; 
Eurostat, 2014). Embora do ponto de vista analítico seja 
interessante comparar grupos etários e a sua utilização da 
Internet, esta comparação pode ser improcedente quando se 
omitem contextos e ciclos de vida diferenciados.

A reduzida utilização da Internet pelas pessoas idosas 
e as suas consequências tem sido a temática de pesquisa de 
um número crescente de pesquisadores, que pretendem com-
preender criticamente os processos de adoção e não adoção 
da Internet por este grupo social, de forma a explorar meca-
nismos para a inclusão digital (Cf. Neves; Amaro, 2012). Na 
nossa perspectiva, o grande objetivo deve ser reorientar a dis-
cussão à volta da inclusão, de modo a ultrapassar-se a visão 
determinista do aspecto meramente digital (e os consequentes 
projetos de combate à info-exclusão que assentam apenas na 
provisão de equipamento), conceptualizando-se uma inclusão 
social (e não apenas digital), que destaca também aspectos 
de desenvolvimento social e humano. Como refere Castells 
(2001, p. 287): “A disparidade entre os que têm e os que não 
têm Internet amplia ainda mais o hiato da desigualdade e 
da exclusão social, numa complexa interação que parece au-
mentar a distância entre a promessa da Era da Informação 
e a crua realidade na qual está imersa uma grande parte da 
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população mundial”. Mas, como exposto anteriormente, esta 
disparidade contempla mais do que apenas os que têm e os 
que não têm Internet. 

Assim, se considerarmos que as pessoas idosas já são 
susceptíveis a um crescente isolamento social e desigualdade 
socioeconómica (Hudson, 2005) e que a maioria dos serviços 
têm reforçado a sua presença online (aliás, muitos governos 
europeus encontram-se em processo de migração de serviços 
públicos exclusivamente para o formato em linha2) não ter 
acesso e/ou a literacia para utilizar serviços digitais pode 
contribuir para uma desigualdade ainda mais agudizada 
baseada na idade. O afastamento, voluntário ou involun-
tário, da Internet significa também que as pessoas idosas 
podem estar a perder benefícios socioeconómicos que advêm 
da sua utilização. Por exemplo, a comunicação e informa-
ção disponibilizada pela Internet podem ajudar a reduzir o 
isolamento social entre pessoas idosas, enquanto serviços, 
tais como, pesquisa, o serviço de online banking e compras 
online, podem ajudar a melhorar a vida diária das pessoas 
idosas facilitando um envelhecimento ativo (Swindell, 2000; 
Norris, 2001; Lansdale, 2002; Rice; Katz, 2003; Torp et al., 
2008; Mitzner et al., 2010; Neves; Amaro, 2012). 

Uma dimensão chave do envelhecimento ativo é a co-
nectividade social (i.e., a interação com significado pessoal e 
social entre familiares, amigos e a comunidade em geral), que 
se encontra associada com a qualidade de vida das pessoas 
idosas (Cooney et al., 2013). Contudo, as redes sociais (con-
junto de laços sociais) e o número de amigos tende a diminuir 
com a idade devido a um conjunto de condições que vão desde 
a perda de membros da família, amigos próximos e conhecidos 

2	 	Por	exemplo,	o	governo	inglês	definiu	a	estratégia	digital by default para os seus 
serviços públicos, com o objetivo de reduzir progressivamente os serviços públicos 
telefónicos e presenciais. Cf. https://www.gov.uk/government/publications/
government-digital-strategy. 
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a mudanças de vida, como viuvez, reforma, etc. (Blau, 1961; 
Rawlins, 1992; Tilburg, 1998; Stevens; Tilburg, 2011). Por-
tanto é compreensível que o capital social, definido como os 
recursos que estão incorporados nas nossas redes sociais e que 
podem ser acedidos e mobilizados quando necessário, decline 
com a idade (Cf. Neves, 2013). Por conseguinte, o isolamento 
social ocorre mais frequentemente entre as pessoas idosas, 
tendo um efeito condicionador na sua qualidade de vida e 
envolvimento social (Steptoe et al., 2013; Findlay, 2003). 

Paralelamente, a proliferação da Internet como forma 
de comunicação e de aquisição de informação está relacio-
nada positivamente com a conectividade social (Rainie; 
Wellman, 2012). Em particular, as potencialidades sociais 
da Internet facilitam a interação com um conjunto de laços 
sociais (fortes e fracos) e diferentes formas de se negociar 
essa interação através de, por exemplo, as funcionalidades 
síncronas e assíncronas da Internet (Wellman et al., 2003; 
Hogan; Quan-Haase 2010). Adicionalmente, a Internet fa-
cilitou o designado “Individualismo em Rede” (Networked 
Individualism) – uma nova forma de conectividade social 
que envolve a interação com comunidades alargadas e sem 
muitas das tradicionais restrições geográficas, permitindo 
aos indivíduos não se limitarem a um único grupo social, 
alternar entre redes sociais e escolher os laços com quem 
interagir em momentos diferentes ou semelhantes (Rainie; 
Wellman, 2012). Este individualismo em rede permite às 
pessoas idosas conectarem-se nos seus próprios termos com 
os seus laços sociais e outros grupos de interesse. 

Embora não seja o nosso objetivo avançar com uma 
perspectiva utópica sobre a Internet, uma vez que esta é um 
sistema sociotécnico que implica sempre vantagens e desvan-
tagens e daí a necessidade de uma literacia digital crítica, a 
pesquisa tem demonstrado que a Internet tem predominan-
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temente efeitos positivos na sociabilidade, capital social e 
bem-estar (Cf. Neves, 2013), o que pode ter uma influência 
positiva no envelhecimento ativo e saudável. 

Torna-se, assim, fundamental estudar usos, motivações 
e atitudes das pessoas idosas perante a Internet. Os estudos 
sobre a utilização da Internet por pessoas idosas assentam 
fundamentalmente em modelos de adoção e não adoção3 desta 
nova tecnologia: adotar uma tecnologia significa passar a uti-
lizar uma determinada tecnologia, enquanto não adotar uma 
tecnologia significa nunca a utilizar. Este capítulo pretende 
dar conta do estado da arte neste campo, sem negligenciar a 
complexa rede de processos sociais onde se insere a temática 
da Internet e a questão da idade. Após uma primeira análise 
crítica dos fatores que levam as pessoas idosas a adotar ou 
a não adotar a Internet, avançados pela pesquisa na área, 
abordamos diferentes níveis de apropriação desta nova 
tecnologia, propondo uma reflexão que visa desconstruir os 
binómios adoção e não adoção e utilização e não utilização. 

Idade, internet e idadismo

A maioria da pesquisa na área das pessoas idosas e 
da Internet tem mostrado que a idade é um dos principais 
responsáveis pelo fosso digital: a utilização da Internet está 
correlacionada negativamente com a idade (Norris, 2001; Rice; 
Katz, 2003; Czaja; Lee, 2007; Morris et al., 2007), originando 
um fosso digital ‘grisalho’ (Millward, 2003). Portanto, quanto 
mais velha uma pessoa, menor a probabilidade de utilizar a 
Internet. No entanto, num estudo que conduzimos em Lisboa 

3 Apesar de alguns estudos utilizarem o termo rejeição, consideramos que o 
termo	é	 redutor,	pois	 sustenta	uma	visão	preponderante	de	 recusa	e	 repulsão,	
condicionando	 pela	 sua	 forte	 conotação	 negativa.	 Se	 algumas	 pessoas	 idosas	
rejeitam,	 de	 facto,	 a	 Internet,	 muitas	 outras	 não	 a	 adoptam	 devido	 a	 uma	
complexidade de factores a abordar neste capítulo. 
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(2008-2010) baseado num inquérito por questionário a amostra 
representativa de pessoas idosas residentes na cidade (n = 
500, mais de 64 anos de idade) e num conjunto de entrevistas 
semiestruturadas (n = 10), alcançamos resultados diferentes. 
Concluímos que quando controlando estatisticamente um 
conjunto de fatores sociodemográficos (i.e., idade, sexo, estado 
civil, composição do agregado familiar, ocupação, profissão 
anterior, nível de instrução e religião), apenas o nível de instru-
ção (e não a idade) prediz significativamente a probabilidade 
de usar ou não a Internet (Neves; Amaro; Fonseca, 2013). 
Contudo, a idade e o nível de instrução eram os preditores 
da utilização de telemóveis e de computadores: quanto mais 
velhos e quanto menor o nível de instrução dos inquiridos, 
menos probabilidade tinham de usar estas duas tecnologias. 

Estes resultados são obviamente limitados por uma pes-
quisa transversal e pelas possíveis idiossincrasias do contexto 
lisboeta e Português. No entanto, chamam a atenção para a 
necessidade de enquadrarmos um conjunto mais diverso de 
variáveis. Este estudo enfatiza também a importância de se 
aprofundar e contextualizar fatores de adoção e não adoção 
de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que vão 
para além da análise isolada do elemento idade. Por exem-
plo, nas razões apresentadas pelos participantes para não 
utilizarem telemóveis e computadores, a idade surgiu como 
uma resposta relativamente menor (4.6% e 11% respectiva-
mente). Nas razões para não utilizarem Internet, a idade 
nem sequer foi considerada por nenhum dos inquiridos. Aliás, 
nas entrevistas a expressão “já não tenho idade para essas 
coisas” era utilizada por alguns entrevistados como forma 
de ilustrar o que era apropriado e expectável socialmente, 
em termos de normas sociais e não como categoria biológica. 
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Uma das entrevistadas, Clara4, ilustra esta questão num 
modo discursivo de autorreflexão:

Eu sei que sou velha, mas eu podia aprender a usar um 
computador [...] Não sei, se calhar não, porque sou tão 
velha [...] Mas, muitas vezes, eu pergunto, se os meus netos 
pequenos podem aprender, porque será que eu não posso? 
E até me dava jeito, para ver coisas bonitas. Coisas que 
os meus netos às vezes me mostram, sítios bonitos, coisas 
bonitas. O meu marido acha que eu já tenho muitos anos 
para essas coisas... Ao menos eu podia ver coisas bonitas. 

Observa-se, assim, a interiorização de preconceitos 
sociais relativamente à idade e seus normativos sociais. 
Assim, o conceito de idade é construído e reconstruído na 
interação social, em relação aos outros, apesar da aparente 
base homogénea e biológica. Para definir pessoas idosas 
utilizamos frequentemente o indicador cronológico dos 65 ou 
mais anos de idade, seguindo a idade estatutária de reforma 
da maioria dos países ocidentais, mas o processo de envelhe-
cimento é subjetivo e implica uma constante redefinição de 
aspectos físicos, sociais e psicológicos (Grant; Kluge, 2007). 
Esta multidimensionalidade do processo, leva à necessidade 
de se repensar os indicadores cronológicos e de se desen-
volver indicadores de idade não cronológicos. Na literatura 
já podemos encontrar quatro indicadores não cronológicos, 
nomeadamente a idade funcional, a idade percepcionada, a 
idade social e a idade cognitiva.

A idade funcional (também conhecida como idade bioló-
gica) refere-se às capacidades físicas e cognitivas dos indiví-
duos, baseando-se num índice de incapacidade (Graham et 
al., 1999). A validade deste índice depende dos bio marcadores 
utilizados, embora um novo índice tenha sido desenvolvido 
por Mitnitski et al. (2002) para permitir estimar níveis de 

4 Pseudônimo. 
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incapacidade e de condição física através de um conjunto de 
vinte défices que incluem atividades funcionais, condição ge-
ral de saúde e elementos comportamentais (que vão desde a 
diminuição da audição à dificuldade em tomar banho sozinho). 

