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POR UMA APROXIMAÇÃO MAIS AMIGÁVEL DAS PESSOAS IDOSAS ÀS 
RECENTES TECNOLOGIAS DO SMARTPHONE E TABLET 

 

RESUMO: Que as pessoas idosas almejem estar em dia com o manejo de 
smartphones e tablets não é novidade. Especialmente aquelas que voltam à 
Universidade, e que ficam a par, até pelos próprios colegas de curso, das vantagens 
de usar, por exemplo, aplicativos que possibilitem desde exercitar a mente com jogos, 
como um aplicativo com palavra-cruzada, até facilitar atividades corriqueiras como 
localizar endereços, chamar um táxi, adquirir um ingresso de cinema/teatro, pagar 
uma conta bancária, fazer ligações nacionais e internacionais sem custos. Afinal, 
assujeitados que sempre estiveram os seres humanos a múltiplos “dispositivos” no 
sentido agambiano, por que a simples condição etária alteraria a competência dos 
idosos ou lhes impediria novas habilidades para lidar com dispositivos mobiles, ou 
seja, com tecnologias móveis-portáteis dos smartphones e tablets? Nessa direção, 
esta pesquisa de mestrado em abordagem qualitativa, investe em reflexões 
gerontológicas de caráter interdisciplinar e foco social, que fundamentam práticas 
profissionais deste pesquisador no campo das novas tecnologias com idosos. E sob a 
orientação teórico-metodológica especialmente agambiana, dentre outros teóricos do 
envelhecimento e do campo das tecnologias digitais, e a partir da observação-
participante do pesquisador (inclusive com registros em diário de Campo) sobre o 
avanço dos idosos, orientados para aquisição de habilidades práticas de manuseio do 
smartphone e tablet. Trata-se de estudo envolvendo trinta idosos, situando-se, pois, a 
pesquisa na interface entre a área do envelhecimento e das novas tecnologias mobile. 
Objetiva-se oferecer uma prática de aprendizagem às pessoas idosas, que podem, a 
partir de algumas estratégias ou técnicas facilitadoras – inclusive consolidadas em 
Tutorial on-line criado por este pesquisador -, valerem-se das tecnologias digitais, 
como o uso de aplicativos em seus smartphones, ou celulares, e tablets, que facilitam 
suas atividades cotidianas, com oportuno ganho de esforços, tempo, e custos, além 
de lhes trazer benefícios de ordem subjetiva, para uma melhor qualidade de vida. 
Exemplares nesse sentido são as evidências de que o simples critério etário não 
impede que idosos ganhem habilidades de manuseio eficiente de seus mobiles, 
refutando-se, assim, qualquer alegação preconceituosa, generalizante e 
discriminadora por consequência, de não atualização dos idosos diante das inovações 
tecnológicas. Isso nos licencia a dizer que idosos podem tornar-se exímios no uso de 
seus aplicativos mobiles, inclusive com a troca de experiências midiáticas facilitadoras 
às atividades do cotidiano entre os próprios colegas de estudos, a ponto de 
dialogarem a respeito com netos e filhos, reforçando-se, desse modo, as relações 
intergeracionais.    

Palavras-chave: Tecnologias digitais; Pessoas idosas; Aplicativos em smartphones e 
tablets; Inclusão digital. 



	

	

FOR A MORE FRIENDLY APPROACH FROM THE ELDERLY TO THE RECENT 
TECHNOLOGIES OF THE SMARTPHONE AND TABLET  

 

ABSTRACT: That the elderly people aim to be up to date with the handling of 
smartphones and tablets is nothing new. Especially those who return to the University, 
and who are aware, even if it’s by their fellow students, of the advantages of using, for 
example, applications that enable everything from exercising the mind with games, 
such as a crossword application, to facilitate everyday activities, How to locate 
addresses, call a taxi, get a movie / theater ticket, pay a bill, make national and 
international calls at no cost. After all, as it has been asserted that humans have 
always subjected to multiple "devices" in the Agambian sense, why would the simple 
condition of age alter the competence of the elderly or prevent new skills in dealing 
with mobile devices, that is, with mobile-portable technologies of smartphones and 
Tablets. In this direction, this masters research in qualitative approach, invests in 
gerontological reflections of interdisciplinary character and social focus, that ground 
professional practices of this researcher in the field of the new technologies with the 
elderly. And under the especially Agambian theoretical-methodological orientation, 
among other theorists of aging and the field of digital technologies, and based on the 
researcher's participant observation (including with field journal records) on the 
advancement of the elderly, oriented towards the acquisition of Hands-on smartphone 
and tablet handling skills. It is a study involving thirty elderly people, thus, the research 
is at the interface between the area of aging and the new mobile technologies. The 
aim is to offer a practice of learning to the elderly, who can, using some strategies or 
facilitating techniques - including consolidated in the Online Tutorial created by this 
researcher - to exercise digital technologies such as the use of applications in their 
smartphones, or mobiles, and tablets, that facilitate their daily activities, with timely 
gain of efforts, time, and costs, besides bringing them subjective benefits, for a better 
quality of life. Examples in this sense are the evidence that the simple age standard 
does not prevent the elderly from gaining skills in the efficient handling of their 
mobiles, thus refuting any prejudicial, generalizing and discriminatory allegation, as a 
consequence, of not updating the elderly in the face of technological innovations. This 
leaves us to say that the elderly can become proficient in the use of their mobile 
applications, including the exchange of facilitating media experiences to the daily 
activities among their fellow students, to the point of talking about it with grandchildren 
and children, reinforcing Intergenerational relations. 

Keywords: Digital Technologies; Elderly people, Applications in smartphones and 
tablets; Digital inclusion.  
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POR UMA APROXIMAÇÃO MAIS AMIGÁVEL DAS PESSOAS IDOSAS ÀS 
RECENTES TECNOLOGIAS DO SMARTPHONE E DO TABLET 

 

 

I. INTRODUÇÃO 
 

O título deste trabalho mostra em que sentido as reflexões motivadoras a este 

estudo caminham, ou seja, a necessidade apercebida por este mestrando de que 

muitas pessoas idosas, apesar de suas experiências de décadas de vida 

acompanhando tecnologias consagradas, precisam ser orientadas, adequadamente, 

para a aquisição de algumas novas habilidades necessárias a boas práticas nos 

recentes dispositivos digitais, ao se ter em mente a inserção continuada desses 
idosos aos dispositivos recém-lançados.  

Nessa direção, o cuidado é que a aproximação à navegação mobile se faça 

sem sustos nem temores, mas de forma serena, proveitosa e continuada, para facilitar 

a usuabilidade e se obter um bom aproveitamento dos recursos nela oferecidos. Por 

exemplo, o uso de aplicativos de prestação de serviços facilitadores à vida cotidiana 

nesta segunda década do século XXI, em dispositivos como o smartphone e tablet. 

Ou mesmo facilitando a navegação em notebook, ou dispositivos fixos, como o 

microcomputador.  

Isso tudo porque cada novo dispositivo exige como que um estudo de 

artesania, paciente e devotado, ou seja, que a pessoa idosa empenhe-se para saber 

lidar bem com novas telas, novos ícones, ou recursos de dispositivos recém-lançados, 

aperfeiçoando, continuamente, sua performance digital. Reflexão esta que nos evoca, 

a respeito de certas habilidades necessárias à vida cotidiana, uma frase de Richard 

Sennett: “É preciso liberar o artífice em cada um de nós”, para podermos nos valer de 
tais habilidades.  

O homem como seu próprio artífice, um artífice de vida, por meio de práticas 

concretas, porque é preciso mostrar “de que maneira a cabeça e as mãos estão 

ligadas, assim como as técnicas que nos permitem nos aperfeiçoar, estejamos 

envolvidos em uma atividade manual ou mental” (2015  p. 9).  
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Sennett foca sua atenção em dois aspectos que julga fundamentais refletir 

sobre a situação do homem no mundo contemporâneo: a “destreza” e a 
“competência”, porque, segundo ele,  

“a sociedade moderna está desabilitando as pessoas na condução da 

vida cotidiana. Dispomos de muito mais máquinas do que nossos 

antepassados, mas de menos ideias sobre a melhor maneira de usá-

las: temos mais canais entre as pessoas, graças às modernas formas 

de comunicação, mas menor compreensão sobre como nos comunicar 

bem (Sennett, 2015, pp. 10-11). 

Continuando na mesma linha de pensamento desse teórico, pode-se dizer que 

nos chama a atenção um “particular valor social na realização de certas atividades 
práticas: a cooperação”. Segundo ele,  

A cooperação azeita a máquina de concretização das coisas, e a 

partilha é capaz de compensar aquilo que acaso nos falte 

individualmente. A cooperação está embutida em nossos genes, mas 

não pode ficar presa a comportamentos rotineiros; precisa 

desenvolver-se e ser aprofundada. O que se aplica particularmente 

quando lidamos com pessoas diferentes de nós; com elas, a 

cooperação torna-se um grande esforço (SENNETT, 2015, p. 9). 

A cooperação entre pessoas no sentido de permitir um melhor manuseio dos 

atuais dispositivos digitais é realidade constatada no ambiente virtual, inclusive 

permitindo relações intergeracionais muito produtivas; exemplificando algo que está 

ocorrendo hoje: tem-se, no universo dos games, cursos para avós e netos, ambos 

interagirando na aprendizagem e nas práticas de certos jogos não apenas de 
entretenimento, mas de exercício da memória, da mente.  

Como requisito para a cooperação, exige-se que se tenha 

acolhimento/receptividade ao outro, o que se expressa na capacidade de escuta às 

suas demandas ou sugestões, seja em uma conversa informal, ou para se trabalhar 

em sintonia, por ocasião das práticas em um trabalho-conjunto.  
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No caso das pessoas idosas, é preciso conquistar a atenção do idoso para 

determinadas práticas para, em seguida, ganhar seu interesse, sua cooperação, para, 

finalmente, chegar a sua adesão. Cooperação que deve ser explorada junto ao idoso 

como “habilidade” no sentido de Sennett (2015), que significa que “(...) requer a 

capacidade de entender e mostrar-se receptivo ao outro para agir em conjunto, ainda 

que o processo seja espinhoso, cheio de dificuldades e ambiguidades...” (Sennett, 
2015, p. 10).   

Mas é preciso que essa pessoa idosa reflita sobre suas práticas, por exemplo, 

aquelas em torno dos dispositivos informáticos, e se pergunte: “Será que importa de 

fato que eu me torne exímio usuário das tecnologias digitais?”, “Qual o interesse disso 
para minha vida?”.  

Assim é que este mestrando se sente como que iluminado em suas práticas 

atuais de trabalho, pela direção postulada por Sennett (2015), ou seja, de que é 

preciso que se aperceba dos modos “de como as pessoas, idosas, no presente caso, 
modelam o empenho pessoal, as relações sociais e o ambiente físico” (2015, p. 10).  

Há mais de três anos, a atuação deste mestrando, em consultoria e assessoria 

de informática em empresas, foi substituída pela dedicação profissional exclusiva a 

atividades de aulas particulares a pessoas, cuja maior parte são senhoras com mais 

de 60 anos, tendo a mais idosa 86 anos. Pessoas idosas que vêm mostrando sua 

preferência, em vez de computadores fixos, a tecnologias digitais móveis-portáteis, 

como smartphone e tablet, mas com um problema inicial: como aproximar-se destes, 

adquiri-los, para em seguida manuseá-los, segundo seu particular interesse? Neste 

caso, o acompanhamento deve se dar de acordo com a necessidade de cada aluno 

idoso, atendendo a suas necessidades específicas, ou de interesse geral, mas com o 
foco de atenção nas habilidades, na destreza, na usuabilidade do dispositivo digital. 

Alguns idosos precisam da tecnologia para facilitar seu trabalho profissional; 

são professores, que passaram a inserir a apresentação de slides, por meio do 

Microsoft Power Point. Em aulas para estes idosos, foi apresentada a ferramenta, 

explicado seu funcionamento, em seguida a montagem do material para as aulas. 

Hoje, eles já montam, autonomamente, as aulas, recebendo auxílio quanto a dúvidas 
gerais, ou para adicionar novos recursos às apresentações.  
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Há também os idosos que desejam conhecer e utilizar, com mais proficiência, a 

internet, as mídias sociais, já utilizadas pelo círculo de amigos ou filhos e netos.  

Os idosos estão a par de que, nos Estados Unidos, cerca de 68% dos usuários 

de smartphones, com idade entre 18 e 34 anos, não consegue ficar mais de uma hora 
sem checar o smartphone/celular1, fenômeno a que se chamou de nomofobia.  

Aqui no Brasil, 56% dos internautas brasileiros navegam por meio de 

smartphones e passam cerca de 84 minutos por dia com o dispositivo, sendo a média 

mundial de 74min/dia. O que antes gerava um certo descontentamento, hoje promove 

o compartilhamento e a inovação para o uso da mobilidade em casa, na sala de aula, 
nos mais diversos ambientes. 

Esses idosos não querem ficar distantes por não terem, ou não saberem 

utilizar, essas ferramentas digitais de comunicação via internet (dentre outras, 

Skype/MSN, Flickr/Flog (modalidade de rede social para imagens fotográficas), 

Torpedo/SMS (Short Message Service), Wikipédia, Twitter, My Space, Orkut, 

Messenger, Whatsapp, Facebook, portais, blogs/weblogs, e vídeo-blogs, Podcasts ou 
podcastings2, e-mails e listas de discussão).  

Nas práticas com os idosos, estes têm seus ganhos, mas mais ainda ganha 

este assessor de informática, pois nesses momentos o diálogo se intensifica, 

aprendendo-se mutuamente tantas coisas!... Durante esse convívio de poucas horas 

semanais, há o contato, a coooperação entre diversos tipos de pessoas, mas 

especialmente com as famílias, quando experiências muito fecundas de vida familiar 

são mostradas, que fazem este pesquisador pensar e repensar em muitos aspectos 
de vida:  

																																																													
1 Pesquisa feita pela Lookout, uma empresa de cibersegurança, focada em mobilidade. Recuperado em 01 maio, 
2017, de: https://www.lookout.com/br/. 

2 Termo resultante da fusão das palavras public on demand, uma emissão de informações áudio-visual semelhante 
à subscrição de uma revista que se pode receber via internet. Muitas pessoas vêm se valendo desta ferramenta 
para divulgar trabalhos, fazer vídeos ou colocar no ar músicas, criar os próprios programas nas mais variadas 
temáticas e deixar disponíveis para quem quiser ver ou ouvir. A vantagem é que qualquer pessoa pode criar um, 
fazendo uso de um microfone, ou uma câmera de vídeo, e uma conexão à web. Tem crescido a febre do podcasts 
no país, sobretudo entre professores que têm se valido deste recurso como instrumento didático, além de uma 
ferramenta potencial para geração e difusão de informações para idosos.  
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Como continuar a planejar-me profissional e pessoal junto às pessoas idosas?; como 

continuar a contribuir, da forma mais eficiente possível, com a inclusão digital dessas 

pessoas, sempre tão ávidas para acompanhar o que surge de novo no mercado 

tecnológico?; como, eu próprio, quero envelhecer?; e de que modo, enfim, posso 
continuar a proporcionar uma boa velhice para minha avó de 90 anos? 

De uma certeza este mestrando tem: o da necessidade de um espírito 

cooperativo na relação com os idosos, pensando-se a cooperação no sentido de 

Sennett (2015):  

“a cooperação... como uma troca em que as partes se beneficiam.” (p. 

15). O mais importante na cooperação... é o fato de exigir habilidade. 

Aristóteles definia a habilidade como techné, a técnica de fazer com 

que algo aconteça, fazendo-o bem; o filósofo islâmico Ibn Khaldün 

considerva a habilidade terreno específico dos artífices. É possível que 

você, como eu, não goste da expressão “habilidades sociais”, que 

parece indicar pessoas boas de conversa em um coquetel ou capazes 

de lhe vender coisas de que você não precisa. Mas existem 

habilidades sociais mais sérias. Elas podem percorrer toda a gama de 

ações implicadas em ouvir com atenção, agir com tato, encontrar 

pontos de convergência e de gestão da discordância ou evitar a 

frustração em uma discussão difícil.” (p. 17). (grifos do mestrando) 

Por isso, este mestrando pretende se especializar, cada vez mais, no campo 

das tecnologias digitais em uso pelos idosos, para nele poder atuar com mais 

proficiência e habilidades, a partir de saberes já desenvolvidos por pesquisadores 

dessa área, e contribuir com todo o esforço para o avanço desses conhecimentos na 
interface entre pessoas idosas e tecnologias digitais. 

Com a intenção de dar mais sustentação teórico-metodológica a práticas 

cotidianas de trabalho, é que este profissional voltado aos idosos decidiu-se por 

seguir o mestrado que ora se finaliza, e que certamente será continuado no 
doutorado.  
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Entretanto, ao consultar o estado da arte dos estudos sobre o ensino de 

tecnologias digitais a pessoas idosas, verifica-se uma insuficiência de trabalhos 

propriamente nessa interface tão desejada pelos idosos, qual seja, uma boa 

usuabilidade do smartphone, e tablet, que atenda a seus desejos ou suas 
necessidades cotidianas de comunicação.  

A partir dessas considerações, é que o presente estudo tem, como objetivo 

geral, oferecer uma prática de aprendizagem às pessoas idosas que possam, a partir 

de algumas habilidades ou técnicas facilitadoras – inclusive consolidadas em tutorial 

on-line criado por este mestrando -, valerem-se das tecnologias digitais, como o uso 

de aplicativos em seus smartphones, e tablets, que facilitem suas atividades 

cotidianas, com oportuno ganho de esforços, tempo, e custos, além de lhes trazer 

benefícios de ordem subjetiva, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.    

Como objetivos específicos: (i) oferecer escuta às pessoas idosas para que 

possam revelar suas dificuldades ou temores em relação à utilização das novas 

tecnologias; (ii) tentar aplicar estratégias ou técnicas bem-orientadas para que as 

pessoas idosas se aproximem de seus dispositivos eletrônicos e possam entender 

sua linguagem e, assim, utilizá-los de forma a lhes beneficiar em seu cotidiano; (iii) 

levar aos idosos o acesso aos aplicativos de seus smartphones, e tablets, fazendo 

com que interajam com prestadores de serviços de que necessitem, que promovam 

suas compras e pagamentos via internet etc.; (iv) verificar, por outro lado, junto a 

alguns idosos, já com certo domínio sobre a usuabilidade de smartphones, tablets, se 

estarem sempre com dispositivos portáteis-móveis nas mãos, ou com uso excessivo, 
tem-lhes trazido inconvenientes ou problemas com familiares ou amigos. 

Enfim, tornar possível, às pessoas idosas, a navegação facilitada na internet, 

visando à melhora de sua interação social e também a necessária estimulação 

intelectual, exercitando suas mentes. Reforçar o uso do computador, do smartphone, 

como alternativas de entretenimento, bem como uma maneira de ampliar o 

relacionamento com as pessoas, oferecendo ao idoso maior integração social e apoio 

em várias atividades. E, para que nossa experiência em técnicas facilitadoras ao uso 

do smartphone e tablet possa ser multiplicada por outras pessoas, detalhar - em 

Tutorial proposto como produto desta dissertação -, de uma forma bem objetiva, mas 
bem clara, a forma como nossa prática de aprendizagem às pessoas idosas se dá. 
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O apoio teórico-metodológico para muitas pesquisas realizadas na área das 

tecnologias digitais em interface com as pessoas idosas vem se dando em outras 

áreas do conhecimento que não a Gerontologia; mas, de qualquer forma, este estudo 

continua pesquisas já realizadas por alguns mestrandos e orientadas por professores 

da Gerontologia que, vão construindo, dessa forma, um alicerce consistente dentro 

dessa área. 

Esta dissertação de mestrado consiste dos seguintes capítulos: 

Capítulo I – Introdução, em que se apresenta, em linhas gerais, o tema da pesquisa: a 

proposta de orientar pessoas idosas para a aquisição de algumas novas habilidades 

necessárias a boas práticas nos recentes dispositivos digitais, ao se ter em mente a 

inserção continuada desses idosos em recentes dispositivos digitais. Explicita-se 

como o tema surgiu na vida deste pesquisador, e seus desdobramentos. Além disso, 

há informações prévias sobre alguns autores consultados para o desenvolvimento 

deste estudo. A Problematização do tema também aqui se inclui, além das Questões 

de Pesquisa e as referidas Hipóteses. Para tanto, buscou-se apoio em teóricos que 

lidam com tais temáticas em diferentes áreas do conhecimento, e cujas pesquisas se 

interfaciam com a presente proposta de interpretação dos acontecimentos. 

Capítulo II – Revisão da Literatura, que mostra como são ainda insuficientes os 

estudos que tratam da inserção dos idosos no universo virtual. Alguns estudos 

existem, mas em áreas que fazem interface com a questão do envelhecimento e não 
propriamente em número significativo na área da Gerontologia.  

Capítulo III – Fundamentação teórica que sustenta a análise e interpretação dos 

dados, com base na área de concentração da Gerontologia, a Gerontologia Social, a 

que este pesquisador é filiado, cujo tratamento das questões se dá em perspectiva 

interdisciplinar, a partir de autores que sustentam a conceituação que aí é 

desenvolvida. Aqui também se apresentam os Objetivos Gerais e Específicos deste 
trabalho.  

Capítulo IV – Metodologia, em que se apresentam os Dados recuperados com a 

aplicação de questionário de pesquisa e os Procedimentos adotados para a 
realização das análises. 
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Capítulo V – Análise e Discussão dos Resultados, com a análise, a interpretação e a 

discussão dos dados, ou seja, das respostas dadas pelos idosos às perguntas feitas a 

partir de um questionário sociodemográfico com algumas perguntas semi-abertas,  

para saber como os idosos vivenciam as tecnologias digitais. São analisados 

enunciados expressos por 30 idosos, estes respondendo às questões de pesquisa, 

que foram gravadas e transcritas em sua integralidade e, neste trabalho, incorporadas 

como anexo. Destes, alguns fragmentos mais representativos das respostas dadas 

fizeram emergir as categorias temáticas que ali são explicitadas. As respostas às 

questões do Questionário foram obtidas entre os meses de maio e junho de 2017, e 

que receberam dois tipos de análise: (a) a análise contextual (a partir dos dados 

observados e registrados em Diário de Campo); (b) a análise discursiva de 

fragmentos dos discursos dos idosos, considerados mais significativos a cada 

categoria elencada, seja quanto a benefícios, seja quanto a dificuldades, diante da 

inclusão digital, acerca das posições tomadas pelos idosos diante do avanço 

tecnológico observado no mundo contemporâneo. A análise discursiva dos 

enunciados recuperados propiciaram sua sistematização em oito categorias 
temáticas. 

Capítulo VI – por fim, as Considerações Finais, capítulo que sumariza os resultados 

das análises feitas e sua interpretação, e que apresenta uma reflexão sobre a 

relevância social dos resultados desta pesquisa, com relação em especial ao 

desenvolvimento do olhar crítico dos alunos idosos a respeito do que significa estar 

sempre aprendendo por toda a vida – a chamada aprendizagem permanente. E 

especialmente como pensar no que fazer por aqueles idosos que estão afastados do 

ambiente educacional-tecnológico, pertencentes a um corpo social mais dócil e frágil, 

e que poderiam, se o desejassem, estar sendo acolhidos para também fazerem parte 

do chamado, em países da América Latina, movimento: a “cultura prosumidora” ― 

uma via para melhorar a formação dos idosos como cidadãos autônomos e 

proficientes culturalmente, a ponto de, não apenas terem demandas a necessidades e 

exigências facilitadas on-line, mas especialmente exercitarem-se em novas 
experiências produtivas, de forma responsável, crítica e criativa.     
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II – REVISÃO DA LITERATURA  

 

Como dito antes, poucos estudos foram encontrados na área da Gerontologia, 

em nosso país, que contemplassem o tema específico desta dissertação: a 

aproximação das pessoas idosas às tecnologias digitais móveis-portáteis, tipo 

smartphone ou celular e tablet. A maior parte dos artigos e dissertações encontrados 

pertencem a outras áreas de conhecimento, em interface com a do envelhecimento, 
mas de qualquer forma, foram aqui comentados mais adiante. 

A busca bibliográfica foi realizada com vistas ao campo da atuação profissional 

deste pesquisador, em artigos indexados na base de dados eletrônicos do Google 

Acadêmico e também na Revista Kairós Gerontologia. Os descritores não foram 

obtidos apenas junto ao DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), mas recuperados 
dentre as palavras-chave da própria pesquisa: smartphone, celular, tablet, e idoso.  

Quanto aos critérios de inclusão delimitados para o presente estudo foram 

contemplados artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês e que 

respondiam, de algum modo, ao objetivo do estudo.  

O levantamento dos estudos ocorreu em maio-junho de 2017; foram 
inicialmente encontrados 51 registros, no total.  

Na base de dados GOOGLE ACADÊMICO, a partir da introdução das palavras-

chave apareceram 37 resultados. O mesmo processo foi repetido para a base da 
Revista Kairós - Gerontologia, ficando os artigos em número de 14. 

Após leitura dos estudos da base de dados Google Acadêmico e na Revista 

Kairós Gerontologia, foi preenchido um Quadro contendo: nome do artigo/dissertação, 

autores, data e local onde o estudo foi realizado/publicado, objetivos e principais 
resultados da pesquisa.  
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RESULTADOS DA RECUPERAÇÃO DA LITERATURA: 

Quadro 1: Artigos levantados nas bases eletrônicas de dados GOOGLE 

ACADÊMICO, utilizados para realizar a revisão bibliográfica da literatura 

Título do trabalho Autores/Ano Considerações / Temáticas 

1 Smartphone Based Human 
Activity Prediction. 

Dissertação de Mestrado (em 
inglês). Porto, Portugal: 
Universidade do Porto. 

 

SILVA, J. R. C.da. 
https://repositorio-aberto.up. 

pt/ bitstream 
/10216/67649/2/43638.pdf 
Acesso em: 01/11/2016. 

Monitorar a atividade física humana tem sido de um crescente interesse por 
parte de cuidadores de idosos, atletas, médicos, nutricionistas, 

fisioterapeutas e pessoas que querem conhecer seu nível diário de 
atividades. Quanto a aplicações para idosos, e tendo em conta o 

envelhecimento da população e a diminuição das condições sociais e 
econômicas para cuidar dos idosos, os serviços de apoio à distância têm 

sido considerados como uma solução para estes problemas. Neste estudo, 
é descrito como extrair posturas humanas, transições entre posturas e 

padrões no andar, a partir de informação motora recolhida com o 
acelerômetro incorporado num smartphone, particularmente um 

acelerômetro triaxial. Os resultados obtidos sugerem que os sensores do 
acelerômetro podem ser usados para determinar corretamente atividades 

humanas e estratégias para a implementação de algoritmos de classificação 
devem ser implementados em ambiente Android. 

2 O uso do smartphone na 
avaliação da dorsiflexão da 
tibiotársica, do passo rápido 
anterior/lateral/posterior e da 
marcha em idosos. Portugal. 

CARVALHO, N. (2016). 
Disponível em: 

http://recipp.ipp.pt/handle/10
400.22/2487. Acesso em 

01/11/2016. 

Verificar a possibilidade da utilização do smartphone para ajudar na 
avaliação de mobilidade do idoso. Verificou-se possível a utilização do 

aplicativo de smartphone ser utilizado para avaliação do idoso; no entanto, é 
necessário que haja ajustes de outras variáveis. 

3 Characteristics of Elderly 
User Behavior on Mobile Multi-

touch Devices 

HARADA, S.; SATO, D.; 
TAKAGI, H.; ASAKAWA, C. 

Disponível em: 
http://link.springer.com/chapt

er/10.1007/978-3-642-
40498-6_25. Acesso em 

01/11/2016. 

Apresentar quais são as princípais dificuldades que os idosos encontram no 
uso de dispositivos móveis a partir de um cenário realista. A partir dos 

resultados obtidos foi mostrada uma alternativa de design baseada nos 
aplicativos uilizados no estudo. 

4 A study of smartphone 
usage and barriers among the 

elderly. 

MOHADIS, H. M.; ALI, N. M. 
(2014). (2014). Disponível 

em:  
http://ieeexplore.ieee.org/do
cument/7002686/. Acesso 

em 01/11/2016. 

Apresentar um estudo sobre as barreiras encontradas pelos idosos na 
utilização de smartphones. Evidenciou-se que os idosos encontram diversas 

barreiras para sua adaptação ao uso de smartphones como limitações 
financeiras, problemas de visão, falta de interesse e conhecimento sobre o 

uso de tecnologias. 