A idade percepcionada (também conhecida como idade 
subjetiva) refere-se à idade que o indivíduo sente que tem e 
à idade que os outros acham que o indivíduo tem. Apesar da 
sua subjetividade, a pesquisa demonstra que as pessoas ido-
sas com percepção de idade mais jovem lidavam melhor com 
a recuperação de doenças e reportavam níveis mais baixos 
de incapacidade percepcionada (Boehmer, 2007). Aliás, uma 
“percepção de idade mais elevada” pode ser um indicador 
inicial de agravamento de saúde nas pessoas idosas – um 
estudo Finlandês concluiu que descrever-se como mais ve-
lho do que a idade cronológica, acarreta um risco acrescido 
de mortalidade, sugerindo que a idade percepcionada pode 
revelar o nível de bem-estar de um indivíduo (Uotineni; 
Rantanen; Suutama, 2005).

Quanto à idade social, esta é um modo de se definir a 
idade das pessoas de acordo com as suas experiências sociais 
e culturais. No caso das pessoas idosas, estas experiências 
incluem reforma, viuvez, tornarem-se avós, entre outras 
(Science Encyclopedia, s.d.). A idade social é geralmente usa-
da como forma de classificação funcional para se caracterizar 
ciclos de vida (Gerbner et al., 1980). 

A idade cognitiva é um tipo de idade auto-percepcionada, 
enquadrada por quatro indicadores que correspondem às qua-
tro dimensões de idade pessoal sugeridas por Kastenbaum et 
al. (1972): sentir a idade que tem (feel-age), parecer-se com a 
idade que tem (look-age), agir como a idade que tem (do-age), 
e ter interesses de acordo com a idade que tem (interest-age). 
Para se determinar cada indicador, pergunta-se: “A que fai-
xa etária você acha que realmente pertence: vinte, trinta, 
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quarenta, cinquenta, sessenta, setenta ou oitenta?”, e assim 
sucessivamente para os restantes indicadores (Barak; Schi-
ffman, 1981). Cada resposta (20, 30, etc.) corresponde a um 
valor numérico específico, que depois pode ser comparado com 
a idade cronológica. Tanto Barak e Schiffman (1981) como 
Eastman e Iyer (2005) encontraram uma associação positiva 
entre a idade cronológica e a idade cognitiva. 

Importa destacar estes indicadores não cronológicos pelo 
esforço de se ultrapassar medidas estanques e monolíticas. 
Contudo ainda não alcançaram um nível de fiabilidade científica 
que conduza a uma aplicação mais frequente. Embora a maioria 
dos pesquisadores reconheça as limitações dos indicadores cro-
nológicos, estes continuam a ser analiticamente os mais usados. 
Esta escolha é também condicionada pelas estatísticas oficiais 
de cada país, que se baseiam nos indicadores cronológicos de 
idade. A nossa própria pesquisa assenta nestes indicadores, mas 
os seus resultados alertam para a premência de aprimorarmos 
indicadores não cronológicos que possam complementarmente 
expressar a heterogeneidade das pessoas idosas. 

Esta heterogeneidade é, muitas vezes, esquecida até na 
delimitação de grupos etários. Por exemplo, apesar da faixa 
acima dos 74 anos de idade ter aumentado exponencialmen-
te nos últimos anos, como já mencionado anteriormente, as 
estatísticas oficiais continuam a fechar-se no intervalo dos 
65 aos 74 anos de idade, o que mostra que mesmo do ponto 
de vista cronológico estamos a perder um grupo significativo 
de pessoas idosas. Importa lembrar que em Portugal a espe-
rança média de vida à nascença é de 79.8 anos de idade (H 
= 76,7; M = 82,0), segundo os últimos censos populacionais 
(INE, 2011); e é de 80.3 anos de idade (H = 77,4; M = 83,2) 
na União Europeia (Eurostat, 2011). 

Nesta discussão sobre idade, é fundamental introduzir 
a temática do idadismo, uma vez que, também se relaciona 
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intrinsecamente com a Internet. O idadismo – termo criado 
por Butler (1969) – diz respeito ao preconceito contra as 
pessoas idosas e tem consequências sociais, culturais e econó-
micas pois estigmatiza e discrimina as pessoas mais velhas. 
E, portanto, não é estranho que também esteja presente na 
dimensão digital, como é visível na narrativa anterior de 
Clara, uma das nossas entrevistadas. 

Com efeito, as pessoas idosas são usualmente descritas 
como tecnofóbicas (Neves; Amaro, 2012). Segundo o Dicioná-
rio Priberam da Língua Portuguesa (2008-2013), a tecnofobia 
consiste no “medo patológico dos avanços técnicos e tecno-
lógicos ou dos objetos ou funcionalidades que são resultado 
desse avanço”. Esta caraterização popularizada das pessoas 
idosas como tecnofóbicas pode estar relacionada com a baixa 
utilização das novas tecnologias, mas indica também precon-
ceito, estereótipo, rotulação e até estigma, sobretudo quando 
as pessoas idosas são ridicularizadas em anedotas, cartoons, 
anúncios, ditos populares, etc. Vários estudos revelam que 
existe um conjunto de estereótipos positivos e negativos que 
paternalizam as pessoas idosas e que persistem na estrutura 
social: as pessoas idosas são rotuladas como incompetentes, 
mas como calorosas (Cuddy; Fiske; Glick, 2008). E estes este-
reótipos são transversais culturalmente, afetando sociedades 
não ocidentais que são geralmente percepcionadas como mais 
integradoras e respeitadoras das pessoas idosas, como o Ja-
pão, Coreia do Sul e Hong Kong (Cuddy; Fiske; Glick, 2008). 
Estes estereótipos estão bem enraizados no discurso popular, 
que até assinala que “burro velho não aprende línguas”, o 
que rapidamente é transposto para a aprendizagem de no-
vas tecnologias. E embora a idade afete, de facto, a saúde, o 
funcionamento sensorial e cognitivo, este impacto é muitas 
vezes exacerbado pelo discurso social (Pasupathi; Löchenhoff, 
2004; McCann; Giles, 2004; Skirbekk, 2003). 
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Os estudos sobre pessoas idosas e adoção de tecnologia 
tendem a centrar-se em novas tecnologias, como computado-
res e a Internet, negligenciando que os idosos já usam uma 
variedade de outras tecnologias, como aparelhos eletrôni-
cos, o que conduz a uma visão parcelar sobre a sua relação 
com tecnologias (Mitzner et al., 2010). Aliás, no estudo que 
conduzimos em Lisboa, 77% (n = 500) dos nossos inquiridos 
utilizavam telemóveis, uma nova tecnologia de informação 
e comunicação (Neves; Amaro; Fonseca, 2012).

A pesquisa indica que, na sua maioria, as pessoas ido-
sas não apresentam percepções ou atitudes que possam ser 
consideradas tecnofóbicas (Czaja; Lee, 2007; Mitzner et al., 
2010; Neves; Amaro, 2012). No nosso estudo em Lisboa, 62% 
dos inquiridos (n = 500) concordava que as pessoas idosas 
deveriam aprender a utilizar computadores e a Internet (22% 
discordava e 16% nem concordava nem discordava) e 77% dos 
inquiridos concordava que os computadores eram essenciais 
para o desenvolvimento do país. Nas entrevistas realizadas, 
era também visível a percepção positiva dos telemóveis, 
computadores e Internet. Os telemóveis eram associados à 
proximidade familiar, conveniência e diminuição do isola-
mento social e da solidão. Os computadores eram associados 
ao conhecimento e lazer. A Internet era associada a serviços, 
interação social e proximidade social, mas também a alguns 
perigos, como fraudes e pedofilia. Do mesmo modo, os não 
utilizadores reconheciam a importância dos computadores e 
da Internet para a aprendizagem e para a interação social. 
Estas percepções positivas eram influenciadas maioritaria-
mente pelos netos, enquanto as percepções negativas (os pe-
rigos referentes à internet) advinham das notícias difundidas 
pelos media (Neves; Amaro, 2012).

Apesar deste cenário, a maioria das pessoas idosas con-
tinua afastada da internet, sendo essencial compreender os 
fatores que explicam a sua baixa adoção desta nova tecnologia. 
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Adoção e não adoção da Internet: fatores e 
tipologias

Apesar do preditor principal de utilização da Internet 
pelas pessoas idosas ser a idade, encontramos um conjunto 
de outros fatores que afetam a adoção e não adoção da Inter-
net. Os estudos que se focam em abordagens mais holísticas 
de adoção e não adoção de tecnologia seguem geralmente a 
filosofia do “Modelo de Aceitação de Tecnologia” (Technology 
Acceptance Model – TAM) desenvolvido por Davis (1985) 
que assenta em três indicadores específicos: percepção de 
utilidade, percepção de facilidade de utilização e atitude 
perante a utilização. Subsequentemente, Davis, Bagozzi e 
Warshaw (1989) conduziram um estudo longitudinal de 107 
utilizadores de um sistema de processamento de texto, onde 
os participantes eram apresentados ao software e as suas 
percepções e intenções eram medidas depois de uma hora de 
introdução ao sistema e 14 semanas mais tarde. Os autores 
concluíram que a utilização de um sistema computacional 
pode ser prevista significativamente através das intenções 
dos indivíduos, cujos determinantes principais são a per-
cepção da utilidade desse sistema seguida da percepção da 
facilidade de utilização. 

O terceiro construto atitude perante a utilização foi en-
tretanto substituído por intenção comportamental, na medida 
em que, Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) avançaram que 
em alguns casos se um sistema é percepcionado como útil, 
um indivíduo pode formar uma intenção comportamental 
forte, sem formar propriamente uma atitude. Essa hipótese 
foi comprovada nesse estudo de 1989, onde os autores adi-
cionaram as duas variáveis e verificaram que a influência 
direta da percepção de utilidade e da percepção da facilidade 
de utilização na intenção comportamental, dispensava a 
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variável atitude perante a utilização, sugerindo um modelo 
mais parcimonioso (Davis; Bagozzi; Warshaw, 1989). 

Aplicando recentemente o modelo TAM original, Heinz 
(2013) estudou 176 pessoas idosas (com 65 ou mais anos de 
idade) nos E.U.A. e concluiu que a percepção de utilidade de 
novas tecnologias (da Internet ao GPS) e as atitudes perante 
a tecnologia estavam positivamente associadas à adoção de 
novas tecnologias. Não encontrou, no entanto, a mesma as-
sociação com a variável percepção de facilidade de utilização. 
Adicionalmente, a educação estava positivamente associada 
com a adoção de novas tecnologias, enquanto a idade estava 
negativamente associada. Esta pesquisa demonstrou ainda 
que a percepção de utilidade de tecnologia tinha um efeito 
mediador na adoção de tecnologia: níveis mais elevados de 
percepção de utilidade influenciavam atitudes mais positivas 
perante a tecnologia, predizendo níveis mais elevados de 
adoção de tecnologias (Heinz, 2013). 

Apesar da TAM se ter tornado rapidamente num modelo 
central para a previsão de adoção de tecnologia, tem sido cri-
ticada por se basear num plano teórico débil e pela aferição 
de relações deterministas que descuram a complexidade de 
aspetos contextuais (Cf. Bagozzi, 2007; Chuttur, 2009). Ou-
tros modelos de adoção e não adoção utilizam uma variedade 
de indicadores sociodemográficos e de atitudes, incluindo 
componentes de capacidades cognitivas, como capacidade 
verbal, velocidade psicomotora, etc. (Czaja et al. 2006).

Da meta análise da literatura5 que realizamos sobre 
a adoção e não adoção da Internet por pessoas idosas, ou 
seja, sobre utilização e não utilização podemos agrupar os 

5	 Esta	meta	 análise	 de	 literatura	 científica	 sobre	 pessoas	 idosas	 e	 utilização	 da	
Internet	assenta	numa	pesquisa	realizada	através	de	um	conjunto	de	bases	de	
dados	científicas,	nomeadamente	a	Proquest	 (Sociology, Sociological Abstracts, 
IBSS	 e	 Social Sciences)	 JSTOR,	 Web	 of	 Science,	 B-on	 e	 Questia	 até	 1	 de	
Dezembro	de	2013.	Esta	revisão	de	literatura	encontra-se,	portanto,	limitada	por	
estes elementos e essencialmente ligada à área da sociologia e ciências sociais. 
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diferentes indicadores e razões reportadas em três grandes 
fatores: atitudinais, funcionais e físicos. 

Em termos dos fatores atitudinais, no caso da adoção 
da internet, centram-se essencialmente no interesse e na 
percepção de utilidade da internet, concretamente na facili-
dade e vantagens do e-mail para a comunicação humana e 
na conveniência das opções de pesquisa (Czaja et al., 2006; 
Morris et al., 2007; Neves; Amaro; Fonseca, 2013). As atitudes 
positivas relativamente à tecnologia são também de salientar, 
sendo, sobretudo impulsionadas pelos netos (Neves; Amaro, 
2012). No caso da rejeição da Internet, as razões prendem-
-se com falta de interesse, falta de confiança pessoal no uso 
da tecnologia e falta de percepção de benefícios na utiliza-
ção da Internet. Em particular, a ansiedade computacional 
(Marquié et al., 2002; Czaja et al., 2006; Czaja; Lee, 2007) e 
o nível de interesse na Internet (Millward, 2003; Carpenter; 
Buday 2007; Morris et al. 2007; Neves; Amaro, 2012) são os 
principais indicadores de não adoção. Se por um lado, a bai-
xa confiança das pessoas idosas nas suas capacidades para 
dominar a Internet, designada por ansiedade computacional, 
pode explicar a não adoção (ou até a utilização reduzida da 
nova tecnologia). Por outro lado, as pessoas idosas reportam 
falta de interesse e de necessidade (Morris et al., 2007; Neves; 
Amaro, 2012; Neves; Amaro; Fonseca, 2013). 

O fator funcional é apenas verificado no caso da rejeição 
da Internet e diz respeito à ausência de um computador com 
acesso à Internet ou/e à falta de literacia digital, isto é, conhe-
cimento básico ou funcional para utilizar a Internet (Morris et 
al., 2007; Neves; Amaro, 2012). Este era o fator principal no 
nosso estudo em Lisboa, uma vez que, a falta de literacia para 
usar a Internet (44.7%) e a falta de acesso a um computador 
(11.8%) eram as razões apontadas pelos 451 inquiridos que 
não utilizavam a Internet (Neves; Amaro; Fonseca, 2013). O 
acesso e utilização anterior de um computador ou de serviços 
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digitais durante, por exemplo, a vida laboral parece influen-
ciar as atitudes perante a Internet, o que pode sugerir que a 
exposição prévia a uma tecnologia pode ter um impacto direto 
na sua percepção e adoção (Neves; Amaro, 2012; Heinz, 2013). 
A falta de acesso a um computador ou à Internet pode estar 
relacionada com aspetos económicos, uma vez que as variáveis 
do foro económico desempenham um papel crescente na adoção 
de tecnologia por pessoas idosas (Lobet-Maris; Galant, 2004). 

Por fim, os fatores físicos estão ligados a aspectos fisio-
lógicos. Algumas pessoas idosas reportam limitações físicas 
ou cognitivas, o que significa que utilizar um computador 
não é prático ou nem sequer considerado. A pesquisa mostra 
que problemas físicos podem afetar positivamente ou nega-
tivamente a utilização da Internet, dependendo do tipo. Se o 
problema é visual ou relacionado com artrite, por exemplo, é 
expectável que o uso da Internet seja afetado negativamente 
(Charness; Holly, 2004); contudo se o problema se relaciona 
com mobilidade física, os utilizadores podem passar mais 
tempo online pela conveniência que a tecnologia oferece 
(Eastman; Iyer, 2005; McMellon; Schiffman, 2000). Estas 
limitações estão normalmente associadas com o envelheci-
mento humano, embora denotem que a utilização da Internet 
pode diferir significativamente no grupo das pessoas idosas: 
uma pessoa com 65 anos tem maior probabilidade de utili-
zar a Internet do que uma pessoa com 80 anos (Czaja; Lee, 
2007). Aliás, os idosos mais jovens têm níveis mais positivos 
de percepção da utilidade de novas tecnologias (Heinz, 2013). 

Existe ainda um grupo de debilidades associadas com a 
idade que podem afetar diretamente a utilização da Internet, 
sobretudo nas pessoas idosas mais idosas (80 e mais anos de 
idade): por exemplo, mudanças cognitivas, como perdas na in-
teligência fluída (um fator geral de inteligência, desenvolvido 
na psicologia, a par da inteligência cristalizada), que limita a 
aprendizagem (Czaja; Lee, 2007). Mas alguns estudos avançam 
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que a inteligência fluída pode ser melhorada com treino e que a 
inteligência cristalizada (relacionada com a experiência e conhe-
cimento) aumenta ou estabiliza com a idade (Jaeggi et al., 2008). 

Assim, um conjunto de fatores mais abrangentes do que 
apenas a variável idade ajudam a explicar a adoção e a não ado-
ção da Internet pelas pessoas idosas. Estas categorias binárias 
e dicotómicas de adoção e não adoção devem ser repensadas, na 
medida em que mesmo dentro do conceito de adoção encontra-
mos diferentes tipos de utilizadores ou de “adotantes”. É neces-
sário também reconceptualizar os termos “utilizadores” e “não 
utilizadores”, frequentemente usados de forma monolítica, para 
reconhecer uma multiplicidade de categorias associadas a uma 
variedade de fatores explicativos, como os três grandes fatores 
que aludimos nesta análise. Se pudermos encontrar diferentes 
tipos de utilizadores, baseados na frequência de utilização e 
tipo de utilização, também podemos encontrar diferentes tipos 
de não utilizadores. Neste sentido, Wyatt, Thomas e Terranova 
(2002) propuseram uma taxonomia preliminar de não utili-
zação da Internet que distingue os resistentes (aqueles que 
nunca usaram a internet porque não querem), os desistentes 
(que deixaram de utilizar a Internet voluntariamente devido a 
uma variedade de razões que vão desde a falta de interesse à 
falta de necessidade), os excluídos (aqueles que nunca usaram 
a internet porque não têm acesso) e os expulsos (aqueles que 
pararam de utilizar a Internet involuntariamente, devido a 
custos ou perda de acesso institucional). No caso das pessoas 
idosas, os excluídos e os resistentes parecem ser os tipos de 
não utilizadores mais frequentes.

Mas além dos excluídos e dos resistentes, outra categoria 
surgiu no nosso estudo sobre as pessoas idosas e a utilização 
da internet em Lisboa. Na fase das entrevistas semiestru-
turadas, encontramos dois entrevistados que apesar de se 
percepcionarem como não utilizadores, explicava-nos que 
usavam a internet, nomeadamente o Skype (um software 
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que permite comunicação gratuita na internet), para falar 
com familiares a viver noutros países. Estes entrevistados, 
que anteriormente tinham respondido ao nosso inquérito por 
questionário, usavam a internet indiretamente, embora não 
se considerassem utilizadores, porque necessitavam da ajuda 
de um familiar, normalmente os netos, para ligar o equipa-
mento e o Skype. Dependiam de outros para a utilização da 
tecnologia, sobretudo porque sentiam que não conseguiam 
fazê-lo sozinhos, necessitando continuamente de assistência. 

Este tipo de pessoas idosas não são utilizadores (aliás, 
não se percepcionam como utilizadores), mas também não 
podem ser definidos como não utilizadores, porque tiram pro-
veito das potencialidades sociais da internet, nomeadamente 
para efeitos de conetividade social. Assim, designamos este 
tipo de pessoas como utilizadores indiretos6: pessoas que se 
consideram não utilizadores, mas que usam a tecnologia in-
termitentemente com a assistência de outros (Neves; Amaro, 
2012). A título ilustrativo, Ana7, uma das entrevistadas que 
se insere nesta tipologia, tinha uma filha e uma neta bebé a 
viver em Paris. A Ana nunca conheceu a neta em pessoa, mas 
vê regularmente fotografias enviadas pela filha por e-mail 
e fala com estes familiares através do Skype. Os familiares 
da Ana em Portugal, principalmente os netos, ligam o com-
putador e o programa para que ela possa comunicar com os 
familiares em Paris. Nas palavras de Ana:

6	 As	primeiras	publicações	 científicas	 sobre	 o	nosso	 estudo	 foram	realizadas	 em	
Inglês	e	a	designação	original	que	utilizámos	para	este	grupo	foi	de	faux users 
(Cf.	Neves	&	Amaro,	2012;	Neves,	Amaro,	&	Fonseca,	2013).	Não	optamos	por	
indirect users,	 porque	 a	 expressão	 em	 Inglês	 sugere	 um	 indivíduo	 que	 utiliza	
uma	tecnologia	através	de	outrem,	nunca	estando	esse	indivíduo	no	centro	dessa	
utilização	 –	 por	 exemplo	 pedir	 a	 alguém	 para	 enviar	 um	 email	 por	 nós.	 Aliás	
na literatura sobre design de tecnologia, o indirect user	é	alguém	que	não	usa	
um	produto,	mas	que	é	afectado	pela	utilização	desse	produto	 (Cf.	http://www.
usabilityfirst.com/glossary/indirect-user/).	Como	não	conseguimos	encontrar	uma	
tradução	adequada	do	termo	 faux users	para	Português,	adotámos	a	expressão	
utilizadores indiretos,	seguindo	a	sugestão	de	Joana	Fonseca.	

7 Pseudônimo.
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Nestes momentos, está sempre alguém lá comigo no computador, 
porque eu tenho medo de tocar em alguma coisa e estragar tudo. 
Eu não sei ler, não percebo o que querem dizer as palavras. 
Mas eu consigo vê-las [a filha e a neta] e falar com elas. E elas 
conseguem ver-me e falar comigo [...] É maravilhoso. 

Outra utilizadora indireta, Clara8, fala com a neta que 
se encontra a estudar em Milão. E embora saiba ler e es-
crever precisa também de assistência para ligar o Skype. A 
Clara também vê fotografias que a neta coloca no Facebook, 
através da conta de outro neto. Este género de utilizadores 
foram também encontrados num outro estudo sobre capital 
social e utilização da Internet em Lisboa (Cf. Neves, 2012). 