5 Smartphone Adoption using 
Smartphone Use and 

Demographic Characteristics 
of Elderly. 

SHIN, W.-K.; LEE, D.-B.; 
PARK, M.-Y. (2012). 

Disponível em:  
http://www.koreascience.or.k
r/article/ArticleFullRecord.jsp
?cn=OGGHBK_2012_v31n5

_695. Acesso em 
01/11/2016. 

Investigar porque, apesar do crescimento, nesse nicho de mercado, de 
pessoas idosas, apenas uma pequena proporção utiliza smartphones, e 

quais os principais fatores que influenciam na utilização de smartphones. Os 
principais motivos da falta de adesão de idosos ao smartphone foram 
verificados e foram apresentadas informações básicas referentes à 

utilização com base nas características dos idosos. 

6 Go-myLife: a context-aware 
social networking platform 
adapted to the needs of 

elderly users. 

HARUTOU, M., et al. (2013). 
Disponível em: 

http://dl.acm.org/citation.cfm
?id=2504343. Acesso em 

01/11/2016. 

Apresentar protótipos de plataformas digitais de redes sociais 
especializadas no público idoso ou interfaces amigáveis, para facilitar sua 

navegação e administração em redes sociais diferentes, no sentido de 
permitir a satisfação do usuário idoso. 

7 Providing adaptive 
smartphone interfaces 

targeted at elderly people: an 
approach that takes into 

account diversity among the 
elderly. 

GONÇALVES, V. P.; 
ALMEIDA, V. P. de; 

SERAPHINI, S.; DIAS, 
T. C. M.; PESSIN, G.; 

JOHNSON, T; UEYAMA, J. 
(2017). Disponível em: 

http://link.springer.com/articl
e/10.1007/s10209-015-

0429-9. Acesso em 
01/11/2016. 

Investigar o que pode ser feito para facilitar o uso da tecnologia por pessoas 
idosas e como projetar interfaces amigaveis para esse tipo de usuário. A 

investigação foi feita com base na implementação e avaliação de um 
protótipo de plataforma. Houve redução no tempo de interação assim como 

o aumento da satisfação do usuário. 
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8 Recomendações de 
usabilidade para interface de 
aplicativos para smartphones 
com foco na terceira idade. 

MOL, A. M. (2011). 
Dissertação de Mestrado. 
PUC, MG. Disponível em: 

http://www.biblioteca.pucmin
as.br/teses/Inform%C3%A1ti

ca_MolAM_1.pdf. Acesso 
em 01/11/2016. 

Avaliar quais as mudanças necessárias nas interfaces dos smartphones 
para que se tornem mais amigaveis para usuários idosos. Nota-se um 

resultado positivo quanto às adaptações propostas e também a motivação 
dos usuários. 

9 Evaluation of PhoneAge: An 
Adapted SmartPhone for 

Elderly People. 

ABDULRAZAK, B.; MALIK, 
Y.; ARAB, F.; REID, S. 
(2013). Disponível em: 

http://link.springer.com/chapt
er/10.1007/978-3-642-

39470-6_4. Acesso em 01 
novembro, 2016. 

Apresentar o PhoneAge, uma solução acessiva e adaptável que pode 
hospedar diversos serviços úteis aos idosos. 

10 Usability Evaluation of Text 
Input Methods for Smartphone 

among the Elderly. 

HAMANO, Y.; NISHIUCHI, 
N. (2013). Disponível em: 

http://ieeexplore.ieee.org/do
cument/6603516/ Acesso 

em 01/11/2016. 

Estudar quais as dificuldades encontradas por idosos no uso de "teclados" 
de smartphones, testando os todos os tipos já disponíveis e, com base 
nesses resultados, propor uma nova solução para a entrada de texto. 
Verificou-se uma série de dificuldades encontradas por idosos para a 

utilização dos tipos de teclado disponíveis. 

11 A Study of Pointing 
Performance of Elderly Users 

on Smartphones. 

HWANGBO, H.; YOON, S. 
H.; JIN, B. S.; HAN, Y. S.; & 
JI, Y. G. (2013). Pages 604-

618. 
http://dx.doi.org/10.1080/104

47318.2012.729996. 
Disponível em: 

http://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/10447318.2

012.729996. Acesso em 
01/11/2016. 

Analisar o "pointing action", a habilidade dos idosos no uso do touchscreen. 
Foi constatado que tamanho, espaçamento, e localização são os principais 

itens que influenciam a utilização da tela sensível ao toque. 

12 Factors influencing the 
Thai elderly intention to use 

smartphone for e-Health 
services. 

BOONTARIG, W.,  
CHONGSUPHAJAISIDDHI, 

W. CHUTIMASKUL, V. 
(2012). Disponível em: 

http://ieeexplore.ieee.org/do
cument/6268881/ Acesso 

em 01/11/2016. 

Investigar os fatores que influenciam os idosos a adotar um serviço de e-
Health pelo smartphone. Resultados: Constatou-se que o "Valor Percebido" 
é um fator muito importante para a intenção de uso do smartphone, seguido 

de Condições Facilitadoras e Expectativa de Esforço. 

13 Feasibility, Reliability, and 
Validity of a Smartphone 
Based Application for the 
Assessment of Cognitive 
Function in the Elderly. 

BROUILLETTE, R. M.; 
FOIL, H.; FONTENOT, S.; 

CORRERO, A.; ALLEN, R.; 
MARTIN, C. K.; 

ANNADORA, J. B.; 
KELLER, J. N. (2013). 

http://dx.doi.org/10.1371/jou
rnal.pone.0065925. 

Disponível em:  
http://journals.plos.org/ploso
ne/article?id=10.1371/journ
al.pone.0065925. Acesso 

em 01/11/2016. 

Estudar a viabilidade de utilizar aplicativos móveis para avaliação cognitiva 
de idosos. Constatou-se que são viáveis, confiáveis e válidas as medições 

feitas por meio do aplicativo no smartphone. 

14 Aplicativos para 
smartphones e sua 

colaboração na capacidade 
funcional de idosos. 

SOUZA, C. M.de; 
NOGUEIRA SILVA, A.  
(2016). Disponível em: 

http://www.periodicos.ufc.br/i
ndex.php/resdite/article/view

/4681. Acesso em 
01/11/2016. 

Verificar os aplicativos disponíveis na Play Store (Android) que ajudem nas 
Atividades Instrumentais da Vida Diária (AVDI) dos idosos. Verificou-se que 

o uso dos aplicativos pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e 
manutenção da independência dos idosos. 

15 Elderly frailty detection by 
using accelerometer-enabled 

smartphones and clinical 
information records. 

FONTECHA, J.; NAVARRO, 
F. J.; HERVÁS, R.; BRAVO, 

J. (2013). 
Disponível em: 

http://link.springer.com/articl
e/10.1007/s00779-012-

0559-5. Acesso em 
01/11/2016. 

Propor um sistema de apoio para médicos para que façam um diagnóstico 
mais preciso da Sindrome de Fragilidade, utilizando o acelerômetro do 

smartphone. Verificou-se que, apesar de sua subjetividade, já que é 
necessário um geriatra, os dados recolhidos com a pesquisa ajudaram na 

forma da avaliação da fragilidade, tomada de decisão e tratamento 
subsequente. 
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16 Elderly User Evaluation of 
Mobile Touchscreen 

Interactions. 

KOBAYASHI, M.; HIYAMA, 
A.; MIURA, T.; ASAKAWA, 
C.; HIROSE, M.; IFUKUBE, 
T. (2011). Disponível em: 

http://link.springer.com/articl
e/10.1007/s00779-012-

0559-5. Acesso em 
01/11/2016. 

Propor um sistema de apoio para médicos que os auxilie no recolhimento de 
dados, através do uso do acelerômetro do smartphone para que o 

diagnóstico e o tratamento sejam decididos com mais precisão. 

17 Daily life activity tracking 
application for smart homes 
using android smartphone. 

FAHIM, M.; FATIMA, I.; 
LEE, S.; LEE, Y.-K. (2013). 

Disponível em: 
http://ieeexplore.ieee.org/do

cument/6174657/ Acesso 
em 01/11/2016. 

Desenvolver um aplicativo Android que auxilie o idoso a levar uma vida mais 
independente, ajudando no monitoramento de duas atividades e também no 

acompanhamento por parte de seus cuidadores. 

18 Smartphone-based 
applications for investigating 

falls and mobility. 

TACCONI, C.; MELLONE, 
S.; CHIARI, L. (2011). 

Disponível em: 
http://ieeexplore.ieee.org/do
cument/6038808/. Acesso 

em 01/11/2016. 

Desenvolver um sistema que utiliza o acelerómetro do smartphone para 
investigar quedas e questões de mobilidade. 

19 Multimodal and adaptable 
medication assistant for the 

elderly: A prototype for 
interaction and usability in 

smartphones. 

FERREIRA, F.; ALMEIDA, 
N.; ROSA, A. F.; 

OLIVEIRA, A.; TEIXEIRA, 
A.; PEREIRA, J. C. (2013). 

Disponível em: 
http://ieeexplore.ieee.org/do

cument/6615867/ Acesso 
em 01/11/2016. 

 

Apresentar um aplicativo que ajude o idoso no gerenciamento de seus 
medicamentos com diferentes formas de entrada e saída de dados e que 

ofereça alertas, instruções e dicas relacionadas aos medicamentos. 
Verificou-se com o resultado dos testes que houve um impacto positivo nos 

habitos dos usuários. 

20 Ubiquitous Mobile Health 
Monitoring System for Elderly 

(UMHMSE). 

BOUROUIS, A.; FEHAM, 
M.; BOUCHACHIA, A.  
(2011). Disponível em: 

https://arxiv.org/abs/1107.3
695. Acesso em 

01/11/2016. 

Propor um sistema mobile que forneça informações em tempo real sobre 
localização, mobilidade, e sinais vitais de idosos. As informações em tempo 

real ajudariam os familiares e cuidadores. 

21 Percepção do idoso em 
relação à Internet. 

VERONA, S. M.; CUNHA, 
C.; PIMENTA, G. C.; 
BURITI, M. A. (2006). 

Temas em Psicologia, 14(2), 
189-197. 

Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/sci
elo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1413-
389X2006000200007. 

A Internet despertou o interesse nos idosos, que atualmente buscam 
aprender a fazer uso dessa ferramenta. A pesquisa objetivou descrever a 

opinião do idoso referente à Internet. Concluiu-se que os idosos consideram 
a Internet uma ferramenta positiva. A pesquisa revelou que, apesar do 

idoso ter medo e resistência quanto ao uso do computador, existe o 
interesse em aprender a usar essa tecnologia. 

22 Elderly online: Effects of a 
digital inclusion program in 

cognitive performance. 

ORDONEZ, T. N.; 
YASSUDA, M. S.; 

CACHIONI, M. 
(2011). Arch Gerontol 
Geriatr, 53(2), 216-9. 

 

Investigar os efeitos de um programa de inclusão digital no desempenho 
cognitivo de indivíduos mais velhos que participaram de um workshop de 
aprendizado de computador chamado "Idosos On-Line" (Elderly Online). 

Sugere-se que a aquisição de novos conhecimentos e o uso de uma nova 
ferramenta, que permite acessar a Internet, podem trazer ganhos para a 

cognição. 

23 The Effect of Information 
Communication Technology 
Interventions on Reducing 

Social Isolation in the Elderly: 
A Systematic Review. 

 

YI-RU, R. C.; SCHULZ, P. J. 
(2016). Disponível em: 

https://www.jmir.org/2016/1/
e18/. Acesso em 

01/07/2017. 

Revisar sistematicamente os efeitos dos ICMs (Information and 
Communications Technologies), ou TICs (Tecnologias de Infomação e 

Comunicação), na redução do isolamento social do idoso. Os TIC aliviam o 
isolamento social do idoso através de quatro mecanismos: Conectando-os 

ao mundo, ganhando suporte social, engajando-os em hobbies e 
aumentando sua auto-estima. 

24 Reducing the Digital Divide 
- Connecting Older Adults to 

iPad Technology. 
 

DELELLO, J. A.; 
McWHORTER, R. R.  

(2015). 
Disponível em 

http://journals.sagepub.com/
doi/abs/10.1177/073346481

5589985. Acesso em 
01/07/2017. 

 
 

Este estudo, com metodologias mistas, pretende explorar se as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) e especificamente o iPad, melhora a 

vida de idosos. Os resultanos sugerem que o uso do iPad melhorou a 
conexão dos idosos tanto com a família quanto com a sociedade e também 

gerou um aumento de conhecimento. 
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25 The benefits and barriers to 
technology acquisition: 

Understanding the decision-
making processes of older 

adults with age-related vision 
loss (ARVL). 

 

McGRATH, C.; ASTELL, A.  
(2016). 

Disponível em 
http://journals.sagepub.com/
doi/abs/10.1177/030802261

6667959. Acesso em 
01/07/2017. 

Verificar os fatores dos processos que influenciam a aquisição e o uso de 
tecnologias para melhoria da qualidade de vida por idosos com problemas 

de visão decorrentes da idade. O estudo focou na nos beneficios e barreiras 
da aquisição de tecnologias e seu uso. Os beneficios listados incluiam maior 

envolvimento ocupacional, independência, entre outros. E as barreiras 
incluem treinamento, custo, usuabilidade, entre outros. 

 

26 ‘My children tell me it’s so 
simple’: A mixed-methods 

approach to understand older 
non-users’ perceptions of 
Social Networking Sites. 

 

LÜDERS, M.; 
BRANDTZÆG, P. B. (2014). 

Disponível em 
http://journals.sagepub.com/
doi/abs/10.1177/146144481

4554064. Acesso em 
01/07/2017. 

Apresentar um estudo de metodologias mistas para estudar a percepção 
que os idosos (especificamente da Noruega) sobre redes sociais. A 

percepção do idoso sobre redes sociais é de que é fria, narcisista e pouco 
útil, mostrando uma diferença geracional sobre as Redes Sociais. Já os 

idosos que mostraram interesse nas Redes Sociais, acreditam que esses 
sites podem ajudar no contato com a família e amigos mas que sentem o 

impedimento pela falta de conhecimento tecnológico. 

27 Providing adaptive 
smartphone interfaces 

targeted at elderly people: an 
approach that takes into 

account diversity among the 
elderly. 

 

NERIS, V. P. A.; PESSIN; 
G.; SERAPHINI, S.; DIAS, 
T. C.; GONÇALVES, V. P.; 

JOHNSON, T.; UEYAMA, J.. 
(2017). 

Disponível em 
http://dl.acm.org/citation.cfm
?id=3057415 -- Acesso em 

01/07/2017 

Investigar o que pode ser feito para melhorar a experiência de uso das 
interfaces dos smartphones por pessoas idosas e como desenvolver essa 
interface adaptável que seja adequada para o uso do idoso. Os resultados 

sugeriram que com as melhorias propostas para a interface houve a 
redução do tempo de interação e o aumento da satisfação do usuário. 

 

28  IoT-enabled emergency 
information supply chain 

architecture for elderly people: 
The Australian context 

 

GILL, Q., PHENNEL, N., 
LANE, D. Publicado em 

junho/2016. 
Disponível em: 

http://www.sciencedirect.co
m/science/article/pii/S03064

37915302192. 
Acesso em 01/07/2017. 

O artigo aborda os desafios de fornecer informações precisas de 
emergência para idosos; para isso foi desenvolvido o "Resalert", uma cadeia 

de informações de emergência arquitetadas para um dispositivo IoT 
(internet of things). Obtiveram-se indícios de a abordagem proposta se 

mostrar útil à entrega de informações de emergência. 
 
 

29 Older Adults’ Reasons for 
Using Technology while Aging 

in Place. 
 

PEEK, S. T. M.; LUIJKX, K. 
G.; RIJNAARD, M. D.;  

NIEBOER, M. E.; VAN DER 
VOORT, C. S.; AARTS, S.;  
VAN HOOF, J.; VRIJHOEF, 
H. J. M.; WOUTERS, E. J. 

M. (2015). 
Disponível em 

https://www.karger.com/Artic
le/PDF/430949. Acesso em 

01/07/2017. 

Explorar quais fatores influenciam o uso de vários tipos de tecnologia por 
idosos que optaram por "envelhecer em casa". Foi constatado que o nível 
de utilização da tecnologia no contexto do envelhecimento é influenciado 

por seis grandes temas: vida independente; comportamento; Opinião sobre 
o uso da tecnologia; Influência de redes sociais; influência das organizações 

e o ambiente físico. 
 

  
 

30 Adherence to Technology-
Based Exercise Programs in 
Older Adults: A Systematic 

Review. 
 

OKUBO, Y.; WOODBURY, 
A.; LORD, S. R.; 

DELBAERE, K. (2016). 
Disponível em 

http://europepmc.org/abstrac
t/med/27362526 -- Acesso 

em 01/07/2017 
 

Revisar a literatura no que diz respeito a estudos sobre a aceitação e 
adesão de idosos a exercícios baseados em tecnologia. Foi constatado que 

os exercícios baseados em tecnologia têm boa adesão e podem fornecer 
um meio sustentável de promover a atividade física e prevenir quedas em 
pessoas idosas; no entanto, há uma limitação de fontes, sendo necessário 

estudos mais profundos sobre o tema. 
 

31 What do they like? 
Communication preferences 

and patterns of older adults in 
the United States: The role of 

technology. 
 

YUAN, S.; HUSSAIN, S. A., 
HALES, K. D.; COTTON, S. 

R.  (2015). 
Disponível em 

http://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/03601277.2

015.1083392. Acesso em 
01/07/2017. 

Explorar as preferências e padrões de comunicação de idosos nos Estados 
Unidos, com ênfase em ambientes tecnológicos. Embora a comunicação 

cara a cara seja o método preferido, a comunicação telefônica é o método 
mais adotado. 

 

32 The use of mobile 
technology for online shopping 

and entertainment among 
older adults in Finland. 

 

KUOPPAMÄKI, S.-M.; 
TAIPALE, S.; WILSKA, T.-A. 

(2017). Disponível em 
http://www.sciencedirect.co
m/science/article/pii/S07365
85316305342. Acesso em 

01/07/2017. 

Este artigo investiga o uso de tecnologias móveis para compras e 
entretenimento on-line entre idosos da Finlândia. Constatou-se que os 

idosos usam smartphone ou tablet para comprar produtos ou serviços on-
line tanto quando os consumidores mais jovens. Por outro lado, ouvir rádio 
na Internet e assistir a vídeos ou programas on-line através do smartphone 
ou tablet são mais comuns para os consumidores homens e mais jovens. 
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33 As Tecnologias de 
Informação e Comunicação na 

Inclusão de Cidadãos da 
Terceira Idade. 

 

VIEIRA, L. J.; SILVA, T. A. 
da; BARBOSA, A. C. Garcia; 

GARCIA, M. C. de M. 
(2017). Disponível em 

http://periodicos.unesc.net/s
ulcomp/article/view/3124. 
Acesso em 01/07/2017 

Entender quais as vantagens que o idoso pode vir a ter a partir do momento 
em que passa a dominar as tecnologias mais recentes, promovendo sua 

inclusão social e digital do idoso a partir de cursos e ambiente criado para 
seu aprendizado. Foi constatado que uma das razões que aproxima o idoso 
a esse tipo de curso é a possibilidade de socialização, tanto no momento da 

aula, quanto depois, através da tecnologia estudada. Após o contato 
frequente com as tecnologias, os participantes consideraram que tiveram 

benefícios no que se refere em especial à cognição, convívio social, 
concentração e capacidade motora. 

34 Terceira Idade e 
Tecnologia: Um Estudo sobre 
a Utilização da Internet e do 

Comércio Eletrônico. 

SOUZA SILVA, D. A.; 
PEREIRA, M. M. O.; 

FERREIRA, M. C. (2015). 
Disponível em: 

http://periodicos.cesg.edu.br
/index.php/gestaoeengenhar
ia/article/view/230. Acesso 

em 01/07/2017. 

As pessoas em terceira idade encontram-se em um ambiente cada vez mais 
tecnológico. É importante analisar se as pessoas idosas já estão utilizando 
as novas tecnologias que a cada dia se encontram mais presentes na vida 

das pessoas para que as empresas conheçam esse comportamento e 
desenvolvam estratégias. Nesse sentido, este estudo buscou verificar se 
empreendedores em terceira idade do município de Carmo do Paranaíba 
utilizam a internet e se eles já estão utilizando o comércio eletrônico para 

realizar compras on-line. Os resultados indicaram que os empreendedores 
em terceira estão utilizando a internet para fazer compras e as razões 

principais para essas compras on-line são: preços mais baixos, comodidade 
e a grande variedade de produtos; e os principais produtos adquiridos são 

os eletrônicos e eletrodomésticos. Evidenciou-se que a internet está 
presente no cotidiano dos empreendedores da terceira idade em estudo, 

contudo, com algumas restrições. 

35 Comunicabilidade e 
acessibilidade: identificando 
padrões de construção de 

design de aplicativos móveis 
para a terceira idade. 

 

ALVES, G. A. C.; CORREA, 
M. da C.; GOMES, R. M. S.; 

AFONSO JUNIOR, O. P. 
(2016). Disponível em 

http://siaiap32.univali.br/seer
/index.php/acotb/article/view

/10762. Acesso em 
01/07/2017. 

Estudar e validar a usabilidade e comunicabilidade de aplicativos Android 
quando usado especialmente para atender as necessidades dos idosos. Os 
resultados mostraram que grande parte dos idosos não consegue manusear 

as aplicações nativas do sistema Android. 
 

36 Trajetórias de Consumo: O 
Sujeito-Consumidor de 
Serviços Bancários na 

Terceira Idade/Consumption 
Trajectories: Elderly 

Consumers of Bank Services. 

DALMORO, M.; 
VITTORAZZI, K.  (2016). 

Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.p
hp?script=sci_arttext&pid=S
1415-65552016000300328. 

Acesso em 01/07/2017. 

Esta pesquisa visa a analisar a construção do tipo de idoso que utiliza 
serviços bancários on-line. Os resultados mostram que a percepção do 

poder da agência física no consumo de serviços bancários pelos idosos é 
um fenômeno influenciado pela trajetória de vida individual e a capacidade 

de lidar com o processo de subjetivação. 

37  A influência da experiência 
prévia de usuários idosos na 

Interpretação de ícones. 
 

DAVIM, B. S. C.; SILVA, B. 
G. da; MOURA, G. Flor R. 
de; SANTA ROSA, J. G. 

Publicado em outubro/2016. 
Disponível em: 

http://pdf.blucher.com.br.s3-
sa-east-

1.amazonaws.com/designpr
oceedings/ped2016/0338.pd

f.- Acesso em 01/07/2017 

A diferença de significados dados para a análise dos ícones dos 
smartphones entre grupos de idosos e crianças. Constatamos que, em 

geral, o idoso usa física, referências estéticas e memória de longo prazo 
para dar significado aos ícones independentemente do contexto da função. 
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Quadro 2: Artigos levantados nas bases eletrônicas de dados REVISTA KAIRÓS 

GERONTOLOGIA, utilizados para realizar a revisão bibliográfica da literatura 

Título do trabalho Autores/Ano Considerações / Temáticas 

1 Smartphones e pessoas 
idosas: efeitos benéficos 

trazidos por aplicativos de 
conveniência e motivação a 

uma vida dinâmica e 
produtiva. 

LODOVICI, F. M. M. (2014). 
Disponível em: 

http://revistas.pucsp.br/index
.php/kairos/article/view/2689
3. Acesso em 01/11/2016. 

No campo do envelhecimento e velhice, verificou-se que as pessoas idosas 
puderam se beneficiar de uma aprendizagem intergeracional com filhos e netos, 
e no convívio social com colegas de estudo, em favor de sua competência digital 

na utilização dos dispositivos portáteis tipo celulares/smartphones e tablets. 
Destaca-se, de um lado, o quanto a competência digital em celular de alguns 

idosos se dá pari passu a dos chamados nativos digitais, os mais jovens e 
crianças, recomendando-se, porém, que esses idosos sejam engajados em 

programas de atividades criativas, se possível intergeracionais, valendo-se dos 
dispositivos móveis. De outro, o quanto podem parecer uma futilidade tais 

discursos bem-intencionados sobre o uso das tecnologias, se não pensarmos no 
que fazer por aqueles idosos que estão afastados do ambiente educacional-

tecnológico, pertencentes a um corpo social mais dócil e frágil, e que poderiam, 
se o desejassem, estar sendo acolhidos para também fazerem parte da 

chamada, em países da América Latina, de “cultura prosumidora” ― uma via 
para melhorar a formação dos idosos como cidadãos autônomos e proficientes 

culturalmente, a ponto de, não apenas ter demandas a necessidades e 
exigências facilitadas on line, mas especialmente exercitarem-se em novas 

experiências produtivas, de forma responsável, crítica e criativa. 

2 Tecnologias da Informação 
e Comunicação, smartphones 

e usuários idosos: uma 
revisão integrativa à luz das 

Teorias Sociológicas do 
Envelhecimento. 

SOUZA, J. J. de, & SALLES, 
M. B. de. (2016). Revista 

Kairós Gerontologia, 19(4), 
pp. 131-154. Acesso em 

01/10/2016. Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/inde
x.php/kairos/article/view/319

57. 

Apresentar uma revisão integrativa sobre as Tecnologias da Informação e 
Comunicação, disponibilizadas em smartphones, usuários idosos e categorizá-
los à luz das Teorias Sociológicas do Envelhecimento. Evidenciou-se que ainda 
são incipientes as pesquisas neste contexto e foi feita uma sistematização de 18 

trabalhos científicos, de âmbito internacional e nacional, relacionando as 
Tecnologias da Informação e Comunicação e as Teorias Sociológicas do 

Envelhecimento. 

3 Reflexões sobre 
aproximação de idosos a 

tecnologias de informação e 
comunicação a partir dos 
arquétipos Senex e Puer. 

KATZENSTEIN, T., 
SCHWARTZ, G.; ALMEIDA, 
M.H.M.de. (2012). Revista 
Kairós Gerontologia, 15(3). 
São Paulo (SP), Brasil, pp. 

203-218. 
 

O envelhecimento é um fenômeno mundial e inexorável. As novas tecnologias 
de comunicação e informação ganham crescente importância na 

contemporaneidade, transformam relacionamentos e a população idosa tem 
muita dificuldade em acessá-la. Esse trabalho trata de uma experiência na USP 
com idosos da Universidade Aberta da Terceira Idade. A partir do contato com o 

audiovisual, a linguagem do digital foi apresentada aos alunos. As ideias de 
Senex e Puer são utilizadas para fundamentar essa experiência. 

4 Relações intergeracionais 
mediadas pelas tecnologias 

digitais 

CARLETO, D. G.; 
SANTANA, C. da S. (2017). 
Revista Kairós Gerontologia, 
20(1), pp. 73-91. Acesso em 
15/12/2016. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/inde
x.php/kairos/article/view/319

07/22128. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm rompido barreiras 
geográficas, diminuído distâncias e facilitado a circulação da informação. Este 
estudo quali-quantitativo investiga a influência das TIC nas relações familiares 

de idosos, identificando aspectos de usabilidade e percepção sobre a 
comunicação mediada pela tecnologia. A pesquisa envolveu 160 pessoas 
(idosos e familiares) e os resultados apontam para a percepção de que as 

tecnologias digitais facilitam o contato frequente, suprem a ausência física, mas 
requerem habilidades cognitivas para o manejo destes equipamentos. 

5 Utilização no cotidiano de 
tecnologias da informação e 

comunicação por idosos 
participantes da Universidade 

Aberta 
da Terceira Idade da 

Universidade de São Paulo 

BATISTA, M. P. P.; SOUZA, 
F. G. de; SCHWARTZ, G.; 
EXNER, C.; ALMEIDA, M. 
H. M. de. (2015). Revista 

Kairós Gerontologia, 18(4), 
pp. 405-426. Acesso em: 
01/02/2017. Disponivel 

em:https://revistas.pucsp.br/i
ndex.php/kairos/article/view/

30257/20930 

Este artigo buscou conhecer de que modo os idosos utilizam as Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) em seu cotidiano, as motivações que os 

levam a adotá-las e as dificuldades para seu manuseio. Realizaram-se 
entrevistas semi-estruturadas com idosos participantes da Universidade Aberta 
à Terceira Idade. Os idosos apresentaram heterogeneidade quanto ao grau de 
independência e autonomia no uso das TICs, e relataram distintos fatores que 

contribuem para a dificuldade em manuseá-las. 
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6 Inclusão digital 
de pessoas 

idosas: relato de 
experiências de 

utilização de 
software 

educativo. 