Há ainda que salientar o papel dos netos, não só como 
mentores e impulsionadores da utilização e compreensão 
da tecnologia pelos avós, como de facilitadores neste tipo de 
utilização indireta. Verifica-se aqui uma forma de ponte gera-
cional, uma vez que os filhos ofereciam telemóveis, computa-
dores e acesso à Internet aos pais, com o intuito de melhorar 
a comunicação familiar, mas eram os netos que se destacavam 
como tutores da utilização da tecnologia pelas pessoas idosas, 
sobretudo quando os filhos não tinham tempo ou paciência 
para o efeito (Neves; Amaro, 2012; Neves; Fernandes, 2014). 
Assim, os netos contribuíam para a aprendizagem, melhoria 
da literacia digital e diminuição da ansiedade dos avós na 
apropriação destas novas tecnologias.

Concluindo, é fundamental refletir sobre categorias 
estanques e olhar para adoção, não adoção, utilização e não 
utilização como um contínuo em detrimento de um conjunto 
de fases estritamente delimitadas. 

8 Idem. 
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Considerações finais

Este capítulo mostra que a relação entre pessoas idosas e 
adoção e utilização da Internet é mais complexa do que sugere 
o estereótipo da pessoa idosa tecnofóbica ou excluída. Se por 
um lado, a idade está de facto associada à adoção e não adoção 
da Internet, por outro, outros fatores, como os funcionais e 
atitudinais, ajudam a fornecer uma visão mais detalhada do 
contexto e dos processos sociais envolvidos nesta relação. As 
pessoas idosas adoptam menos as novas tecnologias do que 
os jovens, porque o seu contexto é também profundamente 
diferente: a Internet não está enraizada nas suas vidas, 
não nasceram com ela e não precisaram dela durante a sua 
infância, adolescência ou vida ativa. As crianças e os adoles-
centes aprendem a utilizar a Internet desde cedo, em casa 
ou na escola, enquanto os adultos adotam-na como condição 
central para a generalidade das ocupações laborais. Para a 
maioria das pessoas idosas, estas circunstâncias pessoais ou 
profissionais nunca estiveram presentes. 

Contudo, a pesquisa também indica que as experiências 
de vida das pessoas idosas parecem influenciar a adoção de 
novas tecnologias, por exemplo, uma exposição mais precoce 
às novas tecnologias ou a sua inclusão no ambiente de tra-
balho parecem fazer a diferença em relação às atitudes e à 
frequência de utilização de novas tecnologias. Uma análise 
baseada na abordagem do curso de vida pode trazer, assim, 
novas valências para a compreensão da adoção, não adoção 
e utilização de novas tecnologias. De igual modo, as relações 
intergeracionais afiguram-se como essenciais na adoção, per-
cepção e utilização da Internet pelas pessoas idosas: a pesqui-
sa indica que os netos são os grandes mentores, mediadores 
e moderadores entre a Internet e os seus avós, construindo 
assim uma ponte geracional. O estudo desta relação pode 
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apoiar o desenvolvimento de programas de literacia digital 
para as pessoas idosas, contribuindo para reduzir a ansiedade 
computacional frequentemente reportada por este grupo. 

Demonstramos, ainda, que o binário adoção e não ado-
ção ou utilização e não utilização é rapidamente questionado 
quando se aprofunda o estudo das pessoas idosas e da Inter-
net. Os utilizadores indiretos encontrados na nossa pesquisa 
em Lisboa, ou seja, aqueles que se consideram não utiliza-
dores, mas que usam a tecnologia intermitentemente com a 
assistência de outros, ilustram a necessidade de se repensar 
categorias dicotómicas e estanques. Pesquisa futura deve 
explorar diferentes tipos de utilizadores, não utilizadores, 
de utilizadores indiretos ou outros tipos que surjam neste 
contínuo. Os modelos de adoção de tecnologia devem consi-
derar diferentes níveis de utilização e não apenas uma forma 
global de utilização, considerando aspetos como frequência e 
tipos de utilização. As novas tendências na pesquisa social da 
Internet já se focam mais nos tipos de atividade online, do que 
apenas na frequência de utilização, alimentando tipologias 
mais completas. A associação de variáveis tais como traços 
de personalidade (usando, por exemplo, o modelo dos cinco 
grande fatores – Big Five) e habilidades sociais pode também 
ser elucidativa quanto às diferentes tipologias. 

Por fim, é importante reconhecer que uma população 
envelhecida acarreta desafios económicos e sociais, mas 
também oportunidades. Se o envelhecimento deve ser en-
tendido como uma experiência positiva para os indivíduos 
e para a sociedade, então “uma vida mais longa deve ser 
acompanhada por oportunidades contínuas de saúde, parti-
cipação e segurança” (World Health Organization, 2002, p. 
12), ou seja, o envelhecimento deve ser ativo. A participação 
mais ativa das pessoas idosas na Internet pode ter um efeito 
positivo não só ao nível micro, mas também ao nível macro, 
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se considerarmos as contribuições que este grupo pode dar 
para o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva e 
justa. Efetivamente, a inclusão digital ultrapassa o seu aspeto 
digital, sendo uma forma de inclusão social. E é por isso que 
os programas para combater a infoexclusão não devem só 
facilitar o acesso à Internet pelas pessoas idosas, mas tam-
bém investir em programas de literacia digital crítica que 
englobem o desenvolvimento de capacidades de utilização 
funcional, mas também de análise, descodificação e posicio-
namento crítico do utilizador face ao sistema. 

A pesquisa revela que níveis mais elevados de conforto 
com as novas tecnologias, em termos de literacia tecnológi-
ca, influenciam a sua adoção pelas pessoas idosas (Heinz, 
2013), reduzindo a ansiedade computacional (Czaja et al., 
2006) e eliminando vários equívocos sobre a Internet: para 
muitas pessoas idosas “a falta de interesse é causada por 
mal-entendidos sobre os computadores, que não são adequa-
dos para pessoas idosas, muito difíceis ou inúteis (Morris 
et al., 2007, p. 49). Assim, o desenvolvimento da literacia 
digital crítica pode ajudar as pessoas idosas a tornarem-se 
mais independentes, participativas e seguras na utilização 
da Internet e por conseguinte mais ativas e incluídas nas 
sociedades contemporâneas. 
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Der ältere Mensch und die Mediatisierung 
– Entwicklungslinien, Potenziale und 
Barrieren am Beispiel des Internets

Michael Doh

Doh propõe um processo reflexivo quanta à dicotomia 
“pessoas idosas” e “uso de mídias”, especialmente no tocante 
ao desenvolvimento e às potenciais barreiras do uso da 
internet. Para Doh, cada vez mais as pessoas idosas estão 
utilizando as mídias digitais como um recurso relevante 
para o processo de envelhecimento bem sucedido e com 
independência. No entanto, para o autor, há um “fosso digital” 
da forma com o os jovens e as pessoas idosas utilizam esses 
recursos.

Einführung 

Deutschland wie auch andere moderne Gesellschaften 
befinden sich in einem umfassenden gesellschaftlichen 
Umbruch, der durch zwei dynamisch verlaufende 

Prozesse gekennzeichnet wird. Zum einen durch einen 
demografischen Wandel im Sinne einer dreifachen Alterung 
der Gesellschaft – die Anzahl jüngerer Menschen geht 
aufgrund geringer Geki90burtenraten zurück, die Anzahl 
älterer Menschen steigt, zumal die Lebenserwartung weiter 
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zunimmt. So nahm die Anzahl an Personen ab 60 Jahren 
innerhalb der letzten hundert Jahren von fünf Millionen 
auf 21 Millionen zu, und der Anteil stieg von 8% auf 25% 
– und dieser Trend wird sich in den nächsten Jahrzehnten 
voraussichtlich fortsetzen (Statistisches Bundesamt, 2009). 

Zum anderen findet eine Mediatisierung des Alltags 
statt (Krotz, 2007), die mit dem Beginn der Digitalisierung 
in den 1980er Jahren durch eine dreifache Dynamik 
gekennzeichnet wird: In immer kürzeren Abständen erfolgen 
neue technologische und mediale Innovationen, mit immer 
weiteren Modifikationen und Variationen, die immer 
schneller und globaler in der Bevölkerung diffundieren. So 
wuchs die Nutzung des Internets seit 1995 von 16 Millionen 
auf eine Milliarde im Jahr 2005 und auf 2,7 Milliarden im 
Jahr 2013 an (Internet World Stats, 2014; ITU, 2014). Noch 
rasanter verlief die Ausstattung mit Mobiltelefonen: 2001 
gab es eine Milliarde Mobiltelefon-Verträge, 2005 über zwei 
Milliarden und 2013 sind es bereits 6,8 Milliarden (ITU, 
2014). Im Gegensatz dazu verlief die Diffusion des analogen 
Schlüsselmediums Fernsehen nahezu in Zeitlupe. Allein in 
Deutschland dauerte es über 20 Jahre bis das Fernsehen 
Mitte der 1970er Jahre zur Standardausstattung eines 
Haushalts gehörte (Doh, 2011a). Gleichermaßen beschaulich 
entstanden im Lauf der Jahrzehnte technische Innovationen 
wie Farbfernsehen, Fernbedienung und Satellitenfernsehen, 
während eine technische Generation eines Mobiltelefons 
nur noch zwei Jahre beträgt. Experten gehen davon aus, 
dass diese Innovationsdynamik noch mindestens bis 2030 
anhalten wird (Hörbst, 2003). 

Der Alltag wird demzufolge immer mediatisierter und 
technisierter, was zwar neue Möglichkeiten hinsichtlich 
Information, Kommunikation, Partizipation und Mobilität 
mit sich bringen wird. Es geht folglich nicht nur darum, 
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in die digitale Welt einzutreten, sondern auch in ihr zu 
verbleiben („nicht nur drin bleiben, sondern dran bleiben“). 
Doch speziell für ältere Menschen können diese dynamischen 
Umweltveränderungen einen starken „Umweltdruck“ 
(Lawton & Nahemow, 1973) erzeugen, die zu Gefühlen der 
Obsoleszenz und sozialen Ausgrenzung führen können. 
Lebenslanges Lernen ist folglich auch in Bezug auf 
veränderte Medienumwelten eine zentrale Komponente für 
ein gutes und gelingendes Altern (Kolland, 2007).