SALES, M. B.; MAZZALI, B. R.; 
AMARAL, M. A.; ROCHA, R. G. 
O.; BRITO (2014).Revista Kairós 

Gerontologia, 17(4), pp.63-81. 
Acesso em: 05/03/2017. 

Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/

kairos/article/view/23457/16848 
 

Esta investigação foi realizada no âmbito do projeto de extensão "Oficinas de 
informática para a Terceira Idade" da Universidade Federal de Santa Catarina. Vigente 
há 10 anos, este projeto já atendeu cerca de 500 idosos da comunidade que desejam 

integrar-se ao mundo digital, utilizando o computador e as ferramentas de comunicação 
e informação disponíveis na Web. Este artigo relata as atividades de oficinas de 

inclusão digital de pessoas idosas, utilizando softwares educacionais para facilitar a 
aproximação e desmitificar a interação do idoso com o computador, levando em 
consideração os declínios decorrentes da idade na motricidade e na cognição. 

Participaram 50 idosos com média de idade de 62 anos, todos alfabetizados. Os 
resultados mostraram que a utilização dos softwares educacionais auxiliou os idosos 

nesse processo de desmitificação e apropriação de conceitos relacionados ao 
computador e às ferramentas de informação e comunicação disponíveis na Web. 

7 Idosos on-line: 
exemplo de 

metodologia de 
inclusão digital. 

ORDONEZ, T. N.; LIMA-SILVA, T. 
B.; YASSUDA, M. S.; CACHIONI, 

M. (2012). Revista Temática 
Kairós Gerontologia,15(7), 215-

234. São Paulo (SP), Brasil: 
FACHS/NEPE/PEPGG/PUC-SP. 

Acesso em: 05/03/2017. 
Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/
kairos/article/view/15250/11376. 

Pretendeu-se, com este estudo, organizar uma oficina de introdução à informática, 
intitulada Idosos On-line. A oficina foi organizada em cinco módulos: (1) Conhecendo o 
computador, (2) Atividades com o mouse, (3) Atividades com o Teclado, (4) Internet e 
(5) E-mails. As atividades foram desenvolvidas durante 15 semanas, com um encontro 
semanal de duas horas de duração. Os participantes da oficina de informática foram 

inicialmente entrevistados por meio de um questionário sociodemográfico e, no término 
do curso, foram avaliados através de um roteiro com cinco tarefas relacionadas ao 
conteúdo ministrado no decorrer do curso. Os idosos também responderam a um 

questionário semiestruturado que abordou questões referentes à satisfação, avaliação e 
atitudes em relação à oficina de informática. Participaram deste estudo 22 idosos, 15 

mulheres e 7 homens. As médias e desvios-padrão (DP) de idade e escolaridade 
encontradas foram 67,55 (4,37) e 8,64 (4,10), respectivamente. Diante das tarefas 

propostas no final da oficina, a maioria dos participantes obteve bom desempenho, bem 
como altos índices de satisfação com a oficina. As variáveis como idade, escolaridade e 
renda desempenharam forte influência no desempenho dos participantes. Sendo assim, 
a introdução de horas extras de treino pôde gerar impactos positivos, pois, através do 

treino, idosos mais velhos, com menor renda e menos escolarizados terão um 
desempenho similar aos demais integrantes da oficina. No presente estudo, os 

resultados apresentados sugerem que a aquisição de novos conhecimentos e o uso de 
uma nova ferramenta que é o computador ligado à Internet promove ganhos positivos 

relativos à inclusão digital em idosos. 

8 Pessoas 
idosas e a busca 
por informações 
em saúde por 

meio da internet. 

ORLANDI, B. D. M. O.; PEDRO, 
W. J. A. (2014). Revista Kairós 

Gerontologia, 17(2), pp.279-293. 
São Paulo (SP), Brasil. Acesso 
em: 06/03/2017. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/
kairos/article/view/21740/16014. 

O presente estudo analisa como as pessoas idosas, participantes de um programa de 
inclusão digital, fazem buscas sobre saúde utilizando a internet, e como essas 

informações relacionam as doenças autorreferidas. Fundamenta-se em aportes teóricos 
da Gerontologia e do campo Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Desenvolvido em 
cinco etapas, adotando procedimentos plurimetodológicos, foram investigados aspectos 

sobre a natureza e o acesso à informação em saúde por meio da internet, junto a 19 
pessoas idosas. Os resultados apontam algumas das práticas cotidianas de acesso a 

informações via internet, e a importância destas na promoção da saúde. 

9 Tecnologias 
de Informação e 

Comunicação 
via Web: 

Preferências de 
uso de um grupo 

de usuários 
idosos 

SALES, M. B. de; AMARAL, M. A. 
JUNIOR, I. G. S.; SALES, A. B. 

de. (2014). Revista Kairós 
Gerontologia, 17(3), pp.59-77. São 

Paulo (SP), Brasil. Acesso em: 
06/03/2017. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/
kairos/article/view/21507/15756 

Este artigo apresenta uma pesquisa realizada com pessoas idosas e suas interações 
com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) disponíveis na Web. O 

objetivo principal foi verificar a frequência e as preferências de uso de um grupo de 
usuários idosos pelo uso dessas TIC,  como: e-mail, bate-papo (mensagens 

instantâneas), videofonia e redes sociais. Este estudo é qualitativo e de caráter 
exploratório.  Participaram da pesquisa um grupo de 51 idosos, com a média de idade 

de 67.78 anos, grau de escolaridade e classe social heterogêneos, selecionados 
aleatoriamente. Todos concluintes do projeto de extensão intitulado “Oficinas de 
Informática para a Terceira Idade”, da Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, Brasil. Os resultados evidenciaram a preferência do grupo pelo e-mail. 

10 Aplicação de 
Checklists de 

Acessibilidade e 
Usabilidade para 
o Redesign de 
Site Acessível 
para Usuários 

Idosos 

LESINHOVSKI, A.; SALES, 
M.B.de; AMARAL, M. A. (2015). 

Revista Kairós Gerontologia, 
18(1), pp.31-56. São Paulo (SP), 
Brasil. Acesso em: 14/04/2017. 

Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/

kairos/article/view/23461/16851 

Neste artigo relata-se a avaliação da acessibilidade e usabilidade de quatro sites 
disponibilizados na Web com informações e serviços para o usuário idoso. A partir dos 
resultados encontrados, o site que obteve a menor avaliação foi selecionado e passou 

por um processo de Redesign com o intuito de melhorar sua acessibilidade. Nesta 
pesquisa a metodologia adotada aplicou a abordagem ergonômica e a utilização do 
Design em fases. Para isso, adotou-se a pesquisa-ação, que se destaca pela sua 

característica de conhecer e atuar, para depois estudar os resultados. Participaram 
nessa pesquisa 21 usuários idosos, voluntariamente, que avaliaram os quatro sites 

selecionados, ajudaram em algumas etapas do desenvolvimento do protótipo e da sua 
avaliação sobre acessibilidade. Entre os resultados encontrados, após o processo de 

Redesign do protótipo e avaliação, evidenciou-se que houve um ganho na 
acessibilidade e usabilidade em relação à versão original do site. Fato constatado, por 

meio da aplicação de dois Checklists, específicos para avaliação de sites e pela 
avaliação sobre acessibilidade e usabilidade realizada com os idosos participantes do 

estudo. 
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11 O papel da 
solidariedade 

intergeracional 
no âmbito da 

literacia digital. 

ROBERTO, M. S., FIDALGO, A.; 
BUCKINGHAM, D. (2014). Revista 
Kairós Gerontologia, 17(2), pp. 09-
25. São Paulo (SP), Brasil. Acesso 

em: 14/04/2017. Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/

kairos/article/view/20831/15337. 

No âmbito do envelhecimento e aposta na aprendizagem intergeracional para 
desenvolver a literacia digital, este trabalho recorre à Teoria da Ação Planeada para 

analisar a intenção de jovens universitários ajudarem idosos a adquirirem competências 
digitais. Com aplicação de questionário a 135 estudantes, os resultados enfatizam a 

promoção de estratégias educacionais pró-sociais que reforcem o valor da solidariedade 
e o desenho de programas significativos para ambas as gerações. 

12 Mídias 
sociais digitais e 
a terceira idade: 

em busca de 
uma ferramenta 

para a 
promoção da 

saúde. 

SKURA, I.; VELHO, A. P. M.; 
FRANCISCO, C. C. B.; FARIA, T. 
G.;  MACUCH, R. (2013). Revista 
Kairós Gerontologia,16(4), pp.237-

249. São Paulo (SP), Brasil. 
Acesso em: 27/04/2017. 

Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/

kairos/article/view/19679/14568. 

Este estudo analisa as redes sociais como meio de promoção da saúde do grupo de 
idosos do projeto de extensão “Qualidade de vida na terceira idade” do curso de 

Educação Física, do Centro Universitário Cesumar – UniCesumar, Brasil, por meio de 
uma pesquisa de campo. O que se pode concluir é que o interesse por notícias, e o fato 
de estar conectado, fazem o idoso se inserir no ciberespaço. Esta inserção no mundo 
digital tem grande poder para influenciar a promoção da qualidade de vida dos idosos, 

uma vez que atua como uma poderosa ferramenta de conexão e de comunicação com o 
mundo, e consequentemente, como promotora da saúde. 

13 Os idosos e 
as TIC – 

competências 
de comunicação 
e qualidade de 

vida. 

PEREIRA, C.; NEVES, R. (2011). 
Revista Kairós Gerontologia 14(1), 

05-26. São Paulo (SP), Brasil. 
Acesso em: 27/04/2017. 

Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/

kairos/article/view/7099/5139. 

Aferir se o uso da Internet pode contribuir para a infoinclusão sénior e para a melhoria 
da qualidade de vida e expor um processo de alfabetização digital para idosos. Método: 

Foi leccionado um curso de informática a um grupo de 14 idosos. Os métodos de 
recolha de dados foram a aplicação de 2 inquéritos (inicial e final), bem como a 

observação directa e participante. Os dados obtidos foram analisados quantitativamente 
e qualitativamente. A investigação realizada permitiu apurar que a utilização do 

computador e da Internet diminui a solidão, aumenta o acesso à informação, assim 
como a frequência da comunicação entre familiares e amigos, e, consequentemente, 

aumenta Qualidade de Vida de pessoas idosas. Conclusões: A utilização das TIC 
(Tecnologias de Informação e Comunicação) oferece ao idoso mais autonomia, maior 

bem-estar e integração social e, por conseguinte, maior índice de felicidade. 

14 Uma nova 
forma de 

comunicação 
para o cidadão 

Sénior: 
Facebook. 

PÁSCOA, G. M. G.; Gil, H. M. P. 
T. (2015). Revista Kairós 

Gerontologia, 18(1), pp.09-29. São 
Paulo (SP), Brasil. Acesso em: 

02/05/2017. Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/

kairos/article/view/23458/16849. 

Este artigo apresenta uma investigação realizada com cidadãos seniores e suas 
interações com a rede social digital Facebook. O objetivo principal foi compreender o 

contributo do Facebook na promoção do envelhecimento ativo. É um estudo de caso de 
natureza qualitativa realizado numa turma de informática de uma universidade da 

terceira idade de Castelo Branco (Portugal), em que participou um grupo de 13 seniores. 
Os resultados evidenciaram que o Facebook é utilizado para comunicar, combater a 

solidão e como forma de aprendizagem ao longo da vida. 
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III – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Explicitam-se neste capítulo as referências aos aportes teóricos que embasam 

as análises, em capítulo a seguir, das respostas dadas pelos sujeitos idosos às 

perguntas que lhes foram feitas. De início, em 3.1., é introduzida a questão das novas 

tecnologias digitais; a seguir, em 3.2., são explicitados os encaminhamentos 

sugeridos por alguns autores às problemáticas sentidas pelas pessoas idosas diante 

dos dispositivos digitais; e, finalmente, em 3.3., são explicitados os fundamentos do 

Tutorial oferecido por este mestrando como produto de sua investigação, mostrando 

como se podem criar habilidades para enfrentar dúvidas e se ter uma bem-sucedida 

usuabilidade dos dispositivos digitais. 

 

 

3.1. A questão das novas tecnologias digitais 
 

Vivemos, nesta segunda década do XXI, um boom de inovações tecnológicas 

que enchem os olhos de todas as pessoas pela sua rapidez e funcionalidade, a que 

as pessoas idosas não podem ficar alheias: por exemplo, a tecnologia wireless que 

chega para interligar os aparelhos eletrônicos, facilitando e barateando as instalações, 

e oferecendo a qualquer pessoa a mobilidade desejada, sem que seja preciso arrastar 

uma quantidade enorme de fios elétricos, além de dar leveza visual aos ambientes. A 

tecnologia touchscreen, do toque dos dedos, que pode facilitar, quando a ela estamos 

sensibilizados, o uso dos dispositivos com mais fluidez. São os computadores 

ocupando menos espaços, os dispositivos para as casas e os escritórios, que só 

faltam falar, e que modificam espaços e mobiliário interno, e os super-celulares que 
certamente substituirão o computador (o PC doméstico) muito em breve.  

Segundo recente divulgação pela mídia de projeções do crescimento mundial 

do tráfego móvel-portátil, o volume desse tráfego deve aumentar sete vezes nos 

próximos cinco anos em decorrência do crescimento do número de smartphones, 

assim como de seus usuários, do tráfego de vídeo, da velocidade da rede 4G e da 
chamada Internet das Coisas (IoT, Internet of Things).3  

																																																													
3 Esta é a conclusão da última edição do Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast, 
que apresenta as projeções de crescimento mundial do tráfego móvel, divulgada em 13/02/2017. Disponível em: 
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Segundo previsões dessa pesquisa, até 2021 a população global terá mais 

telefones celulares (5,5 bilhões) do que contas bancárias (5,4 bilhões), água 

canalizada (5,3 bilhões) e telefones fixos (2,9 bilhões). Além disso, projeta-se que 

haverá, no mundo, 1,5 dispositivo móvel per capita, além de quase 12 bilhões de 

dispositivos móveis conectados (em relação a 8 bilhões e 1,1 per capita em 2016). No 

Brasil, o tráfego de dados móveis terá um crescimento duas vezes mais rápido que o 

tráfego IP entre 2016 e 2021; e 77% das conexões móveis no país serão conexões 
“inteligentes” até 2021, em relação a 52% em 2016. 

Adultos e jovens acompanham toda essa transformação que ocorre em 

velocidade impressionante, uns com mais facilidade, outros com menos, mas não 

deixando de seguir as novidades de mercado e desejando fazer um uso muito 

produtivo e benéfico das novas tecnologias. 

Pensando na democratização ao acesso de todas as gerações às novas 

tecnologias é que, não sem razão, a Organização das Nações Unidas, em sua II 

Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, tencionou garantir que todos os 

indivíduos pudessem envelhecer com seguridade e dignidade, e que continuassem 

participando da vida em sociedade, exercendo seus direitos de cidadãos partícipes de 
toda a transformação da sociedade (ONU, 2002).  

Tal Assembleia Mundial apresentou recomendações outras, dentre elas: - 

programas que visassem a encorajar a participação mundial cultural, econômica, 

política e social por meio da educação continuada ou como atualmente é chamada a 

aprendizagem permanente; - garantir a igualdade de oportunidades ao longo da vida, 

quanto à educação continuada e ao treinamento, reduzindo os níveis de 

analfabetismo entre as pessoas idosas, instrumentalizando-as para assegurar-lhes o 

acesso a novos conhecimentos e novas tecnologias. Assim é que, no Brasil, os 

direitos dos idosos foram assegurados em dois instrumentos legais brasileiros: no 

Estatuto do Idoso, Lei n.o 10.741, Capítulo V, art. 21, que estabelece:  

“O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando 

currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele 

destinados” (BRASIL, 2003); e, na Política Nacional do Idoso, que afirma: são 

																																																																																																																																																																																																	
http://brasileiros.com.br/2017/02/ate-2021-populacao-mundial-tera-mais-telefones-celulares-que-agua-canalizada/. 
Acesso em 01/03/2017. 
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competências dos órgãos e entidades públicos, adequar currículos, metodologias e 

material didático aos programas educacionais destinados ao idoso (BRASIL, 1994). 
(grifo nosso). 

Considerando-se tais determinações legais, passou a ser preocupação dos 

estudiosos em como se pode criar um percurso menos complicado às pessoas idosas 
de se aproximarem das novas tecnologias. 

É preciso destacar que dispositivos portáteis-móveis como smartphones, 

tablets, são utilizados nesta segunda década do XXI, por quase todos os estratos 

sociais e faixas etárias (BACHA, et al., 2013), incorporando-lhes “funcionalidade de 

computador, como conexão à internet, e possibilidade de uso de aplicativos” (SOUZA; 
SALES, 2016).  

Lidar com aplicativos de forma menos complicada talvez seja um dos 

problemas maiores para as pessoas idosas. Especialmente aquelas pessoas que 

atuam como docentes em uma Universidade (caso de alguns dos sujeitos desta 

pesquisa), e que ficam a par, até pelos próprios colegas de trabalho, das vantagens 

de se valerem, por exemplo, de aplicativos (apps) que possibilitem, desde exercitar a 

mente com jogos, como o de palavra-cruzada, até racionalizar atividades corriqueiras 

de aula.  

Exemplos desses aplicativos estão às dezenas disponíveis na internet, grande 

parte deles gratuitos, como localizar endereços, chamar um táxi, adquirir um ingresso 

de cinema/teatro, pagar uma conta bancária, fazer ligações nacionais e 
internacionais, fazer transmissão de vídeos em tempo real etc. 
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3.2. Encaminhamentos de diversos autores às problemáticas das pessoas 
idosas diante da informatização 
 

Como se sabe, não é tão simples adquirir proficiência em aplicativos de última 

geração, especialmente se faltar, a uma pessoa idosa, alguém que, de fato, se 

interesse por instruí-la adequadamente sobre as potencialidades de um dispositivo 

como o smartphone,4 ou o tablet, sobre a navegação na internet e a obtenção pessoal, 

por meio da navegação na internet, de novos aplicativos, e especialmente o uso 
cotidiano, otimizado, desses aplicativos. 

Contar com pessoas da família, como filhos e netos, nem sempre é possível, ou 

suportável aos mais jovens, que pouco tempo têm, na atualidade, em sua vida voltada 

para redes sociais, blogs, vídeos e com tantas atividades cotidianas, para cultivar 

relações intrafamiliares, como a do interesse em ensinar a uma mãe ou avó como se 
valer produtivamente de seu smartphone/tablet.  

Inclusive muitos jovens partilham, ainda, a crença equivocada de que pessoas 

idosas não possam ter um desempenho eficiente nas novas tecnologias, 

considerando que estas já não dispõem de condições mentais ou físicas para 
acompanhar os avanços tecnológicos mais recentes.  

Mal se dão conta esses jovens de que pensar assim é estar, ainda que não se 

apercebam disso, submetidos a um preconceito, e consequente discriminação 

(PINSKI, 2011), infelizmente sedimentado de forma quase irremovível na sociedade, 

que é o de caráter etário ou geracional (SPOSATI, 2011), também chamado de 

Idadismo ou Ageísmo, tal como Sousa, et al. (2014), o explicitam.   

																																																													
4 O smartphone (termo criado em 1997) e o iphone (lançado em 2007) são similares aos celulares, mas com 

funções mais avançadas (GPS, player, câmera, editor de texto, de contatos), inclusive acesso à internet e 
inserção de aplicativos para finalidades de interesse de seus usuários (delivery, disque-táxi etc.; tanto é que os 
primeiros vêm sendo preferidos aos celulares. O iphone, o smartphone da Apple, é o produto tecnológico portátil 
mais vendido da história, ultrapassando 160 milhões de unidades até 2013, superando ícones como o ipod, o 
walkman e o gameboy. In: Smartphones16/10/2014 às 18h27 - 
http://www.mobiletime.com.br/16/10/2014/mercado-brasileiro-vende-9-1-milhoes-de-smartphones-em-julho-e-
agosto/394876/news.aspx). (In: LODOVICI, F.M.M., 2014).	



		 	 	 								30	

	

Segundo Levy (2014), estereótipos etários da sociedade são internalizados 

desde a infância e emergem quando das relações entre os diversos segmentos da 

sociedade, traduzindo eles inclusive um certo elitismo, ou seja, o de uma pessoa mais 
jovem perceber-se mais útil ou mais bonita, ou mais competente, do que uma idosa.  

A pergunta que se pode colocar é de onde viria o poder dominante de um 

discurso apenas com base na variável etária, tomado, pois, por um “furor 
classificatório” conformou o enunciou Bernadet (2003)?  

De uma tentativa, parece, de abrir e garantir um espaço de atuação na 

sociedade, não importando por quais meios isso seja feito, importando apenas os fins; 

ou seja, em vez de possibilitar um convívio feliz entre pessoas de várias gerações, tal 

discurso tenta afastar aquelas pessoas que possam ser adversárias à ascensão 

familiar, profissional ou política de alguém. Seriam, pois, certas afirmações sobre os 

idosos, equivalentes a mecanismos de intimidação a eles, visando a sua obliteração 
ou afastamento? 

Como enfrentar tal dispositivo preconceituoso contra as pessoas idosas, tais 

discursos encobridores da realidade, são perguntas outras que nos mobilizaram em 

alguns momentos desta pesquisa. Nessa direção, o filósofo Giorgio Agamben (2009, 

p. 44) revela uma estratégia que se deve seguir no enfrentamento cotidiano “corpo a 

corpo”, e que “[...] não pode ser simples, já que se trata de liberar o que foi capturado 
e separado por meio dos dispositivos e restituí-los a um possível uso comum”.  

Tal enfrentamento ao dispositivo, neste caso do preconceito etário, não 

significaria, porém, se visto na perspectiva agambiana, que as pessoas idosas 

estariam adquirindo, a partir desse enfrentamento, uma nova subjetividade, o 

chamado por outros estudiosos de “empoderamento” dos velhos. Os idosos 

continuariam sendo “[...] de resto, o resultado do dispositivo... [representado aqui 

pelos discursos estabelecidos na sociedade] nos quais estamos todos [nós, seres 
humanos, independentemente de faixa etária] capturados” (2009, p. 44).  

Significaria, sim, que, resistindo a situações preconceituosas às quais, volta e 

meia, um idoso possa estar sendo submetido sem que se aperceba, esse idoso pode 

situar-se pari passu aos avanços tecnológicos, tal como uma pessoa de outra 
geração.  
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Sob essa perspectiva, é que, a partir da interpretação das respostas dos idosos 

envolvidos nesta pesquisa, se tentará criar alguns contradispositivos a certos 

preconceitos de incapacidade, de degenerescência mental, que, muitas vezes, têm 

afetado alguns idosos, impossibilitando-os de navegar na internet, ou os imobilizando 
diante do uso de aplicativos no smartphone.  

A criação de habilidades ou estratégias adequadas para orientar esses idosos 

pode ser a via melhor, se baseada em uma abordagem metodológica condizente aos 

propósitos dos saberes gerontecnológicos, se o for a partir de uma perspectiva 
interdisciplinar, e com foco social (LODOVICI; SILVEIRA, 2011). 

Sobre ser contemporâneo a ponto de estar a par da revolução digital do 

mundo, ressoam-nos os dizeres de Agamben (2014, p. 22), quando este diz que 

pertence verdadeiramente a seu tempo “aquele que não coincide perfeitamente com 

ele, nem se adequa às suas exigências e é, por isso, inatual; mas, precisamente por 

isso, exatamente através dessa separação e desse anacronismo, ele é capaz, mais 
que os outros, de perceber e de apreender seu tempo”.   

 A partir dessa iluminação agambiana, hipotetiza-se que muitas pessoas 

idosas, evidenciam até mais que outras, “essa não coincidência, essa discronia”, com 

relação ao tempo em que vivem.  

E, ao se mostrarem tão hábeis em seu distanciamento do real, e perceberem e 

apreenderem de forma tão lúcida aquilo que é novo, é que poderiam, dessa forma, 

apresentar razões até mais que suficientes que outras pessoas, de apropriar-se com 

muita facilidade do manejo de seus mobiles. Afinal, assujeitados que sempre 

estiveram em sua vida, os seres humanos, a múltiplos “dispositivos”, e sempre 

conseguindo impor-se diante deles, por que a simples condição etária lhes alteraria a 

competência ou impediria novas habilidades, novas estratégias, para lidar com 
dispositivos mobiles?5 

																																																													
5 Parte desta reflexão introdutória foi apresentada, em versão preliminar, em comunicação de título “PESSOAS 
IDOSAS E O MANEJO DE APLICATIVOS MOBILE”, em evento que ocorreu em abril 2016, em Ribeirão Preto, I 
Congresso Brasileiro de Gerontotecnologia, comunicação publicada pela Revista Medicina da FMUSP, Ribeirão 
Preto.  

. 
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Levando em consideração essas ideias sobre o tempo da inovação tecnológica 

em que vivemos (AGAMBEN, 2014), e pesquisas voltadas ao envelhecimento ativo e 

independente (BEAUVOIR, 1990; DEBERT, 1999; FONSECA, 2016), para o que se 

exige estar em consonância com os avanços tecnológicos atuais, surgiu a este 

pesquisador, em favor da população longeva, a necessidade de implementação de 

estratégias ou técnicas facilitadoras a um acesso orientado a certos dispositivos, no 
presente caso, a um smartphone/celular e tablet. 

Mas será preciso fazerem-se presentes os problemas a serem enfrentados. No 

oferecimento pelo mercado de novas tecnologias digitais, é oferecida alguma 

facilidade de acesso a todas as pessoas, mesmo as com mais de 60 anos, que não 
são, na verdade, nativos digitais?  

Considerando o que afirmam Sales, Amaral, Junior e Sales (2014, p. 60), essa 

questão tornou-se já há algum tempo preocupante aos estudiosos dos meios 
tecnológicos: 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) têm estimulado 

alterações significativas na forma como as pessoas interagem, se 

comunicam, se conectam e se relacionam com o mundo real e virtual. 

Para alguns usuários, como, por exemplo, os idosos, as TIC podem 

tornar-se uma barreira, considerando sua história de vida, 

escolaridade, cultura, linguagem, saúde etc. 

Ainda mais se considerarmos que o XII Censo Demográfico brasileiro atestou 

que, dos cerca de 190 milhões de habitantes (IBGE, 2014a) da população brasileira, 

aproximadamente 20,6 milhões são idosos que passarão, conforme previsões, para 

58,4 milhões em 2060. A expectativa de vida dos brasileiros subirá de 75 anos em 

2013, para 81 anos em 2060, com as mulheres vivendo, em média, 84,4 anos, e os 

homens 78,03 anos (FIOCRUZ, 2014).  

Diante desse cenário quanto à longevidade humana, em que teremos uma 

população idosa crescente, com a navegação na internet ganhando importância 

incomensurável no mundo presente, certamente no futuro, transformando 

relacionamentos inclusive inter-geracionais, é preciso que a população idosa deixe de 

sentir dificuldades em acessar o universo virtual (KATZENSTEIN; SCHWARTZ; 
ALMEIDA, 2012). 
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Sales (2014, p.61) ratifica ainda mais essa problemática: 

Entre as demandas sociais vivenciadas pelos brasileiros está a 

dificuldade de acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) disponíveis na internet. Contudo, ao mesmo tempo em que a 

Internet potencializa e pode, utopicamente, democratizar o acesso às 

informações, gera também uma nova categoria de excluídos sociais: 

os excluídos digitais, como é o caso de idosos... A Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), publicou em 2012 o mapa da inclusão digital no Brasil, 

entre os diversos resultados encontram-se: O Brasil ocupa a 63a 

posição entre os 154 países mapeados pela FGV; o acesso à internet 

em casa diminui conforme a idade avança: aos 20 anos esse acesso é 

de 18.1%; aos 40 anos é de 14,74% e aos 60 anos é 7,72%. Quanto 

ao acesso ao computador aos 20 anos é de 26,27%; aos 40 anos 

21,79% e aos 60 anos 11,88% (Sales, 2002). Ainda segundo essa 

pesquisa, os motivos pelos quais as pessoas não acessam a internet 

no Brasil, os principais foram: 1º) 33,14% “não achava necessário ou 

não desejavam”; 2º) 31,45% “não sabia utilizar a internet”; e 3o) 

29,79% “não tinha acesso ao microcomputador”. Observa-se que o 

principal motivo para não usar a internet foi a falta de necessidade ou 

de interesse dos entrevistados; o motivo de não saber utilizar a 

internet e a falta de conhecimento são os dois outros motivos mais 

expressivos alegados pelos excluídos. 