Tatsächlich überlagern sich zunehmend die beiden 
Prozesse der gesellschaftlichen Alterung und Mediatisierung. 
Immer mehr ältere Menschen öffnen sich gegenüber digitale 
Medien und nutzen diese als eine relevante Ressource für 
ein selbständiges und gutes Altern. Gleichwohl besteht eine 
andauernde „digitale Kluft“ zwischen Alt und Jung wie 
auch zwischen verschiedenen Gruppen älterer Menschen 
(Doh, 2011b). Als Gründe hierfür lassen sich mehrere 
personen- und umweltgebundenen Barrieren anführen 
(siehe Kap. 4.). Moderne Gesellschaften stehen daher vor 
der zukunftsweisenden Herausforderung der „digitalen 
Inklusion“, um möglichst viele Bevölkerungsgruppen 
an der digitalen Zivilgesellschaft und an den medialen 
Potenzialen teilhaben lassen zu können. Im Folgenden soll 
am digitalen Schlüsselmedium Internet aufgezeigt werden, 
wie die Mediatisierung in Deutschland speziell bei älteren 
Menschen fortschreitet und welche spezifischen Potenziale 
und Barrieren im Alter im Zugang und Umgang zu diesem 
Netzmedium bestehen.
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Die Verbreitung des Internets unter älteren 
Menschen

Um die Entwicklung in Deutschland besser einschätzen 
zu können, ist ein Blick auf den europäischen Raum 
aufschlussreich. Denn Deutschland gehört keineswegs zu den 
führenden Nationen. Dies macht sich besonders im Bezug 
auf die Verbreitung des Internets unter älteren Menschen 
bemerkbar. Die „eurostat“-Daten von 2013 der Europäischen 
Kommission (2014) listen Deutschland für die Altersgruppe 
65 bis 74 Jahre erst an neunter Stelle auf (siehe Abb. 1). 
Mit einer Diffusionsrate von 50% beträgt die Kluft zur 
führenden Nation Island 29 Prozentpunkte, zu Dänemark, 
Niederlande, Schweden und Luxemburg 26 Prozentpunkte. 
Dabei hat die Kluft in den letzten Jahren sogar noch 
zugenommen – 2010 betrug sie 23 Prozentpunkte (Doh, 
2011b). Dies ist umso bemerkenswerter als zu den jüngeren 
Altersgruppen bis 50 Jahre die Kluft zur europäischen Spitze 
nahezu geschlossen werden konnte. Die gesellschaftliche 
Kultur ist in Deutschland im Vergleich zu diesen Ländern 
weniger technikaffin und seniorenfreundlich. So hat man es 
hierzulande versäumt, bereits zu Beginn der Digitalsierung 
in den 1990er Jahren ältere Arbeitnehmer weiterzubilden 
und für ältere Menschen niedrigschwellige und nachhaltige 
Zugangs- und Lernorte zu schaffen (siehe Kap. 4.1.). 
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Abb. 1. Internetnutzung ín Europa 2013, Anteil letzte 3 Monate

Quelle: Eurostat, 2014 (N=ca. 215.000); Anteil an Personen, die das Internet in den 
letzten 3 Monaten genutzt haben.

Des Weiteren bestehen konstant hohe Unterschiede in 
der Verbreitung des Internets zwischen Alt und Jung (siehe 
Abb. 2): Während im Jahre 2013 bei den Personen unter 
50 Jahren mit 93% eine Vollabdeckung in der Nutzung 
des Internets besteht, liegen die Anteile bei den 50- bis 
59-Jährigen bei 79% und bei den 60- bis 69-Jährigen bei 
64%. Bei den darauf folgenden Altersgruppen nimmt die 
Nutzungsrate stark ab: Bei den 70- bis 70-Jährigen sind es 
nur noch 36%, bei den 80-bis 89-Jährigen 15%. Dabei fand 
in den letzten Jahren der stärkste Zuwachs bei den älteren 
Menschen statt. Laut Daten aus der ARD/ZDF-Online-Studie 
wuchs in Deutschland zwischen 2002 und 2013 die Anzahl 
an Onliner ab 60 Jahren von 1,4 Millionen auf knapp neun 
Millionen (van Eimeren & Frees, 2013). 

Dabei zeigen eigene Analysen aus dem (N)Onliner-
Atlas den stärksten Anstieg zwischen 2002 und 2013 in der 
Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen mit 50 Prozentpunkten 
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(von 14% auf 64%). Bei den 70- bis 79-Jährigen stieg die 
Internetverbreitung um 29 Prozentpunkte, bei den 80- bis 
99-Jährigen nur um 13 Prozentpunkte. Insgesamt stieg in 
diesem Zeitraum der Anteil an Onlinern ab 60 Jahren von 
7% auf 17%. Gleichwohl wird die Gruppe der Onliner ab 60 
Jahren von den 60- bis 69-Jährigen dominiert: Deren Anteil 
lag 2013 62% und 2002 sogar bei 72%; während der Anteil 
an Personen ab 80 Jahren in diesem Zeitraum lediglich von 
2% auf 5% zunahm. 

Abb. 2. Entwicklung der Internetnutzung nach Altersgruppen 2002 
- 2013

Quelle: (N)Onliner-Atlas 2002-2013 (N=30.000 - 50.000); Anteil an Personen, die 
das Internet nutzen, unabhängig von Ort und Grund der Nutzung.
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Diese verlangsamte Diffusionsentwicklung in den 
höheren Altersgruppen wird bei Betrachtung der Kohorten 
noch deutlicher. So zeigen sich zwischen 2002 und 2013 
überdurchschnittliche Zuwächse in den Geburtsjahrgängen 
bis etwa 1940 und jünger (siehe Abb. 3): In der Kohorte 1950-
1959 wuchs der Anteil an Onlinern um 28 Prozentpunkte auf 
74%, in der Kohorte 1940-1949 um 25 Prozentpunkte auf 53% 
an. Hingegen stiegen die Zuwächse in den Kohorten 1930-
1939 nur um 16 Prozentpunkte auf 26% und in der Kohorte 
1920-1929 um sechs Prozentpunkte auf 11%.

Abb. 3: Entwicklung der Internetnutzung nach Kohorten 2002 - 
2013

Quelle: (N)Onliner-Atlas 2002-2013 (N=30.000 - 50.000); Anteil an Personen, die 
das Internet nutzen, unabhängig von Ort und Grund der Nutzung.

Die großen Zuwächse an Onlinern ab 60 Jahren 
beruhen folglich überwiegend auf einem Kohorten- 
und einem demografischen Effekt - durch Nachrücken 
bevölkerungsstarker, jüngerer und internetaffiner 
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Altersgruppen in die Alterssegmente älterer weniger 
internetaffiner Gruppen. Tatsächlich altert die Onliner-
Gemeinde kontinuierlich: 2002 betrug das Durchschnittsalter 
eines Onliners 37 Jahre, 2013 sind es 43 Jahre. 

Aber es besteht nicht allein eine „digitale Kluft“ 
zwischen Alt und Jung, sondern auch zwischen den älteren 
Menschen: Entlang soziodemografischer Merkmale wie 
Geschlecht, Bildung, Einkommen, Haushaltsgröße und 
Region, wobei diese Unterschiede mit zunehmenden Alter 
an Bedeutung gewinnen. Beispielsweise finden sich 2013 in 
der Altersgruppe 14 bis 49 Jahren kaum noch Unterschiede 
zwischen Männern (94%) und Frauen (92%). Doch in der 
Altersgruppe 60 bis 69 Jahre erhöht sich die Differenz auf 
16 Prozentpunkte (Männer 72%, Frauen 56%) und erreicht 
ihren Zenit bei den 70 bis 79-Jährigen mit 20 Prozentpunkten 
(Männer 47%, Frauen 27%). In der Altersgruppe ab 80 Jahren 
geht die Differenz auf 15 Prozentpunkte zurück (Männer 24%, 
Frauen 9%), doch ist dies dem geringen Diffusionsniveau 
geschuldet; anders ausgedrückt: 62% der Onliner ab 80 
Jahren sind Männer, obwohl demografisch betrachtet zwei 
Drittel in dieser Altersgruppe Frauen sind (Statistisches 
Bundesamt, 2009). Noch deutlicher fallen die Unterschiede 
nach Bildungs- und Einkommensstatus aus. Hier gehörten 
2013 in der Altersgruppe ab 60 Jahren unter den Personen 
mit formal hoher Bildung (mind. Hochschulreife) bereits 
71% zu den Onlinern, doch nur 32% der Personen mit formal 
niedriger Bildung (max. Volksschule) (= 39 Prozentpunkte). 
Unter den Personen ab 60 Jahren mit hohen monatlichen 
Haushaltseinkommen (über 2000€/Monat) zählten 68% zu 
den Onlinern, dagegen nur 19% der Personen mit niedrigen 
Einkommen (max. 1000€/Monat) (= 49 Prozentpunkte). 
Dabei fallen die Differenzen wiederum bei den 70- bis 
79-Jährigen besonders hoch aus. Noch extremer werden die 
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Unterschiede, wenn man die soziodemografischen Merkmale 
miteinander kumuliert. So liegt das Diffusionsniveau bei 
den über 60-jährigen Männern mit hohen Bildungs- und 
Einkommensstatus, die nicht allein lebend in den alten 
Bundesländern wohnen bei 84%, bei den über 60-jährigen 
Frauen mit niedrigen Bildungs- und Einkommensstatus, 
die alleinlebend in den neuen Bundesländern wohnen, ist 
es nur 7%.

Bemerkenswert ist zudem, dass seit 2002 durch 
die starken Zuwächse an Onlinern ab 60 Jahren sich 
die Diffusionsunterschiede in den soziodemografischen 
Gruppen weiter verstärkt haben. Eine Erklärung hierfür 
bietet die Diffusionstheorie Rogers (2003), wonach die 
gesellschaftliche Verbreitung einer technischen Innovation 
zunächst von innovationsaffinen Gruppen vorangebracht 
wird („innovators“ und „early adopters“). Erst wenn die breite 
Masse der „early majority“ sich der Innovation gegenüber 
öffnet und die affinen Gruppen allmählich Sättigungsgrenzen 
erreichen, beginnen distante Gruppen („late majority“) 
aufzuholen. Aus diesem Grund lässt sich die Prognose 
aufstellen, dass in den nächsten Jahren die digitale Kluft 
zwischen Alt und Jung weiter abnehmen wird, keineswegs 
aber die zwischen Alt und Alt. 

Internetnutzung im Alter

Ältere Onliner weisen im Vergleich zu jüngeren 
Onlinern ein deutlich schmaleres Nutzungsspektrum wie 
auch eine geringere Nutzungsintensität auf. 2013 lag die 
tägliche Verweildauer (= Nutzungsdauer der Personen, 
die zum Tag der Befragung tatsächlich online waren) bei 
den 14-29-jährigen Onlinern bei 237 Minuten, bei den 
50-69-jährigen Onlinern bei 120 Minuten, bei den Onlinern 
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ab 70 Jahren lediglich bei 99 Minuten (van Eimeren & Frees, 
2013, S.361). Bei älteren Onlinern dominieren E-Mailen und 
die Nutzung von Suchmaschinen, während bei jüngeren 
Onlinern zusätzlich Communities und Videoportale zum 
Alltagsrepertoire gehören (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Onlineanwendungen nach Altersgruppen 2013

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2013. Basis: Deutschspr. Onlinenutzer ab 14 Jahren 
(n=1 389) (van Eimeren & Frees, 2013).

In Typologiestudien werden ältere Onliner zumiest als 
„Selektivnutzer“, „Randnutzer“ (Oehmichen und Schröter, 
2008) oder als „außenstehende Skeptiker“ (Initiative 
D21, 2013) gekennzeichnet, die sich allesamt durch einen 
geringen Aktivitätsgrad und geringe Innovationsfreude im 
Netz auszeichnen. Dieses spezifische Nutzungsverhalten 
ist nicht allein auf eine geringere Nutzungserfahrung oder 
-kompetenz zurückzuführen, hierfür kommen auch alters- 
und generationsbedingte Faktoren zur Geltung (siehe Kap. 
4.2. und 4.3.). Gleichwohl zeigen aktuelle Befunde, dass sich 
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allmählich das Nutzungsspektrum älterer Onliner erweitert 
und auch Soziale Medien an Bedeutung gewinnen (Bengesser 
& Tekster, 2013; Brenner & Smith, 2010; Busemann & 
Gscheidle, 2012; van Eimeren & Frees, 2013). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Deutschland 
im europäischen Kontext in Bezug auf technikdistante 
Gruppen noch einen erheblichen Nachholbedarf zu leisten hat. 
Entsprechend formuliert die Kommission zum 6. Altenbericht 
von 2010: „Die digitale Spaltung stellt die Gesellschaft 
vor neue medienpolitische und medienpädagogische 
Herausforderungen: Der digitale Graben muss geschmälert, 
Medienkompetenz gefördert, medienspezifische Vorurteile 
abgebaut und Chancengleichheit geschaffen werden.“ 
(Deutscher Bundestag, 2010, S.151).