	
Por que razão os idosos se poderiam dizer excluídos dos avanços 

tecnológicos? Seria porque os idosos se sentem incapazes de, agora com mais 

décadas de vida, aprender, como aprendem as crianças, jovens e adultos? Seria por 

falta de conhecimentos básicos para utilizar a internet, para acessar os 

computadores? Por que, então, os idosos não podem ganhar as mesmas habilidades 
que as demais gerações no trato com as novas tecnologias?  

Segundo Souza Silva, Pereira e Ferreira (2015), as pessoas idosas encontram-

se em um ambiente cada vez mais tecnológico e é importante que se verifique se elas 

estão, de fato, valendo-se das novas tecnologias para que, por exemplo, as empresas 

conheçam esse comportamento e desenvolvam suas estratégias de venda de 
produtos a partir disso. 
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A motivação para o início desta pesquisa foi norteada por preocupações mais 

específicas, como segue: Será que o aprendizado pelo idoso de como manusear 

smartphones e outros dispositivos se faz do mesmo modo que a adultos, jovens e 

crianças? É possível falar de uma boa interação entre idosos e novas tecnologias? 

Haveria uma forma menos traumática, ou mais amigável, de aproximação dos idosos 

às tecnologias digitais?  

Manifestam os idosos, de início, como se tem observado, mais dificuldades que 

os de menos idade para lidar, em seus smartphones, com aplicativos, por exemplo. 

Mas não há idoso (dos consultados informalmente para esta investigação) que não 

deseje estar apto, como as demais gerações, a lidar de forma habilidosa com 

aplicativos que cada vez mais se sofisticam, e que lhes permitam, por exemplo: usar 

óculos com fone de ouvido neles conectados para possibilitar telefonemas para a 

família ou amigos; chamar um táxi de forma facilitada, adquirir um ingresso para o 

teatro, marcar uma consulta médica, consultar o saldo bancário, pagar contas, fazer 
uma palavra-cruzada, enviar fotos por e-mail, assistir a um vídeo do Youtube etc.  

Entretanto, tal propósito dependeria de que habilidades ou estratégias 

mediadoras a esse aprendizado? Seriam as mesmas daquelas de que se valem 

adultos, jovens e crianças? Crianças aprendem com pais e coleguinhas. Jovens 

aprendem por si mesmos (ensaio-erro) ou com a ajuda de colegas. Adultos também 

aprendem por si mesmos (ensaio-erro) com os filhos, ou com amigos, ou com 

técnicos. E no caso dos idosos, como pode ser vista essa mediação? E ainda, no 

caso de usuários idosos, o uso de smartphones e tablets tem-lhes trazido efeitos de 

que ordem? Positivos, Negativos? Queixas de familiares ou amigos quanto a estarem 
continuamente com esses dispositivos em mãos?  

Os objetivos propostos nesta pesquisa de mestrado sustentam-se em leituras 

feitas de pesquisadores que ratificam que este campo de estudos clama por mais 

investigações, dado a lacuna existente de material bibliográfico voltado ao segmento 

idoso na sua relação com as novas tecnologias e ainda, por exemplo, segundo 

afirmam Sales, Amaral, Junior e Sales (2014, p.63), as pessoas idosas vêm 

manifestando, conforme diversas pesquisas, seu interesse em se valer da navegação 

on-line, embora apresentem dificuldades de acesso a ela (XAVIER; SALES; RAMOS; 
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ANÇÃO; SIGULEM, 2004; DICKINSON; GREGOR, 2006; SALES, 2007; CZAJA; LEE, 

2007). 

Além disso, conforme atestam os mesmos autores, a interação com as novas 

tecnologias pode oferecer benefícios aos idosos, tais como: “...melhora na interação 

social, estímulo mental, aumento da confiança e dos níveis de autoestima e melhora 

do estado de depressão” (SALES; AMARAL; JUNIOR; SALES, 2014, p.63). 
Continuam os autores,  

Alguns estudos (WHITE et al., 2002; FORD; G.; FORD, S.G., 2009; 
COTTEN, FORD, G., FORD, S.G.; HALE, 2012) relatam que a 
inclusão digital levou à redução do sentimento de isolamento social e 
de solidão e de sintomas de depressão entre os usuários idosos 
(SALES; AMARAL; JUNIOR; SALES, 2014, p.63).  

Ter condições de acompanhar o avanço tecnológico e a realidade das 

gerações atuais pode ser, para usuários idosos de novas tecnologias, um modo de 

não serem vistos como indivíduos já um tanto ultrapassados ou mesmo inativos. As 

tecnologias ampliam as possibilidades de relação com o mundo globalizado, abrindo 

portas para o aprendizado desse novo mundo. Permitem o consumo e a obtenção de 

informações pela web, o relacionamento e a interação com outras pessoas e com 

interfaces informatizadas.  

A facilidade de acesso às informações sobre: saúde, turismo, sites de 

relacionamento, e-mails, mensagens instantâneas, conta bancária, a elaboração de 

pesquisas, compras pela Internet etc., pode ser essencial na vida das pessoas idosas, 

principalmente para aquelas com algum tipo de dificuldade de mobilidade, limitações 

físicas, motoras, cognitivas, auditivas e visuais, além da dependência de outras 
pessoas para realizar atividades da vida cotidiana.  

As próprias pessoas idosas, pelo menos as de uma situação econômica mais 

estável, vêm alimentando um grande interesse em navegar on-line, considerando, 

dessa forma, a internet e suas possibilidades de navegação uma ferramenta positiva 

em suas vidas (VERONA, CUNHA, PIMENTA, BURITI (2006). Para ganho de novos 

conhecimentos, propôs-se o uso de uma nova ferramenta, a Elderly Online, que 

permite acessar a internet, trazendo ganhos para a cognição de idosos (ORDONEZ; 
YASSUDA; CACHIONI, 2011).  
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As TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) colaboram para a 

redução do isolamento social do idoso (YI-RU; SCHULZ, 2016) e, via iPad, também 

melhorando a vida de idosos (DELELLO; McWHORTER, 2015). As tecnologias com 

seus benefícios e barreiras para a qualidade de vida de idosos com problemas visuais 
foram estudadas por  Mcgrath e Astell (2016); e MOHADIS; ALI (2014). 

Sobre o papel das redes sociais junto aos idosos, favorecendo o contato com a 

família, amigos, mas exigindo conhecimentos específicos para um bom uso do 

smartphone foi o que apresentaram, em sua pesquisa, Lüders e Brandtzæg (2014).  

Sobre a utilização de serviços bancários pelos idosos pesquisaram 
especificamente tal tema, DALMORO; VITTORAZZI (2016).  

Sobre a utilização da experiência prévia dos usuários idosos na compreensão 
de ícones de seus smarthphones (DAVIM; SILVA; MOURA; SANTA ROSA, 2016).  

Há estudos sobre aplicativos para smartphones que são capazes de contribuir 

nas Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) de idosos, funcionando como 

importantes ferramentas no monitoramento e na realização de tais atividades, 

contribuindo para a melhora e a manutenção de sua independência (SOUZA, 2016; 
SOUZA; NOGUEIRA, SILVA, 2016; FAHIM; FATIMA; LEE; LEE, 2013).  

Aplicativo para gerenciamento, pelo idoso, de medicamentos, com alertas, 

instruções, dicas etc. (FERREIRA, et al., 2013). Um aplicativo que fornece 

informações em tempo real sobre localização, mobilidade, e sinais vitais de idosos, 

com tais informações em tempo real orientando familiares e cuidadores (BOUROUIS; 
FEHAM; BOUCHACHIA, 2011). 

Em apoio para geriatras, no diagnóstico da Síndrome da Fragilidade, fazendo-

se uso do acelerômetro do smartphone, é possível ajudar na forma da avaliação da 

fragilidade, tomada de decisão e tratamento subsequente (FONTECHA; NAVARRO; 

HERVÁS; BRAVO, 2013; KOBAYASHI, et al.,  2011). Ainda um sistema que utiliza o 

acelerômetro do smartphone para investigar quedas e questões de mobilidade 
(TACCONI; MELLONE, CHIARI, 2011).  
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Outros aplicativos, incorporados em smartphones, podem monitorar atividades 

físicas de idosos, funcionando como uma prestação de serviço de apoio à distância, 

(SILVA, 2016; CARVALHO, 2016), como é exemplar também um e-Health pelo 

smartphone (BOONTARIG; CHONGSUPHAJAISIDDHI; CHUTIMASKUL, 2012); 

também um aplicativo para avaliação cognitiva por meio do smarthphone 

(BROUILLETTE, et al., 2013); informações precisas de emergência envolvendo 

idosos, pelo Resalert, para um dispositivo Iot (Internet of Things) (GILL, PHENNEL; 

LANE, 2016). Razões para usar tecnologias, ao envelhecer em casa (PEEK, et al., 

2015). Sobre a aceitação e adesão de idosos a exercícios baseados em tecnologia 

(OKUBO; WOODBURY; LORD; DELBAERE, 2016). Sobre preferências e padrões de 

comunicação de idosos nos E.U.A, em ambientes tecnológicos, sendo o método mais 

usado a comunicação telefônica (YUAN; HUSSAIN; Hales; COTTEN, 2015). O uso de 

smartphone/tablet para compras on-line na Finlândia (KUOPPAMÄKI; TAIPALE; 

WILSKA, 2017). Vantagens ao idoso pelo domínio das tecnologias mais recentes, 

promovendo sua inclusão digital e social, a partir de cursos e ambiente criado para 

seu aprendizado (VIEIRA; SILVA; BARBOSA; GARCIA, 2017). Estudo e validação da 

usuabilidade e comunicabilidade de aplicativos Android, atendendo as necessidades 

dos idosos, quando muitos não conseguem manusear as aplicações nativas do 

sistema Android (SOUZA SILVA; PEREIRA; Ferreira; ALVES; CORREA; GOMES; 
AFONSO JUNIOR, 2016). 

Há pesquisas que vêm investigando quais as alternativas de design ideal para 

o smartphone visando à usuabilidade das pessoas idosas, seja quanto a tamanho das 

fontes, luzes e cores na tela, fundo e figura, teclado adequado (HAMANO, 

NISHIUCHI, 2013), interfaces adequadas ao idoso (NERIS, et al.)  etc., tentando fazer 

com que o dispositivo digital não traga tantas dificuldades ou barreiras de acesso e 

uso, para as pessoas idosas (especialmente quanto a problemas de visão, custo 

financeiro, falta de interesse talvez por não disponibilidade de conhecimentos 

específicos e que impeçam sua adesão ao smartphone (HARADA, SATO, TAKAGI, 
ASAKAWA, 2016; SHIN, LEE, PARK, 2012).  

Para facilitar a navegação e administração em redes sociais para o idoso, vem 

sendo criadas plataformas sociais especializadas a esse segmento etário (HARITOU, 

et al., 2013), ou interfaces amigáveis, visando à satisfação do usuário (MOL, 2011; 
2013; GONÇALVES, et al., 2017).  
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Soluções acessivas e adaptáveis com hospedagem a diversos serviços úteis 

aos idosos estão sendo apresentadas como o PhoneAge (ABDULRAZAK, ARAB, 
REID, 2013).    

A habilidade dos idosos no uso da tela sensível ao toque, ou o “pointing action” 
no uso do touchscreen, também está sendo promovida (HWANGBO, et al., 2013).   

No Brasil, a baixa escolaridade, a falta de programas e projetos sociais de 

inclusão digital, adequados aos usuários, espaços gratuitos de acesso a 

computadores e internet, são barreiras que se agravam conforme a região do país, 

devido as suas situações sociais-econômicas (CPqD, 2014).  

Segundo Sales (2002), uma das populações mais prejudicadas por essas 

barreiras é a população idosa, imposta pelos declínios decorrentes da idade 

referentes à redução do tempo de reação, da memória de curto termo, de manter a 

atenção, da acuidade visual, da audição, motricidade, inerentes ao envelhecimento, o 

uso das tecnologias pode-se tornar mais difícil.  

Ainda conforme Sales (2002), outra barreira é que diferentes tecnologias 

surgem e são aperfeiçoadas constantemente, exigindo um aprendizado contínuo 

desses usuários. Associados à falta de usabilidade, a acessibilidade, a inteligibilidade, 

e o estrangeirismo tanto de hardware como software das novas tecnologias, são 
outros fatores que podem agravar o cenário de exclusão digital desse público.  

Para reduzir tais problemas, é necessário criar alternativas de inclusão digital 

específica para esses idosos, que considerem seu ritmo, linguagem, histórias de vida 
– o contexto histórico em que viveram (Sales, 2007).  

Santana, Côrte, Lodovici, Alves (2008), no artigo “Aliando Tecnologia da 

Aprendizagem à Qualidade de Vida dos Idosos”, expuseram os resultados de um 

projeto interinstitucional que realizou pesquisa empírica acerca da questão da 

qualidade de vida da pessoa idosa vinculada ao uso orientado da Internet, com vistas 

à criação de um ambiente virtual de aprendizagem adequado aos idosos, objetivando 

verificar que temáticas poderiam ser exploradas nesse espaço por predileção dos 

usuários, e em que dimensões se situaria sua capacidade de melhorar a qualidade de 
vida do usuário-idoso.  
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Os resultados apontaram, singularmente no caso das pessoas idosas, a 

tendência para uma internet com caráter de substitutibilidade ou complementaridade 

relativamente ao que lhes representam os “arranjos familiares” tradicionais: um 

resultado curioso e instigante a ser analisado com mais profundidade posteriormente. 

Um segundo resultado aponta para aponta para uma nova maneira de se 

experimentar a sociabilidade e algumas surpresas, em que se destaca a seguinte: a 

Internet é associada à eficiência e praticidade; por assim ser reconhecida, a Internet 

torna-se um veículo para buscar amigos ou encontrar novos, quando se está em 

solidão, autonomizando o idoso e liberando-o dos mais próximos, ao ampliar a rede 

de relações para além da familiar e assim por diante. Como principal produto 

conceitual do inquérito realizado, destaca-se a identificação de quatro noções 

categoriais que podem resumir os temas considerados como relevantes na visão dos 

idosos, manifestos nas respostas ao questionário, definidas nos seguintes eixos 

temáticos: (1) Saúde e Viver; (2) Interação Social; (3) Cidadania; e (4) Produtos e 

Serviços. Em Saúde e Viver, que aqui se detalha, incluem-se os temas mais afeitos 

ao bem-estar propriamente dito: as mudanças físicas; a saúde psicológica; e ainda 

sobre o uso da Internet: a capacidade de aprendizagem e a qualidade de vida no 

trabalho; esta se apresentou como uma das temáticas centrais para os idosos no uso 
das tecnologias. 

Só se espera que a utilização das tecnologias digitais móveis-portáteis não 

passe a afetar as relações íntimas entre companheiros, conforme trouxe a luz tal 

complicador, o sexólogo Patrício Gómez Di Leva, autor do livro Sexualidad 
inteligente, em entrevista ao jornal Clarín, de Buenos Aires, em 10/01/2017. Nele, o 

autor afirma:  

Es lo mismo que pasaba hace un tiempo con el televisor (…). El 
smartphone entretiene y, por lo tanto, reduce los momentos de 
intimidad. Hay parejas que se van a acostar y, cada uno por su lado, 
se quedan mirando el teléfono hasta que se duermen. En los últimos 
tiempos he tenido muchas consultas vinculadas con este tema. Lo que 
recomiendo, como primera medida, es no llevar el teléfono a la 
habitación. Y no dejarlo cargando la batería en la mesita de luz. 

Leva comenta um de seus casos em tratamento, quando uma de suas 

pacientes reclama o afastamento que seu marido tem dela, justamente por estar todo 
o tempo ocupado com seu smartphone: 
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“ ´Ya no sé qué hacer`, se queja Natalia, una de las que se atormentan 
al ver que su pareja pasa más tiempo con su celular inteligente que 
con ella. A mi novio, le hablo, y no me contesta: sigue mirando la 
pantallita de su teléfono. Le digo que tengo ganas de que me haga 
algunas caricias y sigue respondiendo los mensajes del grupo de 
Whatsapp de sus amigos, que son casi permanentes.” 

 

Outra paciente do mesmo estudioso relata que as vantagens iniciais, por 

exemplo, durante o noivado, trazidas pelo smartphone, agora deixaram de valer. O 
smartphone está se tornando fonte de afastamento de um casal: 

“Con mi marido estamos juntos pero, de alguna manera, estamos 
solos”, aporta Micaela, en sintonía parecida. “Sí, es cierto, el 
smartphone nos sirvió para que nos conociéramos, para llamarnos a 
cada rato cuando estábamos de novios, para mandarnos mensajitos 
de texto. Pero ahora, si seguimos así, más atentos a la pantalla que a 
nosotros mismos, nos va a terminar separando”. 

Ainda citado por Leva (2017) é o caso da empresa de consultoria britânica 

Tecmark, tal como publicou o Magazine digital, que em média o contato com o 
smartphone é de 221 vezes por dia. Segundo Leva (2017), trata-se de  

Un vínculo estrecho, caudaloso, casi como si se tratara de un objeto 
que acompaña todas las rutinas cotidianas. Y, en otra encuesta, un 
9% de los estadounidenses explicó que está atento a su celular 
[mesmo] durante las relaciones sexuales. 

Leva (2017) alerta também sobre os casos extremos quanto ao uso do 

smartphone. Ele exemplifica com o caso de outra de suas pacientes que revelou uma 

crise em sua vida, alegando que, no meio de uma relação sexual, seu parceiro se 

pusera a olhar para o celular, porque este o alertara da chegada de uma mensagem 

e, sem interromper o que fazia com sua mulher, tentou acessar o dispositivo. Uma 

situação difícil foi criada: respondeu ele, à esposa, que havia respondido apenas sob 

forma de um “OK”, ao que ela considerou completa falta de respeito a ela; situação 

essa que desencadeou outras queixas de ambas as partes, o que levou o estudioso 

deste caso à conclusão de que o problema não estaria no dispositivo, mas senão no 

uso que acabam lhe dando. O problema, como em muitas outras situações conflitivas, 

estaria, nos excessos. 



		 	 	 								41	

	

Será que, aqui no Brasil, pode estar ocorrendo o mesmo que em outros países, 

como a Argentina? O smartphone pode ser o terceiro em uma discórdia, desse febril 

aparelhinho que vem interferindo na vida sexual dos casais?, uma vez que o 

Whatsapp não para de nos chamar para recebermos fotos e vídeos pelo Instagram, o 

Facebook nos convida todo o tempo para postarmos respostas aos chamados de 

colegas de trabalho, de conhecidos, dos múltiplos amigos on-line... Segundo os 

especialistas, tudo isso retira espaço ao erotismo (Di Leva, 2016), à sobrevivência de 
uma relação mais serena dos casais. 

A despeito de toda essa problemática apontada, é fundamental que se 

mostrem caminhos para a inclusão digital dos idosos. Daí, que se justifica o propósio 

deste estudo: o de oferecer uma prática de aprendizagem às pessoas idosas, que 

poderão – a partir de algumas técnicas facilitadoras constantes de um tutorial 

específico – passarem a se valer das novas tecnologias, como o uso de aplicativos 

em seus smartphones e tablets, para facilitar seu contato com prestadores de serviço, 
além de interagirem com amigos e familiares.  

Enfim, tornar possível às pessoas idosas a navegação facilitada na internet, 

visando à melhoria de sua interação social e também a necessária estimulação 
intelectual, exercitando suas mentes.  

Reforçar o uso do computador, do smartphone, como alternativas de 

entretenimento e uma maneira de ampliar ao relacionamento com as pessoas, 
oferecendo ao idoso maior integração social e apoio em várias atividades.  

E, para que nossa experiência em técnicas facilitadoras ao uso do smartphone 

e tablet possa ser multiplicada por outras pessoas, detalhar, de uma forma bem 

objetiva, mas bem clara, a forma como nossa prática de aprendizagem às pessoas 

idosas se dá em um tutorial feito como produto desta pesquisa, a seguir explicitado 
em seus fundamentos.  
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3.3. Os Tutoriais – seus fundamentos teóricos 

 

Tutorial, segundo a Wikipedia,6 é um instrumento de ensino/aprendizagem, 

podendo ser tanto um programa de computador, quanto um texto, contendo ou não 

imagens, cuja função é auxiliar o processo de aprendizagem, exibindo passo a passo 

o funcionamento de alguma coisa. 

Tutorial deriva-se de tutor, dado que seu objetivo é justamente ensinar. 

Tutorial, tutor < latim, tutus=proteger. Os Tutoriais “protegem” o usuário de armadilhas 

de um programa, ou resguardam a intregridade do computador das investidas de 

hakers. Os tutoriais são muito comuns no campo da informática, quando são usados 

para ensinar como os programas funcionam, e como podem ser operados por 

usuários iniciantes. Ou ainda, um programa ou texto, contendo ou não imagens, que 

ensinam didaticamente, como um aplicativo funciona.  

O tutorial também pode ser entendido como um "Manual de instruções" ou 

ainda como um "passo a passo" para que um usuário, através de explicações mais 

simplificadas, chegue ao resultado que se espera dele.  

Suas características, a nosso ver, precisaram romper com a rejeição que as 

pessoas têm a Manuais de Instrução clássicos. Rejeição que se justifica diante de 

Manuais excessivamente longos, com letras quase ilegíveis pelo tamanho dessa 

fonte, e quando não há uma complementaridade entre palavras e imagens. Imagens, 

se adequadas, bem-desenhadas, podem dizer muto mais que palavras. 

Assim como um Tutorial não pode ser muito longo, também não deve ser tão 

curto a ponto de parecer um simples folheto. É preciso que, no caso do idoso, este se 

sinta motivado a consultá-lo, quando deseja – sozinho, sem assessoria de um 

professor, operar um dispositivo.  

Um tutorial nesta pesquisa é pensado como um guia pessoal de mudança.   

																																																													
6 https://pt.wikipedia.org/wiki/Tutorial. 
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Os tutoriais aqui apresentados foram criados por este pesquisador no decorrer 

do desenvolvimento da pesquisa de mestrado, dadas as demandas por parte das 

pessoas idosas, não tendo sido previstos por ocasião do projeto inicial. Têm como 

objetivo disponibilizar ao aluno um material de consulta para suas dúvidas mais 
recorrentes. 

Com base nas entrevistas, elaboraram-se dois tutoriais solucionando as 

principais dúvidas manifestas pelos idosos atendidos em aula, por este mestrando. 

Justamente para que não se esquecessem do passo a passo para acesso às 
tecnologias digitais.  

Embora os idosos, aprendizes das tecnologias digitais, valorizem muito o 

ensino presencial oferecida a eles pelo professor, o que lhes dá segurança para 

manipular os lançamentos mais recentes de dispositivos, ou mesmo os equipamentos 

tradicionais, ainda vinha desses idosos a demanda por um material escrito, descrito 

de forma simples e objetiva, alternando o verbal e as imagens, a que podem apelar 
em momentos de hesitação, de dúvida diante da máquina.   

Para a criação dos tutoriais, a base foram manuais on-line da própria fabricante 

dos sistemas operacionais dos smartphones, nesse caso, a Apple, e material e 

tutorias de revistas eletrônicas especializadas de tecnologia.  

Abaixo seguem os links do material-base, mas que foi adequado aos idosos 

brasileiros, recebendo subsídios deste pesquisador. A elaboração do material é de 

inteira responsabilidade deste pesquisador, e está sendo disponibilizado nas mídias 

sociais, em publicação livre para os atuais alunos, e com acesso para quaisquer 
outras pessoas que necessitam desse tipo de orientação.  

Estes tutoriais, em função de seu destinatário-pretendido – o idoso brasileiro - 

são inéditos, originais, embora tenham tido como base outros tutoriais existentes no 

mercado, mas que não eram destinados e, por conseguinte, não adequados ao 
segmento idoso. Seguem os links-fonte dos presentes editoriais: 

Site da Apple sobre configuração de iCloud: https://www.apple.com/br/icloud/setup/ios.html 

Site da Apple sobre Apple Store: https://support.apple.com/pt-br/HT204266 
 
Site do Techtudo sobre iCloud: http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/icloud.html 
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Site do TechTudo sobre Apple Store: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-
tutoriais/noticia/2015/03/veja-como-funciona-app-store-do-ios-e-o-que-fazer-para-se-
cadastrar.html	

 

Os Tutoriais aqui apresentados já foram testados junto aos idosos, e 
continuarão a sê-lo, e estes receberam a aprovação imediata dos idosos. 

Suas características, a nosso ver, precisaram romper com a rejeição que as 

pessoas têm a manuais de instrução clássicos. Rejeição que se justifica diante de 

manuais excessivamente longos, com letras quase ilegíveis pelo tamanho dessa 

fonte, e quando não há uma complementaridade entre palavras e imagens. Imagens, 
se adequadas, bem-desenhads, podem dizer muto mais que palavras. 

Assim como um Tutorial não pode ser muito longo, também não deve ser tão 

curto a ponto de parecer um simples folheto. É preciso que, no caso do idoso, este se 

sinta motivado a consultá-lo, quando deseja – sozinho, sem assessoria de um 

professor, operar um dispositivo.   Os Tutoriais, nesta dissertação, ocupam o Anexo 6, 
adiante. 

A seguir, no próximo capítulo, são explicitados os passos metodológicos deste 
estudo. 
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IV - METODOLOGIA 

 
4.1. Características da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, seguindo o modelo 

teórico-metodológico da Gerontologia, em sua área de concentração, a Gerontologia 

Social, em procedimentos de caráter descritivo-explicativos, que se pautaram de início 

em uma sumária revisão da literatura existente, recuperada por meio das seguintes 
palavras-chave: tecnologias digitais; smartphone; celular; tablet; e idosos.  

Além disso, por conta de uma sustentação empírica, a recuperação do discurso 

de idosos, por meio de um questionário individual de caráter sociodemográfico com 

perguntas fechadas, e algumas abertas que foi aplicado, quando expressam suas 

impressões e dificuldades sobre as atividades práticas em dispositivos móveis-

portáteis. Isso significa que dentro do modelo de análise proposto nesta pesquisa, 

parte-se do objeto bruto, as respostas dos entrevistados a perguntas feitas por um 

professor, e este objeto é a base, o ponto de partida e de retorno, para a análise e 

interpretação. 

A análise qualitativa, neste trabalho, tem por base, pois, uma análise tipo 

documental, com levantamento primeiramente de conteúdo externo, ou 

sociodemográfico do perfil do sujeito entrevistado, a partir de algumas perguntas 

prévias, fechadas, objetivas. No encontro individual, ao se recuperaram conteúdos de 

ordem interna, partiu-se de perguntas abertas, para que o sujeito idoso transmitisse 

oralmente seu olhar sobre a realidade virtual vivenciada por ele, as dificuldades para 

a usuabilidade de dispositivos recém-lançados, suas demandas e inclusive suas 
sugestões para melhoria dessa função de usuário da navegação on-line.  

As respostas dos entrevistados às perguntas abertas são vistas, dentro de uma 

das técnicas do trabalho empírico em Gerontologia, como curtos relatos, pequenas 

narrativas de sua experiência pessoal com a realidade virtual, justamente quando 

esses informantes desvencilham-se de qualquer preocupação com a forma ou com 

efeitos do que dizem; importa a eles dizerem, desvelarem, nas respostas, suas 
demandas, sugestões, críticas. 
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Cada resposta à pergunta feita pelo pesquisador é variável, umas constituídas 

de um longo período narrativo, de muitas frases em sua maior parte interrompidas na 

sua superfície, mas advindas de uma imensa estrutura narrativa, implícita, sobre seu 
cotidiano de práticas na navegação on-line.  

O idoso sempre terá muito mais a dizer de suas vivências virtuais..., cabendo 

ao pesquisador conduzir o diálogo para os focos temáticos previamente estabelecidos 
nas perguntas, para evitar que a resposta siga por outros caminhos.  

Sempre emerge, de cada resposta, determinado núcleo temático, respondendo 

à pergunta feita; uma unidade mínima de relato que se evidencia ao olhar do 
pesquisador, e sobre a qual vai incidir a análise e interpretação.  

Uma vez que os sujeitos de pesquisa, neste caso os idosos respondentes 

sobre suas práticas on-line, recebem escuta em suas respostas informais a 

perguntas, tenta-se proceder, tal qual formula Bardin (2011, p. 51), de que, em uma 

tal situação, o ideal é que se “obtenha o máximo de informação (aspecto quantitativo), 
com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo)”.  

Uma recomendação que se procurou seguir, acreditando-se que o qualitativo, 

para se dizer maximamente pertinente e suficientemente representativo, depende de 

pelo menos um quantitativo fundado em critérios previamente bem definidos; no 

presente caso, considerou-se o número de trinta idosos como suficiente para os 

objetivos não-longitudinais da pesquisa.  

Foi levado em conta, também, nesse momento da coleta, o que afirma Minayo 

(2010), de que a pesquisa qualitativa envolve uma relação dinâmica entre mundo real 
e sujeito.  

Isso significa que se deve manter o vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do respondente, não se podendo simplesmente traduzir os 

dados em números, mas necessitando esses dados de uma apurada escuta e de uma 

fiel transcrição verbal, para depois receber a análise e a interpretação, à luz, no 
presente caso, dos conhecimentos gerontológicos.  
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4.2. Sobre os dados 
 

Este estudo examina como a usuabilidade da tecnologia mobile se efetiva, a 

partir de habilidades e técnicas aplicadas pelo pesquisador, manifestas no discurso de 

seus alunos idosos, ou seja, nas respostas às perguntas de um questionário aplicado 

por ocasião do desenvolvimento das atividades. 

 

 

4.3. Procedimentos de análise  
 

A aplicação dos questionários e as aulas deram-se junto a trinta pessoas com 

mais de 60 anos, independentes, com interesse em adquirir habilidades para 

manusear aparelhos móveis-portáteis como smartphone e tablet, sendo: 10 

professores que sentem que lhes requerem um uso inteligente, ou mais sofisticado, 

de certos Programas ou do smartphone, nos seus aplicativos, como Whatsapp, Uber, 

facilitando-lhes o contato profissional ou entre amigos. Além de 20 outros idosos que 
se iniciavam naquele momento nas tecnologias digitais.   

Esse instrumento teve a anuência dos participantes formalizada pela assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias, ficando uma via com o 

pesquisador e outra com o aluno  idoso.  

Os sujeitos de pesquisa foram, então, convidados a responder ao questionário 

sociodemográfico fechado e às questões abertas, com o objetivo de investigar qual o 

objetivo desses idosos com a navegação on-line, com o uso de aplicativos em seus 

dispositivos etc., e se eles se dão conta dos efeitos benéficos, ou prejudiciais a alguns 

aspectos de sua vida, por esse tipo de atividade. 

Esta pesquisa é de caráter exploratório e foi desenvolvida, metodologicamente, 

tal como afirma Gil (1999), “com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato”. Os dados obtidos das respostas dos 

participantes da pesquisa aos questionários foram tabulados e deles extraídas 

inferências a partir da análise desses dados qualitativos. 
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Somando-se a outros esforços de pesquisa na área da interface humano-

computador, para promover a acessibilidade e as práticas digitais de idosos, o 

presente estudo está atendendo às leis brasileiras de n.os 8.842/1994 e 10.741/2003, 

no que se refere ao desenvolvimento de programas educacionais direcionados para a 

pessoa idosa. 

Para a análise, foram selecionados, dentre as respostas dadas a cada 

questionário aplicado, os trechos que, diretamente, relacionavam-se com a proposta 

da dissertação, ou seja, a questão da facilidade, ou não, de usuabilidade dos 

dispositivos mobiles.  

 

A seguir, passa-se ao Capítulo de análise, discussão e interpretação dos 

dados. 

 



		 	 	 								49	

	

CAPÍTULO V – RESULTADOS, ANÁLISE, E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Nesta investigação, que contou com um universo de trinta idosos respondentes 

às questões que lhes foram consultadas, foi possível atestar a prevalência do gênero 

feminino 22 em um total de 30. De fato, o papel da mulher como elemento 

socializador no ambiente virtual, nas redes sociais principalmente, não é novidade.  

Em relação à escolaridade, verificou-se que a maior parte dos idosos 

respondentes é pós-graduado (18); com o ensino médio completo (5); com ensino 

superior (7). De acordo com o Programa Nacional das Nações Unidas (PNUD), 

realizado em 2013, a média de estudo do brasileiro é de 7,2 anos, um dado que pode 

justificar a feliz expectativa e insistência em ter aulas de informática, por parte de 

alguns dos respondentes, desejando estarem logo inseridos no universo virtual, dado 

que ainda se sentem pessoas ativas, e atuantes, na família e na sociedade.   

A faixa etária dos entrevistados variou de 60 a 89 anos de idade.  

Abaixo se encontram os dados objetivos ou de respostas às perguntas 

fechadas, expostos em formato de tabela, o que possibilita uma visualização global 

das características pesquisadas de cada idoso e a posterior correlação destes fatores 

com os demais fatores de ordem subjetiva: 

Participante Idade Gênero Escolar
idade Ocupação 

1 60 F P.G. Aposentada / Fisioterapeuta 

2 61 F P.G. Psicóloga / Empresária 

3 62 M P.G. Aposentado / Médico 

4 62 F P.G. Aposentada / Professora  

5 66 F P.G. Aposentada / Professora 

6 66 F P.G. Aposentada / do lar 

7 66 F P.G. Aposentada / Professora 

8 66 M E.S. Aposentado / Administrador de Empresa 

9 69 F E.S. Aposentada / do lar 

10 69 M P.G. Aposentado / Professor 

11 71 F E.M.C. Aposentado / Professora de Musicalização Infantil 

12 72 M P.G. Aposentado / Médico 

13 74 M E.S. Aposentado / Empresário 

14 76  F  E.M.C.  Aposentada 

15 76 F E.S. Aposentada / Empresária 
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16 76 M P.G. Aposentado / Engenheiro/Admnistrador de 
Empresa/ Músico / Mestre em Gerontologia/Doutor 
em Antropologia do Envelhecimento 

17 76 F P.G. Aposentada / Administradora Hospitalar 

18 77 F P.G. Aposentada / Diretora de CEI 

19 78 F E.M.C. Aposentada / do Lar 

20 79 F E.S. Aposentada / Professora Letramento infantil 

21 79 M E.S. Aposentado / Advogado 

22 80 M P.G. Aposentado  

23 80 F P.G. Aposentada / Diretora de Escola 

24 80 F  E.M.C.  Aposentada / Voluntária Hospital Darci Vargas 

25 80 F E.M.C. Aposentada / Área de vendas - partitura musical 

26 82 F P.G. Aposentada / Professora Universitária 

27 84 F P.G. Aposentada / Professora de Música e Advogada 

28 85 F  P.G.  Aposentada / Professora FMUSP 

29 85 F E.S. Aposentada / Secretária Executiva Bilíngue 

30 89 F P.G. Aposentada / Especialista em História da Arte 

 
E.F.= Ensino fundamental;  
E.M.I.= Ensino médio incompleto;  
E.M.C.= Ensino médio completo;  
E.S.= Ensino superior;  
P.G.= Pós-Graduado. 

 

Durante a sistematização dos dados-respostas dos sujeitos idosos para a 

operação de codificação, e quando se procedeu à respectiva análise e interpretação, 

núcleos de sentido emergiram, permitindo que se constituíssem as seguintes 

categorias temáticas:  

 

 

(1) Sentimentos de satisfação dos idosos por se atualizarem 

 

Verifica-se o quanto é valioso, para as pessoas idosas, estarem se sentindo 

atualizadas com relação aos avanços tecnológicos deste século XXI. Mas é preciso 

que sejam escutadas, que se dispense atenção a seus dizeres, a seus desabafos, 

enfim, é preciso que sejam bem-acolhidos, que se tenha receptividade a elas. 

Justamente desejando essa escuta e orientação é que muitos idosos buscam o apoio 

ou assessoria de um professor/técnico contratado por elas próprias, para que possam 

se aproximar de forma eficiente, porém facilitada, aos modernos dispositivos digitais, 
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especialmente quanto a novos lançamentos, conforme suas próprias respostas à 

primeira questão do questionário: 

 
“Então, aí foi pra mim me aperfeiçoar mesmo, porque eu tinha o celular e não 
sabia mexer. Então, por isso eu contratei vc, Gastão, pra me ajudar.” (E1) 

“Então, eu uso celular e o computador e eu tinha um ipad, mas quebrou, 
então eu estou sem... Eu acho ótimo [ter um professor] tanto que eu tenho um 
professor excelente. Ele é super-paciente e ele me ajuda nas dificuldades 
básicas porque eu, eu sou uma usuária dessa tecnologia, das coisas mais 
simples. Por exemplo, eu estava querendo gravar músicas que eu gosto… Eu 
nunca tive… nunca tive… ninguém que pudesse me ajudar e sempre tive 
muita vontade porque eu amo música; então, eu encontrei esse professor 
maravilhoso, que me ensinou a fazer isso, e eu achei que isso foi assim um 
milagre pra mim. Ter essa possibilidade de ter as músicas que eu gosto e 
ouvir em casa, no meu carro… Uma coisa super-personalizada. Eu adorei.  
[Entrevistador: Você pega na internet, grava num pendrive...]: “Isso. Ele me 
ensinou a baixar… primeiro ir no youtube; aí, eu baixo essa música. Faço o 
download, ele me ensinou esse termo. E aí eu faço todo um procedimento, 
são etapas, ele ensina de uma maneira bem bem  gostosa, nada muito 
sofisticado que é pra gente ter o aprendizado pronto, que é o que a gente 
quer, né? A gente quer uma coisa pá-pum, né?… Então, é ótimo esse 
procedimento, é muito bom,  eu estou muito feliz.” (E2) 

“A minha impressão é que [o professor] está me ajudando muito, porque, na 
verdade, a minha idade, 80 anos, eu tenho certa dificuldade para manusear 
esses instrumentos. Apesar de conhecer alguma coisa, mas assim como 
disse, cada dia estão mais aperfeiçoados e avançando, então, eu tenho 
dificuldade de acompanhar, e um professor, então, nesse sentido me ajuda 
muito, muito mesmo.” (E3) 

“Porque é uma questão de atualização.” (E4)  

“Na minha opinião, eu acho que é imprescindível que se tenha um professor, 
uma pessoa habilitada para nos orientar nesse aspecto porque, pra nós, a 
informática, ainda tem muito que a gente precisa aprender, e entrar em 
contato. Então, a necessidade de um professor é quase que imprescindível.” 
(E5) 

“Bom, em primeiro lugar a impressão de poder ter um professor já nos deixa 
tranquila, quanto às dificuldades que aparecem normalmente; então, isso é 
muito confortável, né?, saber que tem uma pessoa que é muito bem 
preparada e que pode nos ajudar.” (E6) 

 “Minha impressão é que é uma coisa que se faz necessária. Temos que 
seguir, temos que se atualizar com a tecnologia que temos hoje com 
smartphone, computador, eu acho que é muito importante para ficarmos 
dentro da atualização de tudo que está acontecendo... Acesso à 
informação…à comunicação, se integrar com nossos amigos, com a 
família…” (E7). 

 “Na época de hoje foi muito bom, né?, porque eu não sabia mexer com isso, 
agora eu sei.” (E9)  

“Eu acredito que realmente é um privilégio ter a oportunidade de a gente se 
habilitar e ficar mais junto com a… com... com… como se diz… com o mundo 
que vai girando e vai modificando.” (E10) 
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“Em primeiro lugar, é muito confortável o professor vir em casa. Excelente de 
nos colocar na modernidade, trazendo para uma sociedade que, quando 
jovem, não tinha, era tudo muito diferente. E acaba sendo uma hora 
extremamente agradável, estamos aprendendo de uma forma leve e gostosa, 
rindo, e aprendendo o que é muito importante.”	(E11) 

“O professor de informática, ele coloca o idoso numa situação em que coloca 
dentro de um texto da evolução mundial e assim o idoso não fica defasado 
perante toda uma sociedade. É uma necessidade; ah... o aprimoramento e o 
conhecimento dessa tecnologia.” (E12) 

“Bom é a possibilidade de ter um atendimento particular no meu ritmo, nas... 
nas tecnologias que me interessam.” (E13) 

“Eu sinto uma alegria grande por essa possibilidade que essa tecnologia me 
proporcionou, de utilizar chegar ao uso bem feito de aparelhos que me dão 
conhecimento até então desconhecidos para mim.” (E14) 

“Fazer parte do mundo atual.” (E15) 

“Eu acho assim: muito necessário é... é... essa atualização, porque o idoso 
fica... em outra época tinha outros recursos. O que usa agora, pra nós, não 
estão ainda atualizados. E o professor ajuda muito.” (E16) 

“Acho maravilhoso. Porque eu não preciso ficar gastando minha cabeça, 
tentando fazer coisas que eu não tenho habilidade. Aí vem o professor abre, 
descortina, umas coisas boas, a gente vai aprendendo e, com isso, vai se 
interessando cada vez mais.” (E17) 

“Eu, particularmente, sou muito atrasado nessa questão de informática e 
outros meios que... que o celular oferece; entretanto, com a ajuda do 
professor, vou sobrevivendo, perguntando, e vou me ajustando. Então é uma 
necessidade muito séria.” (E18) 

“A tranquilidade. A gente não tem receio do novo, você tendo apoio de um 
professor especializado, ele te dá tranquilidade para evoluir.” (E19) 

“Eu acho muito importante, porque, hoje em dia, você é dependente disso, né?, 
principalmente o idoso que precisa se atualizar sempre pra não ficar no 
ostracismo, né?” (E20) 

“Ah, é de extrema importância, porque eu venho, nessa altura da vida, tudo 
mudou, tudo é mais acelerado pra facilitar a nossa vida e, na minha época, 
né?, não existia nada disso, então eu preciso de um professor pra poder me 
ajudar a me atualizar.” (E21) 

“É, bom... Eu acho que pra mim, o que eu... o que eu quero mesmo de 
computador é só o Whatsapp e o Facebook. É assim, o Google que eu ainda 
pesquiso alguma coisa, mas assim, mais a fundo, eu acho que eu não tenho 
tanto interesse. Mas isso, sou eu. Particularmente, eu.” (E22) 

“Seria ótimo. Seria ótimo e necessário.” (E23) 

“É o que eu preciso de mais essencial porque eu não entendo nada de 
tecnologia, nem de informática. Se não tiver o professor pra me orientar, a 
implantar o sistema, e me orientar como é feito, eu não consigo desenvolver 
nada. Completamente ignorante de informática.” (E24) 

“Ah, eu acho ótimo. Porque a gente sempre tem dúvidas, e como eu não lido 
há muito tempo com essa tecnologia, então, eu acho ótimo ter com quem... 
pra quem poder perguntar uma dúvida, qualquer dúvida que eu tenha.” (E25) 
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“Eu acho muito importante ter alguém que possa passar para nós, já de mais 
idade, esses recentes conhecimentos que vieram recentemente e que não 
tinha no meu tempo. Então é importante eu ter essa... Alguém que me ensine 
ou que me mostre como é que funciona essa nova tecnologia.” (E26) 

“Pra quem é absolutamente ignorante, eu acho ótimo.” (E27) 

“Eu considero de suma importância porque a tecnologia nos ajuda muito, mas 
eu sempre digo que é como ter uma Mercedes, e não saber dirigir. Então, a 
gente tem, às vezes, ótimos recursos de aparelhos e sem saber utilizar, é 
impossível, por isso que eu sempre chamo o Gastão pra me ajudar.” (E28) 

“Eu acho espetacular. Com a graça de Deus, eu posso ter, manter, eu 
conheço o Gastão desde o ano de 2007. No começo foram dois anos quase 
que seguidos, agora é mais compassado, né? Mas estou maravilhada, estou 
adorando.” (E29) 

“Eu acho que a gente com certa idade, a gente tem que evoluir também, 
porque as coisas vão muito rápidas, e nós viemos de uma coisa muito mais 
devagar, sem muita tecnologia, e agora toda semana, todo mês, todo ano tem 
novidades, e se a gente não tiver essas informações, treinamento, a gente 
não está no mundo, vamos dizer. Os jovens estão muito centrados, com 
muita coisa, você conversa, converso com meus netos, eu tenho muitos 
netos, e muitas vezes eles chamam a atenção. Não por chamar atenção 
assim. Chamam atenção porque é bom pra nós acompanhar, acompanhar 
toda essa evolução, porque nós estamos no século XXI e temos que 
acompanhar! E logo mais esse século XXI não estaremos mais, mas é tanta 
coisa nova, não é? E eu acho que a gente fica feliz até de entender, não 
demais, eu não consigo, porque tem muita coisa diferente. Mas eu faço o 
possível para nesse dia a dia, conseguir acompanhar.” (E30) 

As respostas acima reforçam o valor da escuta que uma pessoa próxima a um 

idoso precisa ter, para que um idoso exerça sua habilidade todo o tempo; entre eles, 

“interagir, trocar, em benefício mútuo” (Sennett, 2015, p. 30). A escuta acompanhando 

o discurso..., quando cada idoso oferece detalhes diferentes de sua aproximação às 
novas tecnologias...  

Sennett ainda complementa:  

“Ouvir bem exige outro conjunto de habilidades, a capacidade de 

atentar de perto para o que os outros dizem e interpretar antes de 

responder, conferindo sentido aos gestos e silêncios, tanto quanto às 

declarações... As pessoas que não observam não podem conversar” 

(Sennett, 2015, p. 26).  
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Esses dizeres podem ser complementados por uma afirmação de outro filósofo 

do contemporâneo, Michel Serres em Polegarzinha:  

“Antes de ensinar o que quer que seja a alguém, é preciso, no mínimo, 
conhecer esse alguém.” (2013, p. 11), 

ao que este mestrando acrescenta: “No caso das pessoas idosas, é preciso que elas 

conheçam os (ou se aproximem dos) novos dispositivos digitais, de forma leve, 

descontraída, livre de sustos ou temores, para que fique garantida uma aprendizagem 

saudável, profícua e permanente.  A escuta acompanhando o discurso... 

Observa-se, nas respostas, que a maior parte dos idosos citam ser um 

privilégio e fonte de segurança o fato de terem um profissional habilitado para orientá-

los, oferecer-lhes disponibilidade para tirarem dúvidas no momento de uso dos 

dispositivos móveis-portáteis. 

 

 

(2) Motivações de ordem pessoal e social, para aquisição ou uso proficiente 
de dispositivos tecnológicos  

Verifica-se que as pessoas idosas, pelo menos as aqui consultadas em 

pesquisa, pretendem ser exímias em seus celulares, ou outro equipamento 

informático que passam a manusear habitualmente no dia a dia e que variam 

conforme seu interesse, suas necessidades, as exigências de sua vida cotidiana, 

pessoal ou profissional. De modo similar aos jovens, estes idosos também querem 

habitar o virtual, também querem manipular várias informações ao mesmo tempo. Tal 
como os jovens referidos por Serres: 

Por celular, têm acesso a todas as pessoas; por GPS, a todos os 

lugares; pela internet, a todo o saber: circulam, então, por um espaço 

topológico de aproximações, enquanto nós [há poucas décadas] 

vivíamos em um espaço métrico, referido por distâncias.” (SERRES, 

2013, p. 19). 

 Daí, a opção, pelos idosos aqui consultados, de uma assessoria em 
informática para ganharem eficiência em muitos dispositivos.  



		 	 	 								55	

	

Muitas vezes, eles buscam um dispositivo mais sofisticado para seus contatos 

com amigos e familiares, e o trocam inevitavelmente por um outro ainda mais atual, 

dado seu interesse em fazer uso de todos os recursos das redes sociais, inclusive 

optando pelo smartphone, de mais possibilidades interativas que um simples celular, 
conforme eles próprios responderam:   

 “Eu acho que, de repente saber fazer pastas, saber manusear alguma coisa 
um pouco mais abrangente, se eu quiser mandar e-mail pra uma pessoa e 
pra uma pessoa e precisar dos anexos, porque as pessoas pedem sempre 
que a gente faça o anexo, então quero aprender esses procedimentos 
básicos, que é o que eu falei que preciso, fazer pastas, gravar músicas, a 
medida que eu for precisando aí eu acho que eu vou… acho que é uma coisa 
que não termina, você… é um universo que não tem fim. Então, a pessoa que 
está com você e te dá essa possibilidade de crescer em cima de um aparelho 
desse é infinita, né?” (E2) 

“Bom, o computador sem dúvida nenhuma, apesar da minha idade, eu gosto 
de estar sempre atualizado, e faço minhas transações bancárias. O telefone 
hoje, o iPhone, é indispensável, né?, e tenho também um iPad, quando não 
uso um ou outro, eu uso o iPad. Então, eu uso os três aparelhos... Sim, eu 
tenho essa conexão [do celular] com o carro, que eu tenho também um 
dispositivo no carro que permite essa conexão e, além disso, na tv também 
tem alguns aplicativos, eu uso bastante a internet da tv, inclusive essas novas 
tecnologias de.. é… quando tem um aplicativo que se chama “Vlink*” que eu 
uso inlcusive, na minha televisão, que eu acesso a minha televisão e consigo 
ligar, desligar, mudar de canal no meu celular e no meu iPad... De qualquer 
lugar, inclusive, um detalhezinho: estava na Turquia o ano passado e queria 
assistir um jogo do São Paulo e fui pro meu quarto que tinha internet no hotel, 
na Turquia, na hora do jogo, eu liguei, e assisti o jogo.” (E3) 

“O computador, o celular e o fax. E impressora... É a evoluir mais, a… o 
manuseio de tudo que eu estou falando. E-mail, sim... E-mails, envio, recebo 
e...Faço também [pesquisas]... Às vezes, é necessário [imprimir documentos]. 
Sim, [é muito boa essa tecnologia], ajuda bastante... o celular… O 
computador...e… o fax e a impressora…” (E4) 

“No banco, nos caixas eletrônicos, né? Durante meu trabalho, hoje eu sou 
aposentada, mas durante o meu trabalho eu fazia a… a… me utilizava do 
computador constantemente para fazer toda aquela papelada; enfim, então 
eu acho que esses dispositivos facilitaram muito a nossa… o nosso 
trabalho… porque é… eles corrigem, eles ajudam, então, isso pra gente que 
veio da época do papel e da caneta, a tecnologia realmente foi algo 
espetacular. É, eu já havia dito, né?, o banco... A câmera? Ah, pois não, e eu 
também tenho uma câmera que eu acho extremamente útil, porque eu 
registro, apesar de que eu também não sou nenhuma expert no assunto, mas 
eu acho que por ser muito fácil, né?, porque hoje em dia as coisas são 
realmente mais fácil de manusear, então eu tento registrar as coisas 
importantes, principalmente atualmente, da minha família quando eu utilizei 
muito no meu trabalho também. Então, é uma das… das..  Das tecnologias 
em que eu mais utilizo que é essa câmera para eu poder registrar… E isso 
registrado é algo muito importante porque aí, na hora de montar um cd, ou 
um dvd, no caso seria um dvd, aí eu peço ajuda pra uma pessoa que 
entenda, porque eu não saberia fazer... Da minha câmera mesmo... Da minha 
câmera que tem um… uma amplitude maior. Mais recursos, exatamente. Hoje 
eu estou usando o celular com... muito mais adequadamente do que quando 
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o comprei, que eu não tinha um professor que me ensinasse como fazê-lo... 
(E5)  

“É.. Bom, o celular né, o iPad, o computador, tenho uma impressora 
multifuncional, um... E o Apple... O notebook da Apple. Acho que [aprender] o 
sempre aquilo o que for surgindo de novidade, né?...	Ahn… no meu período 
de trabalho, no colégio, eu utilizo o computador… utilizo... PowerPoint… 
Apresentação em telões para as crianças… as crianças também… as 
crianças também… Manuseiam. Temos uma sala de tecnologia que às vezes, 
como eu dou aula de artes, às vezes a gente dá uma aula na sala de 
tecnologia, então eles usam o iPad para fazer os desenhos, ou para fazer 
algumas outras coisas como já ocorreu.” (E6) 

“No meu dia a dia eu… smartphone eu uso demais. Desde que acordo até a 
noite, estou com ele na mão. O...E o computador… Eu fico menos no 
computador. Uso mais o smartphone que é mais… mais fácil. Olha, eu acho 
que aprender… muita coisa eu já estou sabendo, eu quero mesmo um 
professor mesmo quando complica alguma coisa...Quando sai… esses 
aplicativos modernos que saem, aí, eu preciso do professor. Eu.. banco eu 
não uso o computador, eu fico preocupada, tem muitos hackers por aí… Eu 
tenho um banco logo na esquina da minha casa, eu vou lá rapidinho resolvo 
meus problemas e pronto. Eu não ponho minha conta... é, o computador só e 
eu já acho que tá bom demais. Que já me coloca no dia a dia, na situação… 
de tudo que acontece...” (E7)   

 “Eu tenho o iPhone, tenho o tablet, tenho computador, por sinal dois, um em 
casa e um na firma, e no multimídia do carro que é importante para falar ao 
telefone sem estar com o celular na mão.” (E10) 
 

O que fica marcado das respostas dos idosos consultados é a necessidade de 

se sentirem incluídos na era tecnológica e poderem continuar se comunicando, de 

forma mais econômica, atual e livre, com familiares, amigos, prestadores de serviço. 

Constata-se que 100% dos idosos manuseiam seu smarthphone, 90% também o 

computador (notebook ou fixo) e 80% também o tablet. Outros dispositivos também 

são citados como de uso por eles: impressora multifuncional, multimídia do carro 

(bluetooth com conexão ao smarthphone, para usar o telefone enquanto se dirige. 