Barrieren des Internets im Alter

Die Gründe, warum viele ältere Menschen kein Internet 
nutzen können oder wollen, sind vielfältig. Hierfür lassen 
sich im Wesentlichen fünf personen- und umweltbezogene 
Barrieren anführen.

Barriere Lebensphase „Alter“

Dass der ältere Mensch in der Gesellschaft keinen allzu 
hohen Stellenwert hat, zeigen mediale Schreckensbilder, die 
das Alter einseitig negativ darstellen wie Diskussionen um 
die „Rentnerschwemme“ oder „Krieg der Generationen“. Die 
Werbung deklariert –wohlwissend um den demografischen 
Wandel – weiterhin die jüngeren Personen unter 49 Jahren 
zur werberelevanten Zielgruppe. Aber auch hinsichtlich der 
sozialen Teilhabe und zivilgesellschaftlicher Aktivitäten 
finden sich strukturelle Defizite. Entsprechend schlussfolgert 
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die Kommission zum 5. Altenbericht, dass die Potenziale des 
Alters noch völlig unzureichend für das ältere Individuum 
selbst und die Gesellschaft genutzt werden. Es bestehen im 
Alter Versorgungslücken im Bereich des bürgerschaftlichen 
Engagements, an Bildungsangeboten und in der 
Zielgruppenansprache als Konsument und Medienrezipient. 
Kruse (2007) fordert eine „altersfreundliche Kultur“, 
Kade (2009, S. 109) bemängelt eine „Vergesellschaftungs-
lücke“: „Für jedes Lebensalter hält die Gesellschaft typische 
Regularien, Sozialisationsformen und Institutionen bereit, 
nur nicht für das Alter“. So werden noch immer ältere 
Arbeitnehmer unzureichend mit neuen Technologien und 
Medien fortgebildet; und im Bildungssektor findet sich 
besonders im ländlichen Raum eine Unterversorgung an 
Zugangs- und Nutzungsangeboten für neue Medien im Alter. 
Nur sporadisch findet sich Werbung für ältere Menschen in 
Bezug auf Computer, Internet oder Mobilfunk. Weiterhin 
dominieren in der Werbeansprache Anglizismen und 
technische Begrifflichkeiten sowie unübersichtliche Tarife.

Barriere Kohorte und Generation

Das spezifische Medienverhalten älterer Menschen 
wird nicht allein durch Veränderungen im Alternsprozess 
bestimmt, auch soziodemografische Merkmale, soziale Milieus 
sowie Kohorten- und Generationenzugehörigkeit spielen 
eine Rolle. Nahe beieinander liegende Jahrgänge verbinden 
kollektive Erfahrungen gesellschaftlicher Umwelten. 
Dies umfasst historische, kulturelle, soziale, politische, 
ökonomische wie auch technische und mediale Aspekte, die 
vor allem in der Jugendphase („formative Phase“) prägend 
wirken. Analog zu den kollektiven Technikerfahrungen 
(Sackmann & Weymann, 1994) beschreibt Schäffer (2009) 
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generationsspezifische „Medienpraxiskulturen“, die 
auf „fundamentalen Lern- und Aneignungsprozessen“ 
im Umgang mit Medien beruhen und mit spezifischen 
Denkformen und Handlungsweisen einhergehen. So 
wuchsen ältere Kohorten mit Massenmedien wie Zeitung, 
Kino, Radio und Fernsehen auf, also Medienumwelten, die 
durch Massenkommunikation und geringer individueller 
kommunikativer Spielräume geprägt war. Es dominierten 
funktionale Medienpraxiskulturen, die auch den Umgang mit 
Medien überformten, die im weiteren Lebenslauf hinzukamen. 
Entsprechend zeigten in der Studie zur Computernutzung 
von Schäffer (2009) Personen, die vor 1950 geboren 
wurden, vorrangig funktionale Nutzungsformen, während 
jüngere Kohorten, die durch interaktive Medienwelten 
sozialisiert wurden, weit mehr spielerische und explorative 
Nutzungsformen aufwiesen. Hinzu kommen Unterschiede 
in der Technikgrammatik und Bedienungsweise: während 
ältere Kohorten durch elektromagnetische und mechanische 
Bedienung von Technikgeräten sozialisiert wurden, sind 
ihnen softwarebasierte Menüoberflächen fremd (Claßen, 
Oswald & Wahl, 2012; Docampo Rama, de Ridder, Bouma, 
2001). Dies hat zur Folge, dass sich ältere Kohorten weit 
mehr als jüngere Kohorten in einer digitalen Welt „einleben“ 
müssen. Prensky (2009) titulierte hierzu Personen, die 
nach 1980 geboren wurden als „digitale natives“ und ältere 
Kohorten als „digital immigrants“.

Alternsspezifische Barrieren

Ältere Menschen besitzen eine generelle Lernfähigkeit 
und Lernbefähigung im Umgang mit neuen Medien, 
doch finden sich erhöhte Lernschwierigkeiten infolge von 
sensorischen, kognitiven und motorischen Alterseffekten 
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(Charness & Schaie, 2003; Cutler, 2006). So lässt ab 
dem dritten Lebensjahrzehnt die Geschwindigkeit 
der Informationsverarbeitung nach und damit die 
Lerngeschwindigkeit, ab dem fünften Lebensjahrzehnt geht 
auch die Lernkapazität zurück (Salthouse, 2009). 

Besonders der Umgang mit menügesteuerten Displays 
erfordert für ältere Kohorten ein kognitiver Mehraufwand, 
da es einen mentalen Aufwand an das Arbeitsgedächtnis 
und an visuell-räumliche Fähigkeiten stellt und ein Um- und 
Neulernen erfordert. Psychologische Abwehrreaktionen wie 
Desinteresse, Vermeidung, Ängste und Obsoleszenz können 
die Folge sein (siehe Kap. 4.5.). 

Zudem schneiden ältere Menschen im Leistungsvergleich 
mit jüngeren schlechter ab. Sie arbeiten mit einem 
Computer langsamer, fühlen sich unsicherer, haben größere 
Ängste etwas falsch zu machen und begehen auch mehr 
Anwendungsfehler (Czaja et al., 2006). Hinzu kommen im 
„Vierten Alter“ motorische und sensorische Einbußen, die 
zusätzlich das kognitive Leistungsvermögen einschränken 
können. In einer Schweizer Studie von 2009 beklagte jeder 
vierte Offliner im Alter ab 65 Jahren über Gedächtnis-
schwierig keiten sowie über Seh- oder Hörprobleme; jeder 
sechste über motorische Ein schränkungen der Finger oder 
Hände. Unter den Onlinern fallen diese Einschränkungen 
deutlich geringer aus (Schelling & Seifert, 2010).

Aufgrund dieser altersgebundenen Barrieren gilt es 
bei Bildungsangeboten spezifische Lernmodalitäten zu 
berücksichtigen. Nach Kim (2008) lassen sich folgende 
Merkmale als lernförderliche Umwelten anführen: kleinere, 
altershomogene mitunter auch geschlechtshomogene 
Gruppen. Die Selbstwirksamkeit lässt sich in besonderer 
Weise durch Modellpersonen gleichen Alters und Geschlechts 
erhöhen („Vicarious Experience“; Bandura, 1997). Das 
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Lerntempo sollte selbstgesteuert erfolgen und Lernziele an 
den individuellen Bedürfnissen, Interessen und Kompetenzen 
ausgerichtet sein.

Medienbezogene Barrieren: Zugänglichkeit, 
Nützlichkeit und Datenqualität

Neben den personenbezogenen Barrieren sind es vor 
allem die Medien und Technikgeräte selbst, die für ältere 
Menschen oftmals unüberwindbare Barrieren aufweisen. 
Dabei können zwei Formen umweltbedingter Barrieren 
unterschieden werden. Zum einen Barrieren hinsichtlich 
der technischen Zugänglichkeit („Accessibility“). So sollten 
bspw. Inhalte im Internet auch für Personen mit motorischen 
und sensorischen Einschränkungen zugänglich sein, z.B. 
durch softwaregestützte Vorleseprogramme („screenreader“) 
für sehbeeinträchtige Personen. Zudem sollten Inhalte 
unabhängig vom Betriebssystem oder vom Display 
aufrufbar sein. Eine weitere Form der Ausgrenzung bieten 
geschützte Websiten, die nur mit sogenannten „Captchas“ 
nutzbar sind. Solche Eingabefelder, bei der verschwommene 
Ziffern oder akustisch verzerrte Laute dechiffriert werden 
müssen, stellen nicht nur für beeinträchtigte Personen eine 
technische Barriere dar. Zum anderen bestehen vielfältige 
Barrieren hinsichtlich der Benutzbarkeit und Gebrauchs-
tauglichkeit („Usability“). Diese umfassen Aspekte der 
Hardware-Ergonomie, wonach technische Produkte wie 
Computergehäuse, Bildschirm, Maus und Keyboard im 
Design und Aufbau so gestaltet sein sollten, dass Menschen 
mit Einbußen im Bewegungs- und Wahrnehmungsapparat 
damit barrierefrei arbeiten können. Zudem sollten 
Bedienprogramme und Internetseiten intuitiv und leicht 
nutzbar sein und geringe Fehlerraten aufweisen. Als Maxime 
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gilt ein „Design for All“ oder „Universal Design“: was für 
Personen mit motorischen, sensorischen oder kognitiven 
Einschränkungen gut und bedienungsfreundlich ist, ist es 
auch für alle anderen. Für das Internet bedeutet dies z. B. 
die Verwendung einer einfachen, verständlichen Sprache, 
flexibler Farben und Schriftgrößen sowie die Vermeidung zu 
breiter Seiten und zu langer Namen von Webseiten. 

Diese Empfehlungen sind Bestandteil des „Web Content 
Accessibility Guidelines 1.0“ (WCAG 1.0), das 1999 die 
us-amerikanische „World Wide Web Consortium“ (W3C) 
entwickelte. Diese enthalten 14 Richtlinien und technische 
Umsetzungshinweise mit unterschiedlichen Prioritätsstufen, 
die vorgeben, was beim Web-Design beachtet werden muss 
(Stufe 1), beachtet werden soll (Stufe 2) und werden kann 
(Stufe 3). In Deutschland gelten seit 2006 die Vorgaben 
der Stufe 1 auf Bundesebene für alle Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts. Doch sind diese Vorgaben keineswegs auf 
Länderebene einheitlich umgesetzt, weshalb auf kommunaler 
Ebene noch Defizite für ein barrierefreies Internet bestehen. 