 

 

(3) Relacionamentos fortalecidos entre pessoas, familiares, intergeracionais, 
devido ao compartilhamento imediato, facilitado, de saberes via 
tecnologias digitais: 

 

Independentemente do modo pelo qual um encontro entre pessoas se dê – se 

em uma comunicação via e-mail, ou rede social, ou smartphone, o simples fato de se 

contatarem já é algo positivo, se levarmos em conta uma característica típica da 

sociedade atual – o distanciamento das gerações.  
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Segundo Ferrigno (2008), “A especialização etária dos espaços sociais é 

notória... crianças na escola, adolescentes em suas variadas tribos distribuídos em 

demarcados “points”, adultos no trabalho, idosos em grupos de Terceira Idade, ou 

confinados em ILPI, configuram a segmentação geracional contemporânea”. É preciso 

que, de alguma forma, aconteça a aproximação entre gerações. Construir estratégias 

possíveis de comunicação intergeracional que promovam o contato, a solidariedade 

entre velhos e moços em nossa sociedade tão carente de valores humanistas, talvez 

seja o caminho que muitos idosos vêm buscando seguir.  É quando, pois, muitos 

idosos busquem inserir-se nesta época do saber virtual, para que possam – nem que 

seja por esta via on-line sair do isolamento, da solidão, contatando filhos, netos, 

médicos;, enfim, ligam-se ao mundo das pessoas via máquina, conforme suas 
respostas a seguir: 

“Então, para mim, no momento, tá sendo mesmo tudo do celular, né?, do 
iPhone... Whatsapp, Facebook... das fotos, como manda, como recebe e… 
tudo assim que é util...Fazer ligação, receber, o que é o básico, receber, 
coisas de médico...” [Entrevistador: Poder ver os resultados de exames…] 
‘Isso também… é.” [Entrevistador: E quais outros dispositivos tecnológicos a 
senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? Além do celular… A 
senhora usa o GPS também no celular, Waze, né?] “Também.” [A senhora 
usa o celular no carro?] “Sim, uso no carro, no rádio do carro.” [Entrevistador: 
Conectado no bluetooth, então a senhora não precisa pegar no celular pra 
atender...?] “Não, isso também, que quando meus netos me ligam e tudo que 
eu tô na rua é tudo pelo rádio.” [Entrevistador: Pelo rádio do carro, porque a 
senhora não precisa tocar no celular, é até mais seguro]. “Isso, isso… Que eu 
também não gosto de dirigir e pegar o celular.” (E1) 

“Isso [amigas já usavam...], também porque elas mandavam “Vamo, vamo, 
vamo, vamo entrar” e eu não sabia como fazer; então, foi assim que eu 
entrei.” [E a senhora já tinha um celular que tinha Whatsapp?] Não… Não 
tinha. Depois que eu comprei o iPhone, né? Porque eu acho que é bom, pra 
gente também. Ajuda um pouco a gente mexer a cabeça, apesar que a gente 
tem dificuldade, e se comunica com os netos, pra buscar os netos no colégio, 
eles mandam recado “Vó, onde você está?”, “Vó, você está demorando” e eu 
respondo do meu modo, como eu sei, né?” (E1) 

“Olha, eu acho que, hoje em dia, é uma coisa importantíssima, que você fica 
meio fora da sociedade se..., se não sabe mexer com isso, né? Qualquer 
criança, eu vejo até minha neta de 13 anos, ela já está aprendendo, e já está 
escrevendo muito bem. (E8) 

“O uso do Whatsapp é uma coisa bem gostosa, eu comprovei, porque meus 
filhos viajam muito, eu viajo muito. Antigamente, quando eles eram menores, 
eram adolescentes, que preocupavam muito, isso era uma coisa que... essa 
falta de aparelhos pra se comunicar como hoje em dia, é... nos davam 
milhões de preocupações. Pais e mães viviam preocupados pra saber onde 
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seus filhos estavam e, hoje, basta mover uma tecla pra saber onde eles 
estão. Isso é uma coisa que não tem preço.” (E14) 

“Olha eu sinto que tô sem… Por mais que eu procure ler e entender etc., que 
eu tô sempre meio que tentando correr pra pegar os jovens que eu vejo que 
hoje em dia estão muito bem. É o celular… é o celular, aqui. Mas eu vejo 
que… o… olha, nem digo o celular, eu acho que é o computador. O 
computador que abre mais o campo... Pra mim o celular está… é mais fácil... 
É, minha filha usa muito. Minha filha, ela vai habitualmente num grupo 
religioso, num grupo espírita, e se comunica com os colegas do grupo espírita 
muito pelo celular. Eu acho que o mais interessante seria mesmo me… me 
ensinar na… no dia a dia, na vida diária, mas principalmente no 
relacionamento com outras pessoas.” (E8) 

“Eu sinto que estou mais perto de todos, posso conversar com pessoas mais 
jovens, e elas me respeitam.” (E10)  

“Eu acho que a gente, com certa idade, a gente tem que evoluir também, 
porque as coisas vão muito rápidas, e nós viemos de uma coisa muito mais 
devagar, sem muita tecnologia, e agora toda semana, todo mês, todo ano, 
tem novidades, e se a gente não tiver essas informações, treinamento, a 
gente não está no mundo, vamos dizer. Os jovens estão muito centrados, 
com muita coisa, você conversa, converso com meus netos, eu tenho muitos 
netos, e muitas vezes eles me chamam a atenção. Não por chamar atenção 
assim, chamam a atenção porque é bom pra nós acompanhar, acompanhar 
toda essa evolução, porque nós estamos no século XXI e temos que 
acompanhar! E logo mais nesse século XXI não estaremos mais, mas é tanta 
coisa nova, não é? E eu acho que a gente fica feliz até de entender, não 
demais, eu não consigo, porque tem muita coisa diferente. Mas eu faço o 
possível para nesse dia a dia, conseguir acompanhar.” (E30) 

 

 

(4) Necessidade de aprendizagem permanente, imprescindível em tecnologias 
móveis portáteis, no mundo atual:  

O que mostram os idosos desta pesquisa é que, no mundo em transformação 

em que vivemos, eles querem se sentir aprendendo a mexer em todas as tecnologias 

digitais, tal como as demais gerações, permitindo-se novos procedimentos, criando 

novos laços, ainda que, essa aprendizagem, diferentemente dos jovens, se dê de 

forma tradicional, a partir do apoio de um assessor, conforme suas próprias 
respostas: 

 “Ah, porque a gente tem que avançar junto com o ritmo que nos é exigido. 
Por exemplo, você tem que ir ao banco e, no banco, você tem que utilizar 
esses procedimentos, e se a gente ficar a mercê dos costumes antigos, você 
fica muito dependente, isso ajuda você muitas vezes a nem ir ao banco, 
enfim, é de primeira necessidade... Agiliza completamente a vida da gente. 
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Eu faço até pagamentos on-line, pagamentos, pagamento de, de conta 
mesmo, já me ensinou muitos procedimentos até leitura ótica (o professor de 
informática e aqui entrevistador) ele me ensinou.” (E2) 

“Porque hoje em dia praticamente tudo que se faz através dessa tecnologia; 
então, movimentação de banco, pagamento até de caixa de 
estacionamento… Então, uma série de coisas, hoje, depende dessas 
atividades tecnológicas, móveis e portáteis; então, eu acho muito importante 
e acho que tem que acompanhar, apesar da idade tem que acompanhar 
isso.” (E3) 

“Porque na realidade tudo que nós lidamos nesse novo mundo pressupõe a 
tecnologia; então, pra nós que viemos de outra época, nós precisamos 
conhecer essa tecnologia e saber como manuseá-la quando for necessário. 
Então, nada mais justo que a gente aprenda...” (E5).  

“Porque atualmente, e futuramente, sem a tecnologia nós vamos nos tornar 
seres, seres completamente ao lado, né?… como é que é... Fica fora do 
contexto, é... Atualmente sim, a gente vê pelas pessoas que não estão 
usando, como estão sentindo falta, né?, e não chegando às vezes naquilo 
que precisa...” (E 6) 

 “É necessário. É necessário porque cada vez mais a tecnologia será 
avançada, cada vez mais atualizada, não podemos ficar de fora, nós 
ficaremos um zero à esquerda sem ela.” (E7) 

“É porque se utiliza muito eles e… qualquer mocinha a gente vê pra… 
praticamente hoje para obter um bom emprego, ela parece que já está 
precisando também, como minha sobrinha-neta de 20 anos, ela conseguiu 
num concurso, conseguiu entrar no emprego que ela queria, graças a saber 
já escrever, com… com… com uma...Uma tecnologia dessa, do email, ela 
escreve até para as amigas, e-mails para ser mais rápida.” (E8) 

“Porque, assim, eu tenho onde buscar bastante informações, tenho onde 
aprender, né? Ler sobre alguma coisa que eu não sabia, como mexer nisso 
daí antigamente... Uso Whatsapp, Facebook, uso... Instagram… Waze...” (E9) 

“Acho importante porque nós temos além da idade já ser um pouquinho mais 
avançada, nós temos que estar prontos para viver num mundo moderno.” 
(E10) 

“Porque se a gente não estiver com isso... um pouco de conhecimento sobre 
tudo isso, aí a gente se sente analfabeta e fora da sociedade.” (E11) 

 “Esse texto nos coloca diante de uma situação em que você na qualidade de 
idoso, você não fica defasado, você fica desorientado perante a própria 
sociedade daquela que você vive.” (E12) 

“Pra não ficar à margem, pra não ficar à margem da vida feito aquela figura 
do Chico Buarque, que ficou debruçado na janela vendo a vida passar.” (E15) 
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Verifica-se que cerca de 70% dos entrevistados se sentem maravilhados com a 

tecnologia e 30% deles revelam um certo temor pela velocidade com que ela se 

renova, sem que eles tenham conseguido aprender o manuseio da versão anterior do 

dispositivo.  

 

 

(5) Sentimentos positivos ou negativos diante do novo, da consequente 
inovação trazida pelos dispositivos digitais, na vida dos idosos: 

 

As respostas a seguir podem atestar os sentimentos quase todos positivos a 
partir das mudanças trazidas pela informatização dos serviços: 

 “É, como eu te falei, é um grande conforto [contar com um professor de 
informática], desde que você esteja aberto pra... pra... pra essas novas 
exigências, né?, senão você fica muito distante, você fica num mundo à parte, 
se você não acompanhar, você fica defasado mesmo, socialmente.”  (E2) 

“Maior contribuição é a facilidade, o ganho de tempo. Eu, por exemplo, não 
vou mais a bancos, eu faço tudo através da internet; então, pra mim facilitou 
muito [aprender com a segurança de um assessor], eu acho muito 
importante... E muito mais seguro também, sem dúvida nenhuma, só de não 
ter que sair pra banco.” (E3) 

“Às vezes, eu fico um pouco confusa. Mas eu acho que a gente tem que estar 
lendo e entrando em contato com aquilo que se conhece, para que a gente 
possa saber cada vez mais o que essas tecnologias vão apresentando, 
porque elas são muito dinâmicas.” (E5) 

“Ah… É conforto. Conforto. Porque você tem mais facilidade de ver as coisas, 
rapidez, e envolvimento também com colegas de trabalho, pessoas da 
família, quando chegam e comentam alguma coisa, é muito interessante. A 
gente já estar a par, né? [Entrevistador: Então ajuda bastante na 
comunicação...] “Na comunicação, no relacionamento... Ah, estou usando 
tudo pela internet, nunca mais eu fui ao banco...” (E6) 

“Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Facilita toda a vida da gente. Eu faço muita 
coisa sem sair de casa. Eu acho ótimo.” (E7) 

“Olha, eu sinto que tô sem… Por mais que eu procure ler e entender etc., que 
eu tô sempre meio que tentando correr pra pegar os jovens que eu vejo que 
hoje em dia estão muito bem” [Ao utilizar a tecnologia que a senhora tem 
acesso?] “Exato.” (E8) 

“É um mundo diferente de quando eu nasci, né? Muito diferente, né? Tudo 
agora é… com aparelhos, né?, que antes era só conversando, nem telefone 
tinha...  É, facilitou.” (E9) 

“Eu sinto que estou mais perto de todos, posso conversar com pessoas mais 
jovens, e elas me respeitam.” (E10) 
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“Eu acho maravilhoso só que eu vejo assim, é... com uma velocidade imensa, 
todo dia tem novidade e a gente que está um pouco destreinada pela idade, 
mais lenta por causa da idade, sente muita dificuldade de acompanhar tudo.” 
(E11) 

“Essa inovação nos coloca diante de uma situação em que você fica 
atualizado de uma forma mais concreta e dentro de uma tecnologia que você 
jamais poderia ter pensado anteriormente durante seu processo de vida.” 
(E12) 

“Eu acho, logicamente, muito prático e bom, só que é uma pressão muito 
grande dessas inovações sobre quem... quem veio... quem vem de outros 
tempos. (E15) 

 

Um certo sentimento de insegurança, um certo temor (... só que é uma pressão 

muito grande dessas inovações sobre quem... quem veio... quem vem de outros tempos. 

(E15)” não deixa de ser manifesto pelos idosos, e atestado quando consultados sobre 

a continuidade de assessoria digital. 

A maior parte dos idosos opta por receber apoio tecnológico em dias e horários 

fixos, semanais, mostrando que necessitam do professor junto a eles, para ganharem 

segurança em suas ações, para tirarem suas dúvidas... Uma pequena minoria deles 

prefere o apoio do assessor somente quando houver necessidade. 

Entretanto, interpretar, como o fazem algumas pessoas, que essa insegurança 

seria a manifestação de uma resistência à sua inclusão no universo virtual, não 

certamente corresponde ao real; vem de uma crença imaginária, infundada, 

principalmente preconceituosa, de senso comum, contra a geração longeva. Lodovici 

(2014), a esse respeito, afirma que: 

As pessoas idosas são, de fato, ditas pelo senso comum como resistentes a 

mudanças ou à aquisição de novos conhecimentos. É, pois, com resistência 

que muita gente supõe ainda que se posicionem os idosos (como tecnófobos 

ou mesmo luditas), tidos, muitas vezes, como não sendo capazes de 

entender ou aceitar a especificidade das linguagens das novas tecnologias. 

Estas são, de fato, de muita concretude verbal, visual, de múltiplos 

significantes (siglas, símbolos, ícones, marcas gráficas, termos em inglês 

técnico...), um quase jargão que se poderia qualificar como um tanto cifrado 

aos não familiarizados com os avanços tecnológicos. Além de que um 

dispositivo eletrônico é logo substituído por outro mais potente e avançado, 

exigindo um aprendizado mais sofisticado a cada novo modelo. 
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Ao se considerar a geração longeva como resistente a mudanças ou à 

aquisição de novos conhecimentos, sendo, pois, inatual, avessa a teclados, botões e 

à linguagem cifrada da navegação on-line, é dar guarida e reforço a uma crença 

falaciosa que se torna um complicador às relações sociais e às do idoso com ele 

próprio, com os familiares, com a sociedade. 

 

 

(6) Dificuldades dos idosos quanto à especificidade dos conhecimentos 
práticos para o manuseio dos dispositivos digitais: 

“A dificuldade que eu digo, da idade, né? Que você não tem muita prática, 
mesmo pra digitar, eu sou mais lerda. Que eu vejo minha neta digitar… Uma 
vez ela falou pra mim que digitou até com olho dilatado... Que ela tinha que 
ligar pra mãe buscar ela no oculista e ela digitou até com o olho… Eu falei, eu 
tenho um pouco de dificuldade, né?, digito mais devagar. [Pequenas, as 
letras?] “É, não, você tem que prestar bastante atenção, porque às vezes 
você põe o dedo e o dedo não sai a letra... Entendeu? Então você tem que 
prestar mais atenção, aí eles [os jovens] têm mais facilidade...” (E1) 

“Olha, eu não to sentindo necessidade porque eu também não sou grande 
buscadora, não sou uma pessoa muito curiosa por demais. Mas pras 
necessidades básicas, o uso que eu faço do celular, e do computador, tem 
me me dado as respostas que eu gostaria de ter. Lógico, que agora eu, com 
o professor, eu vou poder avançar um pouco mais, ser mais ousada no uso 
desses aparelhos.” (E2) 

“O celular, eu tenho um pouco de dificuldade no manusear o teclado, né?, 
mas eu procuro é… acelerar o máximo minha adaptação quando mudo de um 
aparelho para o outro e, no iPad, é mais fácil, porque é um aparelho maior; 
então, facilita muito. Eu tenho mais dificuldade no celular. Mas é, com a ajuda 
do professor, eu estou me adaptando bem.” (E3) 

[Dificuldades maiores...] “Para as coisas que eu não estava acostumada a 
mexer. Por exemplo, na questão de fotografias, na questão de passar as 
fotografias, os vídeos para outros apps, ou mesmo para jogos, ou mesmo 
para música, quer dizer, eu sabia usar o iPhone, para… como se fosse um 
telefone, mas na realidade isso, esse contato com o professor, com uma 
pessoa que entende… o que acontece é que hoje eu lido com o iPhone 
aproveitando muito mais tudo aquilo que ele oferece. Tudo ainda não, porque 
eu estou no comecinho! Mas espero chegar um dia!” (E5) 

“Ah, é quando acontece de desfigurar...Desconfigurar, é. Então eu fico meia 
confusa pra chegar no lugar, então o Gastão [o professor de informática] 
chega e me salva.” (E6). 

“É, não é tudo que eu sei, né? mas muita coisa, eu já faço com o smartphone. 
Já faço quase tudo, mas tem algumas coisas que eu ainda não faço e é, por 
isso, que eu necessito de um professor que me atualize cada vez mais. Que 
eu aprenda cada vez mais... Olha, eu acho que aprender… muita coisa eu já 
estou sabendo, eu quero mesmo um professor mesmo quando complica 
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alguma coisa...Quando sai… esses aplicativos modernos que saem aí eu 
preciso do professor. Eu.. banco, eu não uso o computador, eu fico 
preocupada, tem muitos hackers por aí… Eu tenho um banco logo na esquina 
da minha casa, eu vou lá rapidinho resolvo meus problemas e pronto. Eu não 
ponho minha conta...o computador só e eu já acho que tá bom demais. Que 
já me coloca no dia a dia, na situação… de tudo que acontece... Ah! Quando 
começa a aparecer alguma coisa diferente no smartphone, ou no 
computador, que eu não sei, aí eu chamo o professor antes de… de 
manusear é melhor chamar uma pessoa que vai me explicar, porque isso me 
inclui, e resolve meu problema, é mais fácil.” (E7) 

“No celular, é realmente… Poder estar… trocando, me comunicando, 
trocando ideias com amigas... Através do celular.” (E8) 

“Ah, tem coisa que eu ainda não aprendi. Tem que aprender, né?… tem mais, 
então, tem alguma coisa que eu não sei, né?… Como escrever rápido, essas 
coisas tudo, eu não sei ainda, né?.... Sem olhar, como faz... É, eu não tenho 
habilidade ainda, né?. Tô iniciando... Ah, ficar apta a usar de verdade. É, 
Aprender o que você sabe! Aprender com você, né?. Gastão… Então, é isso 
aí, começar A dar aula, ser guru digital da informática...É o celular, o 
tablet…Que eu uso mais é o celular, né? (E9) 

“Eu acho que eu preciso estar sempre fazendo novas… treinando mais, e 
aperfeiçoando no Whatsapp, sabendo melhor as coisas. Porque a toda hora o 
celular nos apresenta novidades... Eu realmente… A gente acha a letra 
pequena. A letra pequena realmente atrapalha um pouco a gente... É, 
realmente essas dificuldades que nos leva a aprender mais.” (E10) 

“É, muitos recursos, e nem todos a gente usa constantemente; então, quando 
aparece a gente não sabe muito como lidar. Graças ao professor do lado da 
gente, a gente acaba descobrindo o caminho.” (E11) 

“É... A própria evolução da tecnologia nos coloca de uma forma às vezes 
defasada; então, você é obrigado a lançar mão do professor de tecnologia, 
certo?, pra poder se atualizar diante das reformas que são apresentadas, 
no... manuseio do aparelho.” (E12) 

“O layout dificulta às vezes a pessoa que tem um problema visual, aliás, 
qualquer um hoje tem problema visual, porque a vida da gente implica em 
usar sempre um óculos pra poder ler, uma lente de contato, à medida que a 
idade vai avançando, não é? E o que eu vejo, hoje, é que não existe um 
cuidado por parte daqueles que fazem um programa dentro da computação, 
num computador, ou mesmo num tablete, de colocar um... um diferencial 
grande entre a letra e o fundo, um contraste é muito importante. Então ficam 
colocando coisas cinza-claro em cima de branco, isso dificulta muito. Não só 
pro idoso, eu acho que pra todos... Tamanho de letra, tipo de fonte, que se 
usa, entendeu? Eu acho que é muito importante. Por exemplo, porque 
quando você tem que entrar num determinado local no computador, e você 
precisa fazer a cópia das letras e números que aparecem, você tem que 
digitar aquilo pra poder entrar no... no... no site, no programa seja lá o que for, 
essas letras vem todas misturadas uma em cima da outra, por quê? Eu não 
entendi até hoje! Se você tem que digitar tudo aquilo, que elas sejam visíveis! 
Aí para o que tem problema visual, "clique aqui para ouvir", aí vem aquele 
som horroroso, tudo misturado, você não consegue discernir o que é que está 
sendo falado. Então eu não entendi o por quê disso. Se a letra está lá, ela 
deve aparecer... [O senhor tá falando do Captcha...] Isso, não é? Deve 
aparecer com um visual bom. Não adianta colocar desenho em cima da letra, 
uma em cima da outra, trançando uma com outra, isso dificulta muito a 
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leitura... Entendi..., furar essa segurança, burlar... Dificulta muito... Eu 
entendo que seja pra uma proteção, né? Mas... O áudio é péssimo! Eu acho 
que é principalmente o manuseio de celular, hoje em dia. Eu acho que todos 
os aplicativos estão sempre evoluindo e há uma necessidade de você passar 
por todos eles, sempre estar se atualizando em tudo. Não existe um 
especificamente, mas eu acho que no geral, né?... Hoje tudo é eletrônico, por 
exemplo eu tenho um conjunto de barômetro, termômetro, higrômetro 
eletrônico, então que você precisa fazer de vez em quando certas 
programações... O que não é eletrônico hoje? Você vai mexer hoje num... 
num toca CD ou até no seu rádio, você pra... pra... não é mais nada 
mecânico, é tudo eletrônico. Então você tem que entrar no sistema dele pra 
poder fazer as funções que você quer. É o grave, é o médio, é na frente, é 
atrás, então isso é tudo, através de botões e não é mais como era 
antigamente que era uma coisa analógica e mecânica, que você mexia num 
determinado lugar e fazia aquilo. Hoje não, hoje você toca num botão e ele 
tem "n" funções, o mesmo botão serve pra pôr o agudo, o grave, o médio, na 
frente, atrás, de um lado, esquerdo, do lado direito, o volume, é tudo num 
botão só. Então essas coisas, é... a gente tem que estar sempre mexendo 
pra... porque na hora que você precisa, e se você não souber você começa a 
ficar nervoso, você desiste. Uber, Whatsapp, o Facebook, não é... Ah... o 
Uber, o 99Taxi, o Cabify, então acho que todos, né? Tem as horas, né?, que 
a gente vai ter que usar, entendeu? Sim, faço muita pesquisa pelo Google, 
mas hoje tem uma facilidade de você falar o que você o que você quer no 
celular e já vem a resposta, né? Você não precisa digitar, isso é uma coisa 
fabulosa...” (E20). 

Observa-se que a maior parte dos idosos revela dificuldades ao instalar novos 

aplicativos no smarthphone, cadastrar um novo contato, aprender a lidar com 

segurança nas mídias sociais, utilizar aplicativos de táxi. Isso nos mostra o que está à 

frente quanto ao interesse dos idosos pelas tecnologias digitais. 
 

 

(7) Demandas de um saber maior, mais sofisticado, apresentadas por alguns 
dos idosos consultados, agora se sentindo não mais como 
“espectadores”, mas donos de sua própria motricidade, de sua autonomia 
de mobilidade, passam a exigir que os dispositivos digitais sejam mais 
amigáveis para um uso por eles próprios:  

 

“Então, para mim, no momento, tá sendo mesmo tudo do celular, né?, do 
iPhone... Whatsapp, Facebook... das fotos, como manda, como recebe e… 
tudo assim que é util...Fazer ligação, receber, o que é o básico, receber, 
coisas de médico...” [Entrevistador: Poder ver os resultados de exames…] 
‘Isso também… é.” [Entrevistador: E quais outros dispositivos tecnológicos a 
senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? Além do celular… A 
senhora usa o GPS também no celular, Waze, né?] “Também.” [A senhora 
usa o celular no carro?] “Sim, uso no carro, no rádio do carro.” [Entrevistador: 
Conectado no bluetooth, então a senhora não precisa pegar no celular pra 
atender...?] “Não, isso também, que quando meus netos me ligam e tudo que 
eu tô na rua é tudo pelo rádio.” [Entrevistador: Pelo rádio do carro, porque a 
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senhora não precisa tocar no celular, é até mais seguro]. “Isso, isso… Que eu 
também não gosto de dirigir e pegar o celular” . (E1) 

“Gostaria de aprender tudo! Porque eu acho tudo interessante; então, eu 
gosto de estar sempre atualizado, como hoje mesmo. eu estou fazendo uma 
aula, e ele me orientou uma série de coisas como correção ortográfica, 
acentuação e tudo mais. e uma atualização dos meus aplicativos no celular 
também, no celular e no computador. Isso pra mim é muito importante.” (E3)  

‘Então, eu gostaria de aprender tanto na questão do iPhone, quanto na 
questão do computador, tudo aquilo que ele pode me oferecer, né?… E 
porque este aspecto às vezes a gente desperdiça, às vezes a gente gasta um 
dinheiro, ou solicita para uma outra pessoa fazer uma coisa que a gente 
mesmo poderia fazer. Então, eu acho que a tecnologia e a informática estão 
aí exatamente para isso, né?, para que você cada vez mais dê espaço às 
condições do seu trabalho, e daquilo que você se interessa.” (E5) 

“Ah, eu gostaria muito de saber tudo sobre smartphone! Mas eu sei que nem 
tudo eu vou usar, mas seria muito agradável ter um conhecimento geral 
dele... Eu uso muito o tablet, eu uso Netflix, o AppleTV eu uso também. Eu 
procuro usar o máximo o computador...  É eu procuro usar o computador, eu 
faço aula de fotografia, faço poesias e muitas coisas.” (E11) 

“Seria, no caso, de um... uma frequência mais... atualizada da evolução da 
própria tecnologia, então você deveria participar mais atentamente diante 
dessa evolução tecnológica. [Quando lança algum aplicativo novo...]... 
Exatamente. Whatsapp...Waze, uso. Uber também. Uso o telefone...São 
esses que foram mencionados mesmo, o iPhone, tablet, computador.” (E12) 

“Olha, eu sinto que na minha geração, eu... Essas tecnologias mudam muito 
rapidamente, né?, evoluem muito rapidamente, então. ah, essa dificuldade 
talvez seja amenizada com um... um curso, uma pessoa que possa ir fazendo 
essas renovações juntamente comigo, né? Olha, eu acho que é a evolução 
muito rápida da tecnologia, ah, mudança de.. de... de todos os... os... as 
maneiras de... de... usar, tanto é que eu me sinto limitada, utilizo poucas 
coisas. Talvez tento... ahn... como eu teria uma pessoa me acompanhando, 
eu poderia praticar mais, ter mais acesso aos três aparelhos ao mesmo 
tempo, né? Fora também a smartTV que eu já adquiri e não sei  ainda lidar... 
Ah, uma é justamente saber utilizar o smartTV, com uma tela maior, com... 
estando na minha casa... A... a parte fotográfica, nem... nem se fala porque 
seria muito mais fácil estar vendo fotos em tamanho grande, e volta, vai pra 
frente, como a gente fazia com um álbum, né? E a agilidade mesmo de mexer 
com um... um... coisas novas que aparecem, possibilidades novas... 
Aplicativos, isso, aplicativos. Pra aos poucos, ir tornando isso o cotidiano, 
né?, porque, por enquanto, ainda é um desafio muito grande pra descobrir 
sozinha essas coisas... A parte de internet nela, não. Gostaria de usar. E 
alguns aplicativos do celular que eu ainda não domino, às vezes alguns, eu 
não sei nem a existência deles.  Só sendo mostrado que eu vou poder optar 
se eu vou fazer uso ou não.” (E13) 

“Porque, hoje em dia, tudo no mundo está mudando, mudam-se os costumes, 
as religiões, a maneira de comer, as comidas, tudo... o mundo está em 
movimento, está mudando... e eu acho que...	 A tecnologia... Deve 
acompanhar... Porque senão, nós ficamos fora do contexto. Tenho uma 
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admiração muito grande, de ver como isso andou depressa, como nossas 
criancinhas pequenas já sabem, com o dedinho minúsculo, apontar as 
respostas do que procuramos nesses aparelhos. Respostas imediatas, que 
elas, criancinhas aprenderam muito mais depressa do que nós. Telefone e o 
tablet... Eu acho difícil acertar no manuseio... acertar todas... todas as 
indicações que eles mesmos, aparelhos, fornecem. "Digite isto" "Abra aquilo" 
"Feche adiante", é nisso que eu acho dificuldade, no manuseio propriamente 
dito do aparelho, e não posso aproveitar toda a potencialidade do aparelho 
por causa dessa deficiência minha... eu gostaria de saber manusear com.. 
com... com facilidade o... o... os aparelhos, e é isso... é... ahn... a função do 
professor, penso eu, com pessoas da minha idade, é essa. Dar a ela a 
facilidade de manusear os aparelhos.. O uso do Whatsapp é uma coisa bem 
gostosa, eu comprovei, porque meus filhos viajam muito, eu viajo muito. 
Antigamente, quando eles eram menores, eram adolescentes, que 
preocupavam muito, isso era uma coisa que... essa falta de aparelhos pra se 
comunicar como hoje em dia, é... nos davam milhões de preocupações. Pais 
e mães viviam preocupados pra saber onde seus filhos estavam e hoje basta 
mover uma tecla pra saber onde eles estão. Isso é uma coisa que não tem 
preço. Netflix?, uso! o iPhone e o iPad... fone de ouvido sem fio, também, 
tenho vários! Em cada compartimento da casa tem um pra facilitar...” (E14)  

“Cada dia surgem novos aplicativos. Quando a gente mal se acostuma com 
um, já surge um outro e aquele já passou a ficar demodê. E é isso, sinto uma 
certa dificuldade, sim, em aprender... Nós temos que estar sempre 
procurando acompanhar o que surge... as letras do celular são terríveis, o 
que, o que eu não gosto o meu... não sei se é do meu smartphone, o caso, as 
letras são muito pequenas.... No momento eu gostaria de aprender a 
transferir as figuras, ou determinadas coisas que me são mandadas pelo 
Whatsapp para o computador, pra que lá eu possa tê-los e... reservados... Dá 
licença um minutinho só... Fax, televisão, o telefone... tele... tele... E os CDs... 
Então, é só isso...” (E15) 

Observa-se que alguns dos idosos consultados nesta pesquisa, agora se 

mostrando mais autônomos, citam ainda como dispositivos para sua manipulação: os 

de ouvir música, a impressora multifuncional, a multimídia de carro, o bluetooh, o 

computador, a caixa eletrônica de banco... 

 
 

(8) Sentimentos diante do pensamento, do procedimento algorítmico, 
procedural 

 

Observando-se o procedimento de um idoso em seus dispositivos digitais, não 

se tem a imagem, evidentemente, uma Polegarzinha, no sentido de Serrres (2013), ou 

seja, a criança ou a adolescente “que envia SMS com os polegares”, “que usa o 
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telefone celular e controlando, com os polegares, teclas, jogos ou motores de 

busca...” (p. 85).   

Seguindo-se as ideias de Serres (2013, p. 85), voltadas a sua Polegarzinha, 

mas pensando-se agora, no idoso: este, do seu próprio jeito, pode, sem sombra de 
dúvidas, valer-se de: 

... um campo cognitivo que uma parte da cultura anterior, das ciências 

e das letras, por muito tempo deixou adormecido, e que pode se 

denominar “procedural”.  