Das Internet gilt als ein offenes System, das relativ 
ungefiltert und ungeschützt Inhalte darbietet. Die Kehrseite 
dieser offenen Kommunikationsarchitektur stellen Mängel in 
der Datensicherheit, dem Schutz persönlicher Daten und der 
Datenqualität dar. Dabei hinkt das kulturelle Bewusstsein 
den fortschreitenden Gefahrenquellen hinterher, was als 
„cultural lag“ bezeichnet wird (Riley, Kahn & Foner, 1994). 
Schlagworte wie Datenüberwachung, Datensicherheit, 
Viren, Spam, Phishing, Shitstorm und Internetpiraterie 
umreißen die Vielfalt an Risiken, verunsichern Onliner, 
distanzieren Offliner und belasten das Image des Mediums. 
Der öffentliche Diskurs um Liberalisierung oder Regulierung 
kann als gesellschaftlicher Adaptationsprozess an die neuen 
Informations- und Kommunikationsverhältnisse verstanden 
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werden, wobei die Einstellungen und Haltungen einer 
generationsspezifischen Medienpraxiskultur zu entsprechen 
scheinen. Analog geprägte Generationen fordern weit 
mehr ordnungspolitische Lösungen, während die jungen, 
im digitalen Zeitalter sozialisierten Generationen, weit 
mehr für die liberale Freiheit des Netzes stehen. Nach Bolz 
(1993) befindet sich die Menschheit im Übergang von der 
Schriftkultur zur telematischen, vernetzten Gesellschaft mit 
Hypermedien und neuen kulturellen Codes. Der sichere und 
kompetente Umgang mit dem Internet stellt insofern eine 
Herausforderung für jeden Onliner dar, denn es erfordert 
auch „eine höhere und eigenständigere Bewertungs kompetenz“ 
(Sandbothe, 1998).

Psychologische Barrieren

Die Zusammenschau der umwelt- und personenbezogenen 
Barrieren lässt deutlich werden, weshalb weiterhin viele 
ältere Menschen eine relativ große Distanz zum Internet 
aufweisen. Dies wird durch Befunde aus der ARD/ZDF-
Offline-Studie 2009 zu Motiven und Einstellungen von 
Offlinern bestätigt: 93% der Befragten erkennen keinen 
Mehrwert zu den genutzten klassischen Massenmedien 
und 83% sehen keinen persönlichen Nutzwert (Gerhards & 
Mende, 2009). Jeder Zweite bemängelt fehlende Transparenz 
von Tarifen, jeder Dritte fehlende Kompetenzen, jeder 
Vierte fehlende soziale Unterstützung zum Einstieg. Eine 
grundsätzliche Ablehnung des Internet nennt ein Drittel. 
Als Hauptsorgen werden von Offlinern eine Suchtgefahr 
(85% Zustimmung) und die Verbreitung pornografischer 
und politisch extremer Inhalte (72% Zustimmung) genannt. 
Dieses negative Image wird durch eine zunehmend kritische 
Haltung gegenüber einer mangelnden Datensicherheit und 
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-qualität bekräftigt. Offliner ab 65 Jahren hält besonders 
der kognitive Kostenaufwand zum Erlernen dieser Technik 
von deren Nutzung ab. 71% empfinden das Internet als 
zu kompliziert, 60% empfinden den Lernaufwand als zu 
hoch (Schelling & Seifert, 2010). Bemerkenswert ist in 
der Schweizer Studie die subjektive Einschätzung älterer 
erfahrener Onliner zu ihren Anfangssorgen. Als Neuling 
empfanden 42% das Internet als kompliziert und 33% 
äußerten die Sorge um einen zu hohen Lernaufwand; doch 
mit zunehmender Nutzungserfahrung reduzierte sich der 
Anteil um jeweils die Hälfte. Diese Befunde unterstreichen 
die Bedeutung psychologischer Barrieren, verweisen aber 
auch auf die hohe Plastizität, solche Barrieren durch positive 
Nutzungserfahrung abbauen zu können. 

Potenziale des Internets im Alter

Welche enormen Möglichkeiten und Potenziale 
das Internet speziell für ältere Menschen bietet, soll im 
folgenden Abschnitt behandelt werden. Dabei lassen 
sich fünf Kernbereiche beschreiben, zu denen jeweils 
exemplarisch kostenlos zugängliche Onlineangebote 
vorgestellt werden. Es sei darauf hingewiesen, dass durch 
die hohe Entwicklungsdynamik die genannten Beispiele 
lediglich punktuell und temporär die dargestellten Potenziale 
repräsentieren. In kürzester Zeit können neue Dienste und 
Angebote entstehen und selbst etablierte verschwinden. 
Ebenso ist nicht gewährleistet, ob auch zukünftig solche 
Internetseiten kostenlos zugänglich bleiben. So prophezeit 
Wu (2010), dass sich das Internet von einem offenen zu einem 
geschlossenen (und kostenpflichtigen) System entwickeln 
wird.
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Potenziale zur Information

Mit dem Alter nimmt das Interesse an medienvermittelter 
Information und Alltagsorientierung zu. Dazu nutzen ältere 
Kohorten vorrangig die linearen Massenmedien Fernsehen 
und Radio. Doch stellt auch das Internet diesbezüglich eine 
bedeutsame Ressource für ältere Menschen dar. Zum einen durch 
die enorme Informationsmenge – etwa alle zwei Jahre verdoppelt 
sich die globale Datenmenge. Zum anderen bietet es als nicht-
lineares Medium den Vorteil, Informationen zeitsouverän 
bereitzuhalten. Tatsächlich ist die Informationsfunktion 
ein Hauptmotiv für ältere Menschen, online zu gehen. Die 
Nutzung von Suchmaschinen ist für Alt und Jung die häufigste 
Onlineanwendung (siehe Kap.3). Neben Nachrichten sind 
es Serviceseiten (Straßenkarten, Wetter und Reiserouten), 
Ratgeber- und Gesundheitsinformationen, die vorwiegend 
abgerufen werden. Online-Enzyklopädien wie „Wikipedia“ 
werden mittlerweile von jedem zweiten Onliner ab 60 Jahren“ 
genutzt. Noch wenig Beachtung finden bei älteren Onlinern 
Video- und Audiobeiträge („Podcasts“). Hier können bspw. die 
im Alter besonders frequentierten Hauptnachrichtensendungen 
der öffentlich-rechtlichen Anstalten jederzeit über Mediatheken 
abgerufen werden. Dabei bietet die Möglichkeit, die Rezeption 
selbst steuern zu können, in Anbetracht abnehmender 
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit im Alter einen 
Mehrwert gegenüber der linearen Rezeptionssituation über 
das Fernsehen. 

Potenziale zur Kommunikation

Neben der Information ist die Kommunikation die zweite 
Hauptfunktion des Internets für ältere Menschen (siehe 
Kap. 3). Diese Kommunikationsform des elektronischen 
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Briefverkehrs eröffnet – in besonderer Weise für immobile 
Personen – auf bequeme und unmittelbare Art neue 
Möglichkeiten der Kontaktpflege mit dem vertrauten sozialen 
Netzwerk wie Familie und Freunden. Zudem erleichtert es die 
Pflege von Distanz- und intergenerationellen Beziehungen 
(Doh, Wahl & Schmitt, 2008). Gleiches gilt für die Online-
Bildtelefonie. Gegenüber dem klassischen Telefonieren liegt 
der Vorteil in der Bisensualität von Bild und Ton, zudem 
können parallel Textnachrichten und Daten aus getauscht 
oder Videokonferenzen abgehalten werden.

Eine neue Form der Vergemeinschaftung stellen soziale 
Netzwerke dar. Zwar ist es eine Domäne der Jugend, sich 
nahezu täglich auf solchen Plattformen auszutauschen, 
doch immerhin nutzt auch jeder zehnte Onliner ab 60 
Jahren solche Angebote, Tendenz steigend. Von den älteren 
Onlinern mit einem eigenen Profil in einer privaten 
Community nutzen 15% diese Plattform täglich, weitere 
19% wöchentlich (Busemann & Gscheidle, 2012). Beliebt 
sind altersgemischte Netzwerke wie „Stayfriends“ oder 
„Facebook“ sowie zunehmend auch Netzwerke speziell für 
Senioren wie „Feierabend“, „Platinnetz“ oder „Seniorbook“. 
Hier finden sich altersrelevante Angebote zu Gesundheit, 
Reisen, Finanzen oder Unterhaltung. Oftmals lassen 
sich auf diesen Netzwerken regionale Interessens- und 
Hobbygemeinschaften gründen, denn ältere Onliner wünschen 
sich in stärkerem Ausmaß als jüngere, aus den rein virtuellen 
Beziehungen reale entstehen zu lassen. Neue Möglichkeiten, 
der Singularisierung im Alter entgegenzutreten, bieten 
Partnerschaftsbörsen für ältere Singles wie „Herbstliebe“, 
„Späte Liebe“ oder „Reife Liebe“. Für Menschen mit 
körperlichen oder psychischen Erkrankungen und ihren 
Angehörigen eröffnen onlinebasierte Selbsthilfegruppen 
Möglichkeiten zur Unterstützung und Vernetzung. Verbände 
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wie z. B. die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft bieten 
neben umfangreichen Informationen auch Serviceangebote 
wie Hotlines, Blogs oder Foren. Diese Formen virtueller 
Kommunikation stellen niedrigschwellige und informelle 
Zugangswege dar und können helfen, betroffene Zielgruppen 
besser zu erreichen. 

Potenziale zur Partizipation und sozialen Teilhabe

Ein weiteres Potenzial bietet das Internet durch die 
aktive Partizipation als Produzent von Netzinhalten wie 
Videos, Bilder und Textinhalten. Indem derartige Beiträge 
für alle bzw. für eine bestimmte Community ins Netz 
gestellt werden („one-to-many-communication“), nimmt man 
aktiv teil an der virtuellen Gemeinschaft. Dabei kann der 
Produzent in der Regel von der Community Rückmeldungen 
in Form von Kommentaren oder Bewertungen erhalten 
(„many-to-one-communication“).  Besonders diese 
Möglichkeiten der Anschlusskommunikation fördert das 
Gefühl gesellschaftlicher Teilhabe. Einen besonderen Reiz 
besitzen solche Partizipations- und Kommunikationsräume 
durch ihre offene und anonymisierte Zugangsform, wodurch 
altersgemischte bzw. altersunabhängige Dialoge entstehen 
können. Dies soll anhand dreier Beispiele illustriert werden. 

1) Nahezu alle Zeitungsverlage und Rundfunkanbieter 
haben auf ihren Internetseiten Foren eingerichtet, in denen 
über Themen zum aktuellen Zeitgeschehen diskutiert 
werden können. Das meistgenutzte deutschsprachige 
Diskussionsforum ist derzeit „Spiegel-Online“ mit über 
200.000 Mitgliedern (Doh, 2011a). Im Gegensatz zum 
(analogen) Leserbrief stellen diese Foren eine offene und 
altersgemischte Form von bürgerschaftlichen Diskurs 
bereit. Da ältere Menschen als besonders interessiert an 
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Politik und gesellschaftlichen Themen gelten (Doh, 2011b), 
könnten sich hier neue Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe 
und Partizipation ergeben. 