E o que seria esse “procedural”? A seguir, pedindo-se licença para uma longa 

transcrição, introduzimos algumas ideias de Serres (2013), que poderão ser de 

grande valia para reflexões muito novas sobre as práticas dos idosos e deste 

mestrando, junto aos idosos, em um Tutorial de orientação ao uso das tecnologias 

digitais e que nesta dissertação se constituiu: 

Esse manuseio [procedural], esses gestos, só nos serviam, 

antigamente, no ensino fundamental, para colocar de maneira correta 

as operações simples da aritmética e, eventualmente, organizar 

artifícios retóricos ou gramaticais. Em vias de concorrer com o abstrato 

da geometria, tanto quanto com o descritivo das ciências não 

matemáticas, esses procedimentos invadem, hoje, o saber e as 

técnicas. Formam o pensamento algorítmico (grifo do autor). Este 

começa a compreender a ordem das coisas e a servir às nossas 
práticas. Antigamente, fazia parte, mesmo que às cegas, do exercício 

jurídico e da arte médica. Ambos eram ensinados em faculdades 

separadas das de ciências e de letras porque, justamente, utilizavam 

fórmulas, sequências de gestos, séries de formalidades, de maneiras 

de proceder; isso mesmo, procedimentos. Agora, a aterrissagem de 

aeronaves em pistas muito frequentadas; as ligações aéreas, 

ferroviárias, rodoviárias, marítimas, em determinado continente; uma 

longa intervenção cirúrgica do rim ou do coração; a fusão de duas 

sociedades industriais; a solução de um problema abstrato dentre os 

que pedem uma demonstração desenvolvida em centenas de páginas; 

o design de um chip, a programação; a utilização do GPS... exigem do 

geômetra maneiras diferentes de dedução ou da indução 
experimental. O objetivo, o coletivo, o tecnológico, o organizacional... 
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se submetem hoje em dia, mais a esse cognitivo algorítmico ou 

procedural (grifo do autor) do que às abstrações declarativas (grifo do 

autor) que, alimentadas pelas ciências e pelas letras, a filosofia há 

mais de dois milênios consagra. Simplesmente analítica, a filosofia 

não vê esse cognitivo se instaurar e falha no que se refere ao 

pensamento, não só por seus meios, mas por seus objetos ou até por 

seu tema. Falha com relação ao nosso tempo.” (SERRES, 2013, p. 

86).   

O pensamento algorítmico, procedural ― que se apoia em códigos, 

manifestos na sintaxe dos http://.., e dos e-mails (___@___com.br), e que é preciso 

dominar e lidar com eles ―, está presente nos métodos eficazes ora utilizados em 

praticamente todas as áreas do conhecimento. O que “sempre foi comum ao direito e 

à jurisprudência, à medicina e à farmácia. Hoje, no entanto, a bioquímica, a teoria da 

informação, as novas tecnologias se apoderam dele [do codex, código] e, com isso, o 
generalizam para o saber e para a ação, em geral...” (SERRES, 2013, p. 88).  

Continuando os dizeres desse autor,  
“O código é como o homem. Quem sou eu, então, único, indivíduo e 

também genérico? Um algorítmico indefinido, decifrável, indecifrável, 

aberto e fechado, social e pudico, acessivelmente inacessível, público 

e privado, íntimo e secreto, às vezes desconhecido de mim mesmo e, 

ao mesmo tempo, exibido. Existo, logo sou um código, calculável, 

incalculável como a agulha de ouro no palheiro onde, escondida, ela 

dissimula seu brilho. Meu DNA, por exemplo, simultaneamento aberto 

e fechado, cujo código carnalmente me construiu, íntimo e público 

como as Confissões, de Santo Agostinho: quantos caracteres? A 
Joconda, quantos pixels? O Réquiem, de Fauré, quantos bits? 

Medicina e Direito há muito tempo já alimentavam essa ideia do 

homem como código. O saber e as práticas hoje a confirmam, com 

métodos que utilizam procedimentos e algorítmos. O código faz com 

que nasça um novo ego. Pessoal, íntimo, secreto? Sim. Genérico, 

público, publicável? Sim. Melhor ainda, as duas coisas: duplo, como já 

disse do pseudônimo (SERRES, 2013, p. 89). 

 
Os idosos consultados neste estudo querem se distanciar, ou se diferenciar 

também, tal como a Polegarzinha, de Serres (2013), de antepassados de pensamento 
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e práticas apenas analógicas. Nossos idosos participam, a nosso ver, do pensamento 

algorítmico, procedural, nesta época do saber virtual. Época em que  

O uso da internet, segundo Serres (2013), não se serve dos mesmos 

neurônios nem das mesmas zonas corticais que o livro tradicional e, 

por isso, os jovens de hoje estão muito mais aptos a manipular várias 

informações ao mesmo tempo. Não conhecem, não integralizam nem 

sintetizam como os seus pais: não têm mais a mesma cabeça. Ou 

seja, culturalmente, Polegarzinha nada mais tem a ver com seus 

antepassados (contracapa).   

No caso do assessor de informática, ainda que ele possa estar disponível in 

praesentia junto a seus aprendizes idosos, seu saber – traduzido em um tutorial sob a 

luz das tecnologias digitais (e para lançar luz a elas) - está disponibilizado on-line, 

explicado e documentado, e, o mais bonito, sem qualquer “presunção de 

incompetência” relativa a seus idosos, que podem recorrer a esse tutorial quando de 

suas dúvidas, longe do professor.  

Quanto à questão da imersão no mundo virtual, dos códigos, isso pode se 

fazer ver nas respostas seguintes dos idosos: 

   
“As inovações são ótimas. Ah... Tem muitos idosos que criticam, mas isso é 
uma maneira de ver que eu não compactuo. É difícil acompanhar porque vem 
muito rápido, mas em contrapartida a gente não tem o professor? Pra quê 
que ele vem em casa? Pra que, que ele está nos orientando? Pra quebrar 
certos padrões que o idoso tem. O idoso tem medo da coisa nova, ele tá 
muito mais seguro nas coisas antigas, ele não entrega a sua fragilidade, ele 
quer sempre ser aquele que sabe, e não é. Porque a vida segue, e o que eu 
sabia há 10 anos atrás deixou de ter importância hoje. Então, hoje eu preciso 
sim estar en... enquadrada num mundo onde o virtual manda. Em todos os 
aspectos da vida. Esse é o meu ponto de vista.”  (E17) 

“O trabalho exige uma atualização tecnológica, se você não tem essa 
atualização tecnológica, você fica caminhando para a inutilidade no mercado 
de trabalho.” (E19) 

“Porque é o caminho, a vida caminha, tudo caminha, você tem que caminhar 
junto, senão você vai ficar pra trás e você, ficando para trás, fica deslocado 
desse mundo, entendeu? Você fica num nicho completamente fora da 
realidade, você não acompanha o que está acontecendo e eu acho que a 
pessoa não acompanhando, é um motivo a mais pra ela se degradar... Eu 
acho importantíssima e eu sempre procuro ficar sabendo o que está 
acontecendo porque hoje a cada dia que passa você tem uma novidade 
principalmente na area de eletronica né? Na área de computação... Basta ver 
celular, quantos modelos saem, a cada mês saem inúmeros modelos, a 
mesmo coisa no computador, cada mês você tem uma novidade, o chip vai 
mudando, então, há uma série de coisas... Os programas vão mudando, né?, 
como você mesmo disso, os programas estão cada vez consumindo mais a 
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memória, então, há uma necessidade desse aprimoramento senão a coisa 
para.” (E20) 

“Eu acho que a gente com certa idade, a gente tem que evoluir também, 
porque as coisas vão muito rápidas, e nós viemos de uma coisa muito mais 
devagar, sem muita tecnologia, e agora toda semana, todo mês, todo ano, 
tem novidades, e se a gente não tiver essas informações, treinamento, a 
gente não está no mundo, vamos dizerE eu acho que a gente fica feliz até de 
entender, não demais, eu não consigo, porque tem muita coisa diferente. Mas 
eu faço o possível para nesse dia a dia, conseguir acompanhar.” (E30) 
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No presente estudo, em que se deu voz aos idosos ao desvelarem as 

problemáticas em torno de suas práticas com as tecnologias digitais, fomos levados a 

refletir sobre a ambivalência quanto a ganhos e perdas, em função dos limites dos 

idosos quanto à usuabilidade dos dispositivos e quanto às possibilidades que se 

abrem, se orientados devidamente em suas práticas no momento de uso.   

Quantos aos limites, verificou-se a impotência de alguns idosos diante da 

impossibilidade de usuabilidade das novas tecnologias sem o apoio de alguém, de um 

professor/um assessor informático, por exemplo. Experimentando esse sentimento de 

impotência, poderia decorrer uma frustração que os conduziria à desistência a 

qualquer nova tentativa de lidar com os novos dispositivos digitais. Diante disso, nos 

perguntamos: como tornar esse trabalho mais interessante, mais produtivo, e do qual 

se possa dizer que vale a pena o investimento em um apoio externo para tornar mais 

facilitada a aproximação às novas tecnologias?  

Nesta investigação, deparou-se com enunciados-respostas significativos sobre 

essas práticas cotidianas, especialmente a favor do apoio desse assessor informático, 

que se torna, no caso dos idosos desta pesquisa, fator fundamental para que suas 

práticas no ambiente virtual deem certo e eles se sintam bem-sucedidos.  

No modo de fazer tais práticas – no manuseio dos dispositivos digitais - é onde 

está, a nosso ver, o ponto central das atividades, e no que os idosos podem mostrar a 

força de sua diferença: - no que diferem de atividades outras ao adquirir habilidades, 

e no que diferem, dentro das próprias práticas digitais, de um para outro idoso.  

O desenvolvimento de habilidades pessoais favoráveis ao contato com uma 

outra pessoa, motivadora e aberta ao outro, parece ser a chave para que os idosos 

possam se sentir bem-sucedidos em suas práticas – com ambos cooperando-se 

reciprocamente. 

Em função disso, é que se vê um idoso com novas atitudes diante de um 

tutorial: com auto-confiança, paciência no uso dessa ferramenta, tranquilo em sua 

firmeza no manuseio do dispositivo digital: novos hábitos se fazem ver... 



		 	 	 								72	

	

Foi, então, a partir da riqueza dos dados coletados do discurso dos idosos 

respondentes a esta pesquisa, que se pôde recuperar o quanto suas aspirações se 

foram organizando em torno de dois vetores: da citada cooperação e das 

sociabilidades.  

As sociabilidades possibilitadas em muitos lugares: no lar (com maior contato 

com a família, com amigos, com vizinhos), as próprias aspirações dos idosos 

atendidas especialmente por eles próprios.  

Conduzindo as preocupações da pesquisa nessa direção das atividades dos 

idosos, isso fez com os idosos aqui envolvidos voltassem o olhar para si próprios, 

levando-os a refletir, por exemplo, sobre como podem, de seu modo, manterem-se 

atualizados sobre os novos dispositivos lançados continuamente, bem como sua 

atenção a outros aspectos pertinentes a isso.  

A interpretação dos dados permitiu-nos verificar como se pode tentar contribuir 

para que as relações sociais continuem mantidas, bem como conseguir um olhar 

diferente da família. As respostas dos idosos foram da necessidade de que esse 

apoio se dê todo o tempo, que as relações familiares necessitam ser cultivadas, 

desavenças amainadas; enfim, que os vínculos não se diluam ou se esgarcem 

durante a vida ou no seu final; pelo contrário, é preciso que os vínculos familiares se 

fortifiquem sempre mais; é preciso para que situações familiares conflitivas possam 

ser enfrentadas na sua devida medida e no seu devido tempo.  

Os idosos aqui inseridos nos indicaram as possibilidades a serem construídas; 

por essas razões que acreditamos que vale a pena participar de sua rotina de vida, 

oferecendo-lhes a oportunidade de desenvolverem suas habilidades on-line. 

Daí se mostrarem exemplares, no sentido da possibilidade de uma 

aprendizagem permanente pelas pessoas idosas, as evidências, que vêm se 

constatando em práticas interativas com elas, de que o simples critério etário não 

impede que elas ganhem habilidades de manuseio eficiente de seus mobiles, 

refutando-se, assim, qualquer alegação preconceituosa, generalizante e 

discriminadora por consequência, de não atualização dos idosos diante das inovações 

tecnológicas.  
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Esse fato nos licencia dizer que idosos podem tornar-se exímios no uso de 

seus aplicativos mobiles, inclusive com a troca de experiências midiáticas facilitadoras 

às atividades do cotidiano entre os próprios colegas de estudos, a ponto de 

dialogarem a respeito com netos e filhos, reforçando as relações intergeracionais.   

As práticas de ensino e aprendizagem para o idoso não deixam de ser um 

desafio tanto para o professor, como para o aluno. O primeiro deve estar, 

primordialmente a par dos lançamentos mais recentes das novas tecnologias, estar 

atualizado, portanto, sobre tudo o que surge no universo dos dispositivos 

tecnológicos: suas principais funções, utilidade e facilidades, bem como os riscos de 

um uso descuidado, tudo no sentido de orientar, de prevenir seus alunos.  

Além disso, é preciso não deixar de ter em vista o público-alvo destas práticas, 

que é o das pessoas idosas, e que demandam atributos específicos de um professor 

ou assessor: sua capacidade de escuta, paciência, o olhar, o tom de voz, aspectos 

que são muito importantes para que a aproximação do idoso aos dispositivos de dê 

de forma amigável, ou seja, para que o idoso não desista diante de suas primeiras 

dificuldades junto à máquina.   

A intergeracionalidade é um desafio a ser conquistado por ambas as partes. O 

professor saber ouvir, passar seu conhecimento e conquistar a confiança do aluno 

idoso, respeitando-lhe as limitações naturais da idade; e o idoso se permitir receber o 

conhecimento de alguém mais jovem. Na maioria dos casos se trata de um assunto 

que não é trivial para a geração de idosos; logo, a dificuldade decorre daí. Entretanto, 

a vontade e a capacidade de aprender estando presentes se tornam possíveis as 

trocas entre gerações. A experiência deste pesquisador e as respostas registradas 

nesta pesquisa comprovam isso!  

Vale expor que alguns itens facilitam a aprendizagem com destaque para: a 

tecnologia touch screen facilitadora do acesso aos sistemas, o que permite a 

mobilidade; por isso que grande parte dos idosos utiliza mais o smartphone do que 

computador. Aprender a utilizar o mouse é um desafio para o segmento longevo; 

tocar na tela - aonde deseja ir, é muito mais fácil do que mexer com a mão no mouse, 

para direcionar o cursor...  
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Outro item é o "anotar o passo a passo". Para boa parte dos alunos, anotar os 

passos para chegar a um determinado objetivo é de grande valia, tendo em vista que 

ao anotar sentem que praticam mais de uma vez. As aulas correspondem a duas 

formas de fixação.  

E quando o professor não está presente, o aluno tem um material escrito 

complementado por ele mesmo, com sua grafia e linguajar, com os passos para 

chegar ao objetivo desejado. Pensando nisso, é que o pesquisador está 

desenvolvendo, e publicando on-line, os tutoriais, com o passo a passo das principais 

questões levantadas durante as aulas, possibilitando a consulta dos alunos e de 

outras pessoas que precisarem de ajuda e não terem acesso às aulas com um 

assessor de informática.  

Durante as aulas presenciais, além da matéria-objetivo da aula, são possíveis, 

em alguns casos mais, em outros menos, um bate-papo muito interessante, sobre 

assuntos diversos, no qual o aluno fala de sua história de vida. Para este 

pesquisador, um verdadeiro presente, e gratificante, por estar em contato com várias 

experiências de vida pessoal e profissional, de sucesso ou não, felicidades, tristezas, 

viagens, que realmente são momentos da aula em que o professor aprende com o 

aluno. Assim é que, este assunto de envolvimento entre jovem e idoso, em torno de 

atividades comuns do fazer tecnológico, está motivando este pesquisador a 

aprofundar uma pesquisa, em nível de doutorado, na área da psicologia ou ciências 

sociais. 

Justamente por pensar o quanto são necessárias e urgentes políticas públicas 

voltadas para pessoas idosas menos privilegiadas, que não dispõem de recursos 

financeiros. Nem para aquisição de um dispositivo (embora filhos e netos possam tê-

lo), muito menos para contar com um apoio externo...  

Mas especialmente um olhar crítico ao Estado para suas próprias ações, por 

deixar de se eximir de sua responsabilidade de assistência adequada aos idosos, 

transferindo à família, tudo aquilo que julga, equivocamente, não ser de sua alçada.  

Não obstante isso, da própria sociedade e da comunidade, esperam-se ações 

que aperfeiçoem e apoiem as necessidades de aproximação maior daqueles 

necessitados de mais idade, e de extratos sociais menos favorecidos, às possíveis 
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práticas socioculturais, como a dos dispositivos digitais, que já estão felizmente sendo 

introduzidas em Centros-Dia de idosos na capital paulistana. Não apenas para 

entretenimento, ou para exercício da mente, da memória, mas também, com 

apontado anteriormente, como ferramentas em favor da sobrevivência diária de 

idosos fragilizados ou dependentes.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1:  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A PESQUISA 

 
Título do estudo: “POR UMA APROXIMAÇÃO MAIS AMIGÁVEL DAS PESSOAS 
IDOSAS ÀS RECENTES TECNOLOGIAS DO SMARTPHONE E DO TABLET” 
 
Pesquisador responsável: Gastão de Freitas Neto 
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Orientadora de mestrado: Profa.Dra.Flamínia Manzano Moreira Lodovici 
E-mail: flodovici@pucsp.br; flalodo@terra.com.br 
Filiação: Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia/PUC-SP 
Telefones para contato: (11) 3258-1568; 99114-7605. 
Local da coleta de Dados: Residência dos entrevistados 
 

Prezado(a) Senhor(a): 

• Este convite é para o(a) Senhor(a) participar de acordo com sua vontade e 

disponibilidade deste estudo de forma totalmente voluntária. 
• Antes de concordar em participar desta pesquisa, é muito importante que o(a) Sr(a) 

compreenda as informações e instruções contidas neste documento. 
• A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que o(a) Senhor(a) 

se decida a participar. 

• O(a) Sr(a) tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, 

sem nenhuma penalidade, ou perder os benefícios aos quais tenha direito. 

• As informações fornecidas pelo(a) o(a) Senhor(a) serão confidenciais. Nenhum 

participante deste estudo será identificado e reiteramos que os dados ficarão sob 

nossa guarda, não sendo permitido acesso por pessoas não relacionadas à 

pesquisa.  

• Durante a pesquisa o(a) Senhor(a) não terá despesa, bem como não haverá 

pagamento pela sua participação. 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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Procedimentos 

Os procedimentos a serem realizados são: suas respostas escritas a um pequeno 

questionário sociodemográfico (nome, idade, sexo etc.).  

 

Posteriormente é realizada uma entrevista semi-estruturada que contém algumas 

perguntas abertas que serão transcritas para análise desse estudo, com a finalidade de 

saber a posição de pessoas idosas, manifesta em entrevistas, diante de sua possibilidade 

de adquirir habilidades digitais em celular e tablete, antes e depois de algumas aulas para 

tal. 
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Anexo 2:  

CONCORDÂNCIA EM PARTICIPAÇÃO EM RESPOSTA A PERGUNTAS DO 
QUESTIONÁRIO 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, 
sujeito, abaixo assinado, tendo recebido todos os esclarecimentos acima citados, e 
ciente de meus direitos, concordo em participar desta pesquisa, bem como autorizo 
toda documentação necessária, a divulgação e a publicação em periódicos e revistas, 
apresentação em congressos, workshops e quaisquer eventos de caráter científico. 

 
São Paulo, _____ de _________________ de 2016. 
 

 
______________________________________________ 

Assinatura do Participante  
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Anexo 3:  
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 

 

São Paulo, ___de_________de 2016. 

 

Eu,_______________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada: “POR UMA 

APROXIMAÇÃO MAIS AMIGÁVEL DAS PESSOAS IDOSAS ÀS RECENTES 

TECNOLOGIAS DO SMARTPHONE E DO TABLET”, estou ciente da necessidade da 

gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, o pesquisador 

GASTÃO DE FREITAS NETO a realizar a gravação de minha entrevista sem custos 

financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 
pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação, caso eu solicite; 
2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 
revistas científicas, jornais, congressos entre outros eventos dessa natureza; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 
das informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 
feita mediante minha autorização, em observância ao Art. 5º, XXVIII, alínea “a” da 
Constituição Federal de 1988; 

5.Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 
do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa (nome completo do pesquisador 
responsável), e após esse período, serão destruídos; e, 

6. Estarei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 
  Ademais, tais compromissos estão em conformidade com as diretrizes 
previstas na Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 
Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que dispõe sobre Ética em 
Pesquisa que envolve Seres Humanos.  
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Participante  
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Anexo 4:  
 

QUESTIONÁRIO ACERCA DO MANUSEIO DO SMARTPHONE E TABLET 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
 
Nome do entrevistado:  
 
Idade:  
 
Sexo:  
 
Escolaridade:               (    ) ensino fundamental                        (    ) ensino médio      
                                     (    ) graduado                                        (    ) pós-graduado 
 
Endereço residencial: Rua 
CEP:  
 
Fone: 11.                                       Celular: 11. 
 
E-mail:  
 
WhatsApp:  
 
Ocupação profissional: 
 
Aposentado? (   )  sim               (   ) não 
 
 
QUESTÕES ABERTAS 
 
1. Qual sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual o(a) 
senhor(a) tem a possibilidade de aperfeiçoar habilidades mais sofisticadas no 
manuseio do celular ou smartphone e tablet, dois dos dispositivos portáteis-móveis 
mais recentes? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2.Por que o(a) senhor(a)acha necessário, no mundo atual, ganhar esse tipo de 
habilidades nas tecnologias móveis-portáteis?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
3.O que o(a) senhor(a) sente diante das novas tecnologias, das inovações trazidas 
por elas?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Quais aparelhos dispositivos tecnológicos você o(a) senhor(a)  manuseia 
habitualmente no seu dia a dia?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Que dificuldades maiores vêm sentindo ao manusear o celular ou o tablet? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6.Como eu posso ajudá-lo(a)? Falando bem objetivamente, o que o(a) senhor(a) 
gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. Quais outros dispositivos tecnológicos o(a) senhor(a) manuseia habitualmente no 
seu dia a dia?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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8. Quais as suas disponibilidades ou preferências para marcamos nossos encontros 
para as aulas?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Anexo 5  

TRANSCRIÇÃO DAS PERGUNTAS-RESPOSTAS FEITAS AOS 30 SUJEITOS 
IDOSOS  

 

SUJEITO IDOSO 1 

 
Idade: 76 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Segundo Grau Completo 

Estado: São Paulo 

Profissão: Aposentada 

Aposentada: sim 

 

Gastão: Dona Alice, qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia 

com o qual a senhora pode ter a possibilidade de aperfeiçoar habilidades mais 

sofisticadas no manuseio do celular ou smartphone, tablet, dois dos dispositivos 

portáteis móveis mais recentes. Por que a senhora… A senhora gosta? Qual sua 

impressão sobre isso? 

E 1:  Então, aí foi pra mim me aperfeiçoar mesmo, porque eu tinha o celular e não 

sabia mexer. Então, por isso eu contratei o Gastão pra me ajudar. 

Gastão: Entendi. E suas amigas já usavam, assim, Whatsapp, Facebook? Fez isso te 

estimular? 

E 1:  Isso, também, porque elas mandavam “Vamo, vamo, vamo, vamo entrar” e eu 

não sabia como fazer então foi assim que eu entrei. 

Gastão: E a senhora já tinha um celular que tinha Whatsapp? 

E 1:  Não… Não tinha. Depois que eu comprei o iPhone, né? 

Gastão: Ah, entendi. A senhora comprou um que tinha toda a possibilidade... 

E 1:  Isso. 
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Gastão: Legal, legal! Por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar 

esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 1:  Porque eu acho que é bom pra gente também. Ajuda um pouco a gente mexer a 

cabeça, apesar que a gente tem dificuldade, e se comunica com os netos, pra buscar 

os netos no colégio, eles mandam recado “Vó, onde você está?”, “Vó, você está 

demorando” e eu respondo do meu modo, como eu sei, né? 

Gastão: A senhora usa bastante Whatsapp, então? 

E 1:  Uso, uso bastante. 

Gastão: E tira fotos? E manda fotos? 

E 1:  Também, também... 

Gastão: Legal, legal. O que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas, possibilidade de poder chamar um táxi, poder fazer de 

repente, ver os lugares onde a senhora vai viajar… O que a senhora acha disso, 

dessas inovações? 

E 1:  Ah, eu acho muito interessante, né?, ajuda… Na minha idade eu tô aprendendo 

mas os jovens, eles sabem tudo, né?, pra eles é muito bom então, agora pra gente, a 

gente tem um pouco de dificuldade mas a gente vai em frente... 

Gastão: E é interessante antes da senhora fazer uma viagem poder ver os lugares 

por onde a senhora vai passar e isso é uma coisa que sem a tecnologia talvez… não 

tinha esse acesso 

E 1:  Também, também. É muito bom também. 

Gastão: é verdade. Dona Alice, quais aparelhos, dispositivos tecnológicos a senhora 

manuseia no seu dia a dia. A senhora tem... 

E 1:  O celular né?, o iPhone. 

Gastão: A senhora tem tablet, iPad 

E 1:  Eu tenho tablet mas usei pouco porque no fim minha neta pegou pra ela… Agora 

eu tô sem usar. 

Gastão: Que dificuldades maiores vem, sentido ao manusear o celular? 

E 1:  A dificuldade que eu digo, da idade, né? Que você não tem muita prática, 

mesmo pra digitar, eu sou mais lerda. Que eu vejo minha neta digitar… Uma vez ela 

falou pra mim que digitou até com olho dilatado... 

Gastão: Nossa... 

E 1:  Que ela tinha que ligar pra mãe buscar ela no oculista e ela digitou até com o 

olho… Eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade, né, digito mais devagar. 
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Gastão: A senhora acha um pouco pequena as letras? 

E 1:  É, não, você tem que prestar bastante atenção, porque as vezes você põe o 

dedo e o dedo não sai a letra... 

Gastão: Ah entendi... 

E 1:  Entendeu? Então você tem que prestar mais atenção; aí eles têm mais facilidade 

Gastão: E como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o que a senhora 

gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 1:  Então, para mim no momento tá sendo mesmo tudo do celular, né?, do iPhone 

Gastão: Whatsapp, Facebook... Whatsapp, Facebook, das fotos, como manda, como 

recebe e… tudo assim que é util... 

Gastão: Sim… Fazer ligação, receber, o que é o básico... 

E 1:  Sim, fazer ligação, receber, coisas de médico... 

Gastão: Poder ver os resultados de exames… 

En 1:  Isso também… é. 

Gastão: E quais outros dispositivos tecnológicos a senhora manuseia habitualmente 

no seu dia a dia? Além do celular… A senhora usa o GPS também no celular, Waze, 

né? 

E 1:  Também... 

Gastão: A senhora usa o celular no carro? 

E 1:  Sim, uso no carro, no rádio do carro. 

Gastão: Conectado no bluetooth, então a senhora não precisa pegar no celular pra 

atender... 

E 1:  Não, isso também, que quando meus netos me ligam e tudo que eu tô na rua é 

tudo pelo rádio.  

Gastão: Pelo rádio do carro, porque a senhora não precisa tocar no celular, é até 

mais seguro. 

E 1:  Isso, isso… Que eu também não gosto de dirigir e pegar o celular. 

Gastão: Então isso é uma tecnologia boa... 

E 1:  Boa… Pra mim é... 

Gastão: Que bom. Última pergunta, quais as suas disponibilidades ou preferências 

para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 1:  Então, geralmente é uma vez por semana. 

Gastão: Tá bom… No mesmo horário... 

E 1:  Sempre no mesmo horário e no mesmo dia. 
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Gastão: Ta bom. 

E 1:  Aí, já fica certo aquele dia; você não tem outro compromisso naquele horário, 

então, já sabe. 

Gastão: Tá bom. Muito obrigado. 
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SUJEITO IDOSO 2 
 
Idade: 69 anos 

Sexo: Feminino  

Escolaridade: Graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Aposentada / Do Lar 

Aposentada: Sim 

 
Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora pode ter a possibilidade de aperfeiçoar habilidades mais sofisticadas no 

manuseio do celular ou smartphone, tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis 

mais recentes.  

E 2:  Então, eu uso celular e o computador e eu tinha um ipad mas quebrou, então eu 

estou sem... 