2) Soziale Teilhabe verbunden mit der Förderung von 
Kreativität bieten Foto- und Videoportale, auf denen eigene 
Standbilder bzw. Bewegtbilder für die Netzwelt hochgeladen 
werden können. Dabei stellt das Videoportal „YouTube“ mit 
monatlich über einer Milliarde Besuchern eines der global 
meistgenutzten Internetseiten dar (YouTube, 2014). Unter 
älteren Menschen wird das Videoportal relativ wenig genutzt, 
allerdings finden sich unter ihnen „early adopters“, wie z. 
B. der 1927 geborene Engländer Peter Oakley. Er begann 
als vereinsamter Witwer 2006 eigene Filmbeiträge auf das 
Videoportal zu stellen. Mittlerweile hat er über 400 Videos 
gedreht, in denen er Lebensgeschichten erzählt und alltägliche 
Geschehnisse kommentiert. Mit seinem Videokanal („The 
Internet Grandad“, www.youtube.com/user/geriatric1927), der 
über neun Millionen Besucher aufweist, gehört er national 
zu einem der populärsten Videoproduzenten. Dies belegt, wie 
man auch im hohen Alter digitale Welten als Ressource für 
soziale Teilhabe und intergenerationellen Dialog nutzen kann. 

3) Ein besonderes Potenzial zur Partizipation nicht nur 
für ältere Menschen, sondern für die Gesellschaft, stellen 
Online-Enzyklopädien und Portale zur Zeitgeschichte dar. 
Hierbei verfügen ältere Menschen über ein Humankapital 
an (generationsspezifischen) Wissensbeständen, Expertisen 
und Lebensgeschichten. „Wikipedia“ als größte Online-
Enzyklopädie versucht durch spezielle Förderprogramme 
wie „Silberwissen“ diese Ressource nutzbar zu machen. 
Dabei werden ältere Menschen gesucht und geschult, um 
z. B. Informationen zur Zeitgeschichte, Heimatkunde oder 
Sehenswürdigkeiten beizusteuern (Schmidt, 2013).

http://www.youtube.com/user/geriatric1927
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Es bestehen insofern zahlreiche Möglichkeiten, sich im 
Alter aktiv und kreativ in der Netzwelt einzubringen und 
auf diese Weise an der modernen Gesellschaft teilzuhaben. 
Allerdings ist das Interesse an solchen Formen der aktiven 
Partizipation bei Alt und Jung nicht stark ausgeprägt: 
Lediglich 6% der Onliner ab 60 Jahren zeigten sich 2012 
sehr interessiert, aktiv Beiträge ins Netz zu stellen, von den 
Onlinern zwischen 14 bis 29 Jahren sind es 12% (Busemann 
& Gscheidle, 2012). 

Potenziale zur kognitiven Stimulanz und Bildung

Das Erlernen und der Umgang mit einem neuen 
Medium wie Computer oder Internet bedeutet für ältere 
Generationen ein Neu- und Umlernen. Dies setzt Offenheit 
für neue Erfahrungen voraus und fördert kognitive Aktivität, 
beides bedeutsame protektive Faktoren für ein gesundes 
Altern. Neben den oben angeführten Anwendungsfeldern 
zu Information, Kommunikation und Partizipation 
lassen sich auch spezielle Angebote zur kognitiven 
Stimulanz ausmachen. Beliebt unter älteren Menschen 
sind unterhaltsame Gedächtnis spiele wie Kreuzworträtsel 
oder Sudoku, die ebenso online angeboten werden wie eine 
Vielzahl weiterer Gedächtnisübungen. 

Zum Bereich Altenbildung gibt es spezielle e-Learning 
wie z.B. „eLSe“ (www.el-se.org/) von der Universität 
Erlangen-Nürnberg. Auch Seniorenuniversitäten bieten 
onlinegestützte Bildungsangebote an. Das Zentrum für 
Allgemeine wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW, Ulm) 
fördert regionale und internationale Online-Projekte zu 
„Forschendes Lernen“ im Alter. Zum Konzept gehört es, dass 
nicht ausschließlich virtuell kommuniziert und gelernt wird, 
sondern reale Treffen initiiert werden. 

http://www.el-se.org/
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Eine weitere Variante öffentlicher Bildungszugänge 
stellen sogenannte „Moocs“ („massive open online courses“) dar. 
Hierbei handelt es sich um E-Plattformen von Universitäten 
oder kommerziellen Anbietern, die Bildungsangebote und 
Kurse mittels Videoaufzeichnung („webinare“) bereitstellen. 
Bildungsinteressierte können diese zeit- und ortsunabhängig 
nutzen und teilweise auch Qualifikationen erwerben. Diese 
Moocs sind bei älteren Onlinern noch kaum verbreitet, 
zudem zeigen Studien, dass für einen Lernerfolg E-Learning-
Angebote zusätzlich reale Lernsettings bereitstehen sollten 
(Means, Toyama, Murphy, Bakia & Jones, 2010). 

Potenziale zur Selbständigkeit, Gesundheit und 
Pflege

Das Internet  schafft  neue Handlungs-  und 
Gestaltungsmöglichkeiten, die zur Selbständigkeit und 
Autonomie im Alter beitragen können. Durch e-Banking, 
e-Commerce, e-Government oder e-Learning lassen 
sich bequem und zeitsouverän von zu Hause oder mobil 
Alltagstätigkeiten organisieren. Besonders im „Vierten Alter“, 
wenn körperliche, kognitive und soziale Ressourcen gefährdet 
sind, können solche Anwendungsfelder unterstützend 
wirken und helfen, möglichst lange selbstständig zu 
Hause und in vertrauter Umgebung leben zu können. 
Potenziale zur Aufrechterhaltung von Wohnautonomie und 
Selbstständigkeit speziell bei Hilfs- und Pflegebedürftigkeit 
bieten assistive Technologiesysteme mit Netzmedien, 
Notrufsystemen, Sensor- und Videotechnologien (Stichwort 
„Ambient Assisted Living“). 

Neue Anwendungsfelder zur Gesundheitsprävention 
und Rehabilitation ergeben sich durch „Serious Games“, 
in denen auf spielerische Art Gesundheit, Ernährung, 
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Sport oder Bildung gefördert werden kann. Zu den 
bekanntesten Produkten gehört die Spielkonsole (z.B. Wii, 
X-Box), die vereinzelt auch in Altenheimen zum Einsatz 
kommt. Allerdings hat die Gaming-Industrie in Bezug auf 
„Silver Games“ noch erhebliches Entwicklungspotenzial. 
Hingegen finden sich zahlreiche Modellprojekte wie z. B. 
„Motivotion60+“ www.motivotion.org/), wo bspw. Senioren 
mit einem Ergometer-Home-Trainer und mittels Erfassung 
von Vitalparametern ein individuell abgestimmtes Kreislauf- 
und Ausdauertraining absolvieren können.

Neue Wege in der Pflege bietet das Internet zur 
Aktivierung und zur Biografiearbeit insbesondere auch für 
Migranten und Menschen mit Demenz. So können je nach 
individuellem Bedürfnis, Interesse und Kulturhintergrund 
auf Videoportalen passende Angebote zusammengestellt 
werden (z. B. alte Volkslieder, Dialekte, Stars und historische 
Ereignisse) oder mittels Kartendiensten vertraute Umwelten 
virtuell besucht werden (vgl. O`Rourke, Tobin, O’Callaghan, 
Sowman & Collins, 2011). 

Ausblick

Das Internet bietet vielfältige Potenziale, weshalb dieses 
digitale Schlüsselmedium wichtige Ressource für ein gutes 
und gelingendes Altern darstellen kann (vgl. Melenhorst, 
Rogers & Fisk, 2007). Doch welche langfristigen Effekte die 
Internetnutzung tatsächlich im Alter besitzt, ist bislang 
offen. Zahlreiche Vergleichsstudien zu Offlinern konstatieren, 
dass ältere Onliner als gesünder, aktiver und mobiler 
gelten, generell technikaffiner und -kompetenter sind, über 
ein größeres soziales Netzwerk und ein höheres Ausmaß 
an Selbstwirksamkeit, positivem Altersbild, Offenheit 
und Lebenszufriedenheit verfügen (Kim, 2008; Wagner, 

http://www.motivotion.org/
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Hassanein & Head, 2010). Doch handelt es sich hierbei nicht 
um Längsschnittanalysen, weshalb die Unterschiede nicht 
kausal auf die Nutzung des Internets zurückgeführt werden 
können (Dickinson & Gregor, 2006). Ein aktuelles Review, das 
sich auf publizierte Meta-Analysen stützt, berichtet positive 
Effekte im Längsschnitt – ohne Altersspezifika – hinsichtlich 
Internetnutzung und sozialer Interaktion mit Freunden 
(Appel & Schreiner, 2014). Zudem konnten keine negativen 
Effekte auf Einsamkeit, Wohlbefinden oder schriftsprachliche 
Kompetenzen als Folge von Internetnutzung nachgewiesen 
werden.

Unbenommen dieser wissenschaftlichen Befundlage, 
laufen in Deutschland und in Europa seit vielen Jahren 
vielfältige Förderprojekte zur „Digitalen Inklusion“. Diese 
werden oftmals im Verbund von Staat, Wirtschaft (z.B. 
„Initiative D21“), Wissenschaft und Bildung finanziert und 
durchgeführt. Speziell für ältere Menschen entstanden 
Ende der 1990er Jahre zunächst Informationskampagnen 
wie bspw. „Senior-Info-Mobil“ (http://www.uni-ulm.de/
LiLL/senior-info-mobil/) sowie Computer-Clubs und 
Internet-Cafés als Zugangs- und Lernorte. Danach folgten 
Initiativen für spezifische Altersgruppen wie Frauen, 
Menschen auf dem Lande oder Migranten sowie Projekte 
zur regionalen, nationalen und internationalen Vernetzung 
von älteren Onlinern (bspw. das Netzwerk ViLE: https://
www.vile-netzwerk.de/). Aktuell hat sich der Fokus auf 
nachbarschaftliche Kampagnen verlagert (bspw. „Internet 
erfahren“: http://www.internet-erfahren.de/) sowie auf die 
Qualifizierung älterer Menschen mit Technikerfahrung als 
Multiplikatoren und Wissensvermittler für technikdistante 
ältere Menschen (bspw. "Senioren-Technik-Botschafter": 
http://www.mtidw.de/service-und-termine/publikationen/
senioren-technik-botschafter). Doch fehlt diesen temporär 

http://www.uni-ulm.de/LiLL/senior-info-mobil/
http://www.uni-ulm.de/LiLL/senior-info-mobil/
https://www.vile-netzwerk.de/
https://www.vile-netzwerk.de/
http://www.internet-erfahren.de/
http://www.mtidw.de/service-und-termine/publikationen/senioren-technik-botschafter
http://www.mtidw.de/service-und-termine/publikationen/senioren-technik-botschafter


Michael Doh 247_____________________________________________________________.

angelegten Initiativen oftmals die ökonomisch-strukturelle 
Basis für ein nachhaltiges Angebot und eine Weiterförderung. 
Zudem werden überwiegend interessierte und aufgeschlossene 
Offliner erreicht. Bildungsferne, hochaltrige, hilfs- und 
pflegebedürftige und ausländische Personengruppen werden 
immer noch unzureichend angesprochen. Von daher bleibt 
es weiterhin eine große gesellschaftliche Herausforderung, 
technik- und speziell internetdistante Bevölkerungsgruppen 
an die digitale Welt heranzuführen und ihnen dadurch neue 
Chancen und Ressourcen für ein gelingendes und gutes 
Altern zu ermöglichen.
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