Gastão: Entendi. E o que você acha de ter um professor para te ajudar e te auxiliar? 

E 2:  Eu acho ótimo tanto que eu tenho um professor excelente. Ele é super-paciente 

e ele me ajuda nas dificuldades básicas porque eu, eu sou uma usuária dessa 

tecnologia, das coisas mais simples. Por exemplo, eu estava querendo gravar 

músicas que eu gosto… Eu nunca tive… nunca tive… ninguém que pudesse me 

ajudar e sempre tive muita vontade porque eu amo música, então eu encontrei esse 

professor maravilhoso que me ensinou a fazer isso e eu achei que isso foi assim um 

milagre pra mim. Ter essa possibilidade de ter as músicas que eu gosto e ouvir em 

casa, no meu carro… Uma coisa super-personalizada. Eu adorei. 

Gastão: Você pega na internet, grava num pendrive... 

E 2: Isso. Ele me ensinou a baixar… primeiro ir no youtube aí eu baixo essa música. 

Faço o download, ele me ensinou esse termo. E aí eu faço todo um procedimento, 

são etapas, ele ensina de uma maneira bem bem  gostosa, nada muito sofisticado 

que é pra gente ter o aprendizado pronto, que é o que a gente quer, né. A gente quer 

uma coisa pá-pum, né… Então é ótimo esse procedimento, é muito bom,  eu estou 

muito feliz  
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Gastão: Que bom! Por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 2:  Ah porque a gente tem que avançar junto com o ritmo que nos é exigido. Por 

exemplo, você tem que ir ao banco e no banco, você tem que utilizar esses 

procedimentos e, se a gente ficar a mercê dos costumes antigos, você fica muito 

dependente; isso ajuda você muitas vezes a nem ir ao banco; enfim, é de primeira 

necessidade. 

Gastão: Resolve muita coisa sem sair de casa... 

E 2:  Agiliza completamente a vida da gente. Eu faço até pagamentos on-line 

pagamentos pagamento de... de conta mesmo, já me ensinou muitos procedimentos 

até leitura ótica ele me ensinou. 

Gastão: Que legal! O que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 2: É, como eu te falei, é um grande conforto desde que você esteja aberto pra pra 

pra essas novas exigências né, senão você fica muito distante, você fica num mundo 

à parte, se você não acompanhar, você fica defasado mesmo, socialmente.  

Gastão: Certo… E quais aparelhos, dispositivos tecnológicos, a senhora manuseia 

habitualmente, no seu dia a dia.  

E 2: No dia a dia, o celular, é assim tipo direto, vê Whatsapp, Facebook, é… as vezes 

você tem que fazer uma compra, então você entra na internet, você tem que fazer 

procedimento bancário, você tem que se comunicar por email com empresas que, as 

vezes quer fazer algum reparo na sua casa; então, é bem ágil, bem ágil.  

Gastão: A senhora usa o celular e o computador? 

E 2:  O celular e o computador. Então são minhas duas ferramentas domésticas. 

Gastão: E a senhora também ouve música no carro, que a senhora falou? 

E 2:  Ah exatamente! Você sabe que meu professor me ensinou, além de baixar pra 

escutar em casa, no computador, eu tenho um aparelho de som que recebe o 

pendrive e meu carro tambem recebe esse tipo de dispositivo; então. eu posso 

escutar as músicas que eu amo no meu carro... 

Gastão: Certo, que bom! Que dificuldades maiores vêm sentindo ao manusear seu 

celular ou seu tablet? 

E 2: Olha, eu não to sentindo necessidade porque eu também não sou grande 

buscadora, não sou uma pessoa muito curiosa por demais. Mas pras necessidades 

básicas, o uso que eu faço do celular e do computador tem-me me dado as respostas 
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que eu gostaria de ter. Lógico que agora eu com o professor eu vou poder avançar 

um pouco mais, ser mais ousada no uso desses aparelhos. 

Gastão: Seria essa a pergunta, como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente 

o que a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 2:  Eu acho que, de repente saber fazer pastas, saber manusear alguma coisa um 

pouco mais abrangente, se eu quiser mandar email pra uma pessoa e pra uma 

pessoa e precisar dos anexos, porque as pessoas pedem sempre que a gente faça o 

anexo, então quero aprender esses procedimentos básicos, que é o que eu falei que 

preciso, fazer pastas, gravar músicas, a medida que eu for precisando aí eu acho que 

eu vou… acho que é uma coisa que não termina, você… é um universo que não tem 

fim. Então, a pessoa que está com você e te dá essa possibilidade de crescer em 

cima de um aparelho desse é infinita, né? 

Gastão: As necessidades vão surgindo então... 

E 2:  Vão... 

Gastão: E quais outros dispositivos tecnológicos a senhora manuseia habitualmente 

no seu dia a dia? O celular, o computador, o multimídia do carro, o home theater... 

E 2:  Ah tem uma coisa engraçada, que acho que.. não sei se cabe nesta resposta… 

Seria saber utilizar a impressora também... 

Gastão: sim, é um dispositivo... 

Entrevistado 2:  A impressora pra mim, muitas vezes eu empaco e não consigo aí 

ele tá me ensinando também esses procedimentos. 

Gastão: Entendi, tá ótimo! E quais as suas disponibilidades ou preferências para 

marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 2:  Olha eu tô achando ótimo que ele venha na minha casa mensalmente, pra mim 

é mensalmente. 

Gastão: Tá ótimo... 

E 2:  E… e que cabe no meu bolso porque eu sempre resisti muito a ter professor 

particular porque eu achava um absurdo e o preço do meu professor é super- 

acessível. 

Gastão: Legal! tá bom. Muito obrigado. 

E 2:  Eu que agradeço. 
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SUJEITO IDOSO 3 
 
Idade: 80 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Pós-graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Aposentado 

Aposentado: Sim  

 
Gastão: Seu José Angelo, boa noite. Qual a sua impressão em poder ter um 

professor de tecnologia com o qual o senhor pode ter a possibilidade de aperfeiçoar 

habilidades mais sofisticadas no manuseio do celular ou smartphone, tablet, dois dos 

dispositivos portáteis móveis mais recentes.  

E 3:  A minha impressão é que está me ajudando muito, porque na verdade, a minha 

idade, 80 anos, eu tenho certa dificuldade para manusear esses instrumentos. Apesar 

de conhecer alguma coisa, mas assim como disse, cada dia estão mais aperfeiçoados 

e avançando então eu tenho dificuldade de acompanhar, e um professor então nesse 

sentido me ajuda muito, muito mesmo. 

Gastão: Tá ótimo. Por que o senhor acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 3:  Porque hoje em dia praticamente tudo que se faz através dessa tecnologia, 

então movimentação de banco, pagamento até de caixa de estacionamento… Então 

uma série de coisas hoje depende dessas atividades tecnológicas, móveis e portáteis, 

então eu acho muito importante e acho que tem que acompanhar, apesar da idade 

tem que acompanhar isso. 

Gastão: Tá certo. O que o senhor sente diante das novas tecnologias, das inovações 

trazidas por elas, o que ela contribui para o senhor? 

E 3:  Maior contribuição é a facilidade, o ganho de tempo. Eu, por exemplo, não vou 

mais a bancos, eu faço tudo através da internet, então pra mim facilitou muito, eu 

acho muito importante... 

Gastão: E o senhor acha mais seguro? 
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E 3:  E muito mais seguro também, sem dúvida nenhuma, só de não ter que sair pra 

banco... 

Gastão: Isso... Quais aparelhos, dispositivos tecnológicos o senhor manuseia 

habitualmente no seu dia a dia.  

E 3: Bom, o computador sem dúvida nenhuma, apesar da minha idade, eu gosto de 

estar sempre atualizado, e faço minhas transações bancárias. O telefone hoje, o 

iPhone, é indispensável, né? e tenho também um iPad, quando não uso um ou outro, 

eu uso o iPad. Então, eu uso os três aparelhos. 

Gastão: Nossa, legal. Muito Bom. Quais dificuldades... Que dificuldades maiores vem 

sentindo ao manusear o celular ou tablet? 

E 3:  O celular eu tenho um pouco de dificuldade no manusear o teclado. Né, mas eu 

procuro é… acelerar o máximo minha adaptação quando muda de um aparelho para 

o outro e no iPad é mais fácil, porque é um aparelho maior então facilita muito. Eu 

tenho mais dificuldade no celular. Mas é, com a ajuda do professor, eu estou me 

adaptando bem. 

Gastão: E como eu posso ajudá-lo? Falando bem objetivamente o que o senhor 

gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 3:  Gostaria de aprender tudo! Porque eu acho tudo interessante, então eu gosto de 

estar sempre atualizado, como hoje mesmo eu estou fazendo uma aula, e ele me 

orientou uma série de coisas como correção ortográfica, acentuação e tudo mais e 

uma atualização dos meus aplicativos no celular também, no celular e no computador. 

Isso pra mim é muito importante.  

Gastão: Entendi… Além dos seus… Quais outros dispositivos o senhor manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? O senhor tem… O senhor falou do iPhone, iPad, o 

computador. O senhor tem mais alguma coisa? O senhor conecta seu celular com o 

carro? 

E 3:  Sim, eu tenho essa conexão com o carro, que eu tenho também um dispositivo 

no carro que permite essa conexão e além disso na tv também tem alguns aplicativos 

eu uso bastante a internet da tv inclusive essas novas tecnologias de é… quando tem 

um aplicativo que se chama “Vlink*” que eu uso inlcusive, na minha televisão, que eu 

acesso a minha televisão e consigo ligar, deligar, mudar de canal no meu celular e no 

meu iPad. 

Gastão: De qualquer lugar que o senhor estiver? 
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E 3:  De qualquer lugar, inclusive, um detalhezinho, estava na Turquia o ano passado 

e queria assistir um jogo do São Paulo e fui pro meu quarto que tinha internet no 

hotel, na Turquia, na hora do jogo eu liguei e assisti o jogo. 

Gastão: Muito interessante, isso é muito interessante mesmo! Seu José, última 

pergunta, quais são suas disponibilidades ou preferências para marcarmos nossos 

encontros para as aulas? 

E 3:  Pra mim não existe problema ou dificuldade em horário porque como sou 

aposentado, né?, pra mim não há problema. Mas eu procuro marcar sempre num 

horário em que o professor também tenha disponibilidade de vir com tranquilidade, 

com calma, sem correria nem nada, e a gente tem marcado a tarde, semanalmente 

pra mim é importante isso, eu estou gostando. 

Gastão: Tá ótimo, muito obrigado. 
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SUJEITO IDOSO 4 
 
Idade: 80 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Administradora 

Aposentado: Não  

 
Gastão: Dona Edda, boa tarde.  

E 4:  Boa tarde.  

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora pode ter a possibilidade de aperfeiçoar habilidades mais sofisticadas no 

manuseio do celular ou smartphone, tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis 

mais atuais. 

E 4:  Porque é uma questão de atualização. 

Gastão: Certo. Então a senhora teve acesso a essas novas tecnologias para ficar 

mais atualizada, de acordo com o que tem de mais moderno? 

E 4:  Exato. 

Gastão: Certo. E por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? Por que a senhora acha 

necessário? Para se comunicar via Whatsapp? A senhora já utilizava o Whatsapp 

antes... 

E 4:  Não, eu não usava. Comecei agora com, com… aprendendo a lidar com 

computação... 

Gastão: E com o celular. 

E 4:  e com o celular. 

Gastão: Então a senhora comprou um celular e passou a ter acesso a Whatsapp... 

E 4:  Whatsapp, e-mails... 

Gastão: Ótimo.  

E 4: E outros pontos também... 
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Gastão: Certo. O que a senhora sente diante das novas tecnologias, das inovações 

trazidas por ela? 

E 4:  É um grande, é um grande avanço.  

Gastão: A senhora sente mais praticidade... 

E 4:  Mais praticidade, sim.  

Gastão: A senhora se sente mais segura por fazer várias coisas sem sair de casa? 

E 4: Como eu disse, é, tudo é porque é mais prático.  

Gastão: Mais prático… legal. Quais os aparelhos, dispositivos tecnológicos, a 

senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 4: O computador, o celular e o fax.  

Gastão: Legal, e a senhora tem impressora também? 

E 4:  E impressora... 

Gastão: Ah legal, então tá bom… Que dificuldades maiores a senhora vem sentido ao 

manusear o celular? 

E 4: Eu estou ainda numa fase de adaptação. 

Gastão: A senhora está aprendendo a usar? 

E 4:  Aprendendo a usar... 

Gastão: Ótimo! E a senhora está gostando? 

E 4:  Sim!  

Gastão: Então, tá bom! Como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente, o que 

a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 4:  É a evoluir mais, a… o manuseio de tudo que eu estou falando. 

Gastão: A senhora passou a ter e-mail... 

E 4:  E-mail, sim... 

Gastão: A senhora envia, recebe... 

E 4:  E-mails, envio, recebo e... 

Gastão: A senhora faz pesquisas? 

E 4:  Faço também. 

Gastão: Legal! E a senhora precisa imprimir documentos?  

E 4:  Às vezes, é necessário. 

Gastão: Então é muito boa essa tecnologia para a senhora? 

E 4:  Sim, ajuda bastante. 

Gastão: Ótimo! Quais outros dispositivos tecnológicos que a senhora utiliza? É 

mesmo o celular... 
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E 4:  o celular… 

Gastão: O computador... 

E 4: Computador e… o fax e a impressora… 

Gastão: o fax e a impressora… Quais as suas disponibilidades ou preferências para 

marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 4:  Ah… Duas vezes por semana.. 

Gastão: Tá certo… No mesmo horário? 

E 4:  No mesmo horário. 

Gastão: Tá certo, muito obrigado! 
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SUJEITO IDOSO 5 
 
Idade: 73 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-Graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Diretora de CEI 

Aposentada: Sim 

 
Gastão: Dona Lourdes, boa tarde. 

E5: Boa tarde. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora pode ter a possibilidade de aperfeiçoar habilidades mais sofisticadas no 

manuseio do celular ou smartphone, tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis 

mais recentes.  

E 5:  Na minha opinião, eu acho que é imprescindível que se tenha um professor, 

uma pessoa habilitada para nos orientar nesse aspecto porque pra nós, a informática, 

ainda tem muito que a gente precisa aprender e entrar em contato. Então a 

necessidade de um professor é quase que imprescindível. 

Gastão: Entendi. Por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 5:  Porque na realidade tudo que nós lidamos nesse novo mundo pressupõe a 

tecnologia; então, pra nós, que viemos de outra época, nós precisamos conhecer 

essa tecnologia e saber como manuseá-la quando for necessário. Então, nada mais 

justo que a gente aprenda. 

Gastão: Tá certo. O que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 5:  Às vezes, eu fico um pouco confusa. Mas eu acho que a gente tem que estar 

lendo e entrando em contato com aquilo que se conhece para que a gente possa 

saber cada vez mais o que essas tecnologias vão apresentando, porque elas são 

muito dinâmicas.  
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Gastão: Sim, com certeza. Toda hora tá mudando o modelo de celular, computador…  

E 5:  Exatamente, é isso mesmo.  

Gastão: Tá certo… Dona Lourdes, quais aparelhos, dispositivos tecnológicos a 

senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia.  

E 5: É, as… as… No banco, nos caixas eletrônicos, né? Durante meu trabalho, hoje 

eu sou aposentada, mas durante o meu trabalho eu fazia a… a… me utilizava do 

computador constantemente para fazer toda aquela papelada; enfim, então eu acho 

que esses dispositivos facilitaram muito a nossa… o nosso trabalho… porque é… eles 

corrigem, eles ajudam, então isso pra gente que veio da época do papel e da caneta, 

a tecnologia realmente foi algo espetacular.  

Gastão: E o celular, a senhora também usa? 

E 5:  Hoje eu estou usando o celular com... muito mais adequadamente do que 

quando o comprei que eu não tinha um professor que me ensinasse como fazê-lo... 

Gastão: Entendi, entendi… E que dificuldades maiores vem, sentido ao manusear 

seu celular? 

E 5:  Para as coisas que eu não estava acostumada a mexer. Por exemplo, na 

questão de fotografias, na questão de passar as fotografias, os vídeos para outros 

apps, ou mesmo para jogos, ou mesmo para música, quer dizer, eu sabia usar o 

iPhone, para… como se fosse um telefone, mas na realidade isso, esse contato com 

o professor, com uma pessoa que entende… o que acontece é que hoje eu lido com o 

iPhone aproveitando muito mais tudo aquilo que ele oferece. Tudo ainda não, porque 

eu estou no comecinho! Mas espero chegar um dia! 

Gastão: Tá certo… E como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o que a 

senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 5:  Então, eu gostaria de aprender tanto na questão do iPhone, quanto na questão 

do computador, tudo aquilo que ele pode me oferecer, né?… E porque este aspecto 

as vezes a gente desperdiça, as vezes a gente gasta um dinheiro, ou solicita para 

uma outra pessoa fazer uma coisa que a gente mesmo poderia fazer. Então, eu acho 

que a tecnologia e a informática estão aí exatamente para isso, né, para que você 

cada vez mais dê espaço às condições do seu trabalho, e daquilo que você se 

interessa. 

Gastão: Sim, com certeza! Quais outros dispositivos tecnológicos, a senhora 

manuseia habitualmente no seu dia a dia?  

E 5:  É, eu já havia dito, né?, o banco... 
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Gastão: A câmera? 

E 5:  Ah, pois não, e eu também tenho uma câmera que eu acho extremamente útil, 

porque eu registro, apesar de que eu também não sou nenhuma expert no assunto, 

mas eu acho que por ser muito fácil, né?, porque hoje em dia as coisas são realmente 

mais fácil de manusear, então eu tento registrar as coisas importantes, principalmente 

atualmente, da minha família quando eu utilizei muito no meu trabalho também. 

Então, é uma das… das...  Das tecnologias em que eu mais utilizo que é essa câmera 

para eu poder registrar… E isso registrado é algo muito importante porque aí, na hora 

de montar um cd, ou um dvd, no caso seria um dvd, aí eu peço ajuda pra uma pessoa 

que entenda, porque eu não saberia fazer... 

Gastão: Entendi… A senhora utiliza mais a câmera do telefone ou da sua câmera 

mesmo? 

E 5: Da minha câmera mesmo. 

Gastão: Ah entendi… Tá certo.  

E 5: Da minha câmera que tem um… uma amplitude maior. 

Gastão: Entendi, mais recursos... 

Entrevistado 5: Mais recursos, exatamente.  

Gastão: Tá bom, e Dona Lourdes, última pergunta, quais as suas disponibilidades ou 

preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 5:  Olha, eu tenho achado excelente porque os nossos encontros tem sido 

semanais e nós estamos juntos entre uma hora e uma hora e meia, né?, mesclando 

um pouco esses conhecimentos, não só de informática, como também esse contato 

com o professor tem sido muito positivo pra mim; então, é com muita alegria que eu 

tenho essa aula todas as semanas.  

Gastão: Obrigado... 

E 5:  E eu agradeço também a sua colaboração. 
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SUJEITO IDOSO 6 
 
Idade: 66 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-Graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Professora 

Aposentada: Sim 

 
Gastão: Elyete, boa noite.  

E 6:  Boa noite. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora pode ter a possibilidade de aperfeiçoar habilidades mais sofisticadas no 

manuseio do celular ou smartphone, tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis 

mais recentes.  

E 6:  Bom, em primeiro lugar a impressão de poder ter um professor já nos deixa 

tranquila quanto às dificuldades que aparecem normalmente, então isso é muito 

confortável né, saber que tem uma pessoa que é muito bem preparada e que pode 

nos ajudar.  

Gastão: Entendi. Então deixa mais tranquilo para usar os aparelhos… legal... 

E 6:  Gostou? 

Gastão: Gostei! Por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse tipo 

de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 6:  Porque atualmente, e futuramente, sem a tecnologia nós vamos nos tornar 

seres, serES completamente ao lado né?… como é que é... 

Gastão: Sim, fica fora do contexto... 

E6: Fica fora do contexto, é. 

Gastão: Muita coisa usa tecnologia, né?... 

E 6:  Atualmente sim, a gente vê pelas pessoas que não estão usando, como estão 

sentindo falta né, e não chegando às vezes naquilo que precisa... 
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Gastão: Não ter acesso à informação, não participando… é verdade. É… o que, que 

a senhora sente diante das novas tecnologias, das inovações trazidas por elas? 

E 6:  Ah… É conforto. Conforto. Porque você tem mais facilidade de ver as coisas, 

rapidez, e envolvimento também com colegas de trabalho, pessoas da família, 

quando chegam e comentam alguma coisa, é muito interessante. A gente já estar a 

par, né?  
Gastão: Então ajuda bastante na comunicação... 

E 6:  Na comunicação, no relacionamento... 

Gastão: Isso… E banco? Você tem ido ao banco ou tá usando tudo pela internet? 

E 6: Ah, estou usando tudo pela internet, nunca mais eu fui ao banco... 

Gastão: Ah isso é muito bom. Quais os aparelhos tecnológicos, você manuseia 

habitualmente no seu dia a dia?  

E 6:  É.. Bom, o celular né, o iPad, o computador, tenho uma impressora 

multifuncional, um... 

Gastão: Um Apple TV também.. 

E 6:  E o Apple... 

Gastão: Ah, o notebook da Apple e AppleTV. 

E6:  O notebook da Apple. 

Gastão: Que dificuldades maiores vem sentindo ao manusear seu telefone celular? 

E 6:  Ah é quando acontece de desfigurar... 

Gastão: Desconfigurar... 

E 6:  Desconfigurar, é. Então, eu fico meia confusa pra chegar no lugar; então, o 

Gastão chega e me salva... 

Gastão: Tá certo… Como eu posso ajudá-la? Falando mais objetivamente o que a 

senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 6:  Acho que sempre aquilo o que for surgindo de novidade, né?... 

Gastão: Sim, conforme vai atualizando o celular... 

E 6:  Isso... 

Gastão: Conhecer as novas funções… Cada vez mais o Whatsapp que vai 

mudando... 

E 6:  Sim. 

Gastão: É bem interessante. E quais outros dispositivos tecnológicos você manuseia 

habitualmente no seu dia a dia?  
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E 6:  Ahn… no meu período de trabalho, no colégio, eu utilizo o computador… 

utilizo... 

Gastão: PowerPoint… Apresentação de slides... 

E 6:  PowerPoint… Apresentação em telões para as crianças… as crianças 

também… as crianças também…  

Gastão: Manuseiam? 

E 6:  Manuseiam. Temos uma sala de tecnologia que às vezes, como eu dou aula de 

artes, às vezes a gente dá uma aula na sala de tecnologia, então eles usam o iPad 

para fazer os desenhos, ou para fazer algumas outras coisas como já ocorreu. 

Gastão: Entendi… E Elyete e quais são suas disponibilidades ou preferências para 

marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 6:  Ah, uma vez por semana, às vezes duas, dependendo da necessidade. 

Gastão: Tá certo, obrigada Elyete. 
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SUJEITO IDOSO 7 
 
Idade: 80 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Ensino Médio 

Estado: São Paulo 

Profissão: Voluntária do Hops. Darci Vargas 

Aposentada: Sim 

 
Gastão: Dona Yolanda, bom dia.  

E 7:  Bom dia. 
Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora pode ter a possibilidade de aperfeiçoar habilidades mais sofisticadas no 

manuseio do celular ou tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis mais recentes. 

Qual que é sua impressão de ter um professor de informática? 

E 7:  Minha impressão é que é uma coisa que se faz necessário. Temos que seguir, 

temos que se atualizar com a tecnologia que temos hoje com smartphone, 

computador, eu acho que é muito importante para ficarmos dentro da atualização de 

tudo que está acontecendo.  

Gastão: Então facilita a comunicação, acesso à informação... 

E 7:  Acesso à informação… A comunicação, se integrar com nossos amigos, com a 

família…  

Gastão: Ótimo, e por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E7:  É necessário. É necessário porque cada vez mais a tecnologia será avançada, 

cada vez mais atualizada, não podemos ficar de fora, nós ficaremos um zero à 

esquerda sem ela. 

Gastão: E o que a senhora sente diante das novas tecnologias, das inovações 

trazidas por elas? 

E 7:  Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Facilita toda a vida da gente. Eu faço muita coisa 

sem sair de casa. Eu acho ótimo. 
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Gastão: Ótimo! E quais aparelhos, dispositivos tecnológicos a senhora manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? 

E 7: No meu dia a dia eu… Smartphone eu uso demais. Desde que acordo até a 

noite, estou com ele na mão. O... 

Gastão: E o computador... 

E 7:  E o computador… Eu fico menos no computador. Uso mais o smartphone que é 

mais… mais fácil.  

Gastão: Certo. E que dificuldades maiores vem sentindo ao manusear o seu 

smartphone, o seu celular? 

E7: Dificuldade? 

Gastão: É... 

E 7: É, não é tudo que eu sei, né?, mas muita coisa eu já faço com o smartphone. Já 

faço quase tudo, mas tem algumas coisas que eu ainda não faço e é por isso que eu 

necessito de um professor que me atualize cada vez mais. Que eu aprenda cada vez 

mais.  

Gastão: E como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o que a senhora 

gostaria de aprender e que fosse necessário para o seu dia a dia? 

E 7:  Olha, eu acho que aprender… muita coisa eu já estou sabendo, eu quero 

mesmo um professor mesmo quando complica alguma coisa... 

Gastão: Quando sai um aplicativo novo... 

E 7:  Quando sai… esses aplicativos modernos que saem, aí, eu preciso do 

professor. 

Gastão: E quais outros dispositivos tecnológicos, a senhora manuseia 

habitualmente? A senhora vai até caixa eletrônico de banco? A senhora mexe com... 

E 7:  Eu.. banco eu não uso o computador, eu fico preocupada, tem muitos hackers 

por aí… Eu tenho um banco logo na esquina da minha casa, eu vou lá rapidinho 

resolvo meus problemas e pronto. Eu não ponho minha conta... 

Gastão: Então o que a senhora usa mais é mesmo o celular e o computador... 

E 7:  e o computador só e eu já acho que tá bom demais. Que já me coloca no dia a 

dia, na situação… de tudo que acontece... 

Gastão: Ótimo! E quais as suas disponibilidades ou preferências para marcarmos 

nossos encontros para as aulas? 

E 7:  Eu não entendi... 

Gastão: Assim, qual é sua disponibilidade... 
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En 7:  Ah! Quando começa a aparecer alguma coisa diferente no smartphone, ou no 

computador, que eu não sei, aí eu chamo o professor antes de… de manusear é 

melhor chamar uma pessoa que vai me explicar porque isso me inclui, e resolve meu 

problema, é mais fácil.  

Gastão: Ta bom, muito obrigado Dona Yolanda! 
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SUJEITO IDOSO 8 
 
Idade: 85 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Trabalhava na FMUSP 

Aposentada: Sim 

 
Gastão: Senhora Ione, bom dia. Qual a sua impressão em poder ter um professor de 

tecnologia com o qual a senhora pode ter a possibilidade de aperfeiçoar habilidades 

mais sofisticadas no manuseio do celular ou tablet, dois dos dispositivos portáteis 

móveis mais recentes. Qual que é sua impressão de ter um professor de informática? 

E 8:  Olha, eu acho que hoje em dia é uma coisa importantíssima, que você fica meio 

fora da sociedade se, se não sabe mexer com isso, né. Qualquer criança eu vejo até 

minha neta de 13 anos ela já está aprendendo e já está escrevendo muito bem.  

Gastão: Entendi. E por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis, nesses celulares, tablets? Por que a 

senhora acha necessário? 

E 8:  É porque se utiliza muito eles e… qualquer mocinha a gente vê pra… 

praticamente hoje para obter um bom emprego, ela parece que já está precisando 

também, como minha sobrinha neta de 20 anos, ela conseguiu num concurso, 

conseguiu entrar no emprego que ela queria, graças a saber já escrever, com… 

com… com uma... 

Gastão: Uma tecnologia? 

E 8:  Uma tecnologia dessa o email, ela escreve até para as amigas, emails para ser 

mais rápida. 

Gastão: Dona Ione, o que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 
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E 8:  Olha eu sinto que tô sem… Por mais que eu procure ler e entender etc., que eu 

tô sempre meio que tentando correr pra pegar os jovens que eu vejo que hoje em dia 

estão muito bem.  

Gastão: Ao utilizar a tecnologia que a senhora tem acesso? 

E 8:  Exato. 

Gastão: E quais aparelhos, dispositivos tecnológicos a senhora manuseia 

habitualmente no seu dia a dia. Seria mais o celular, o tablet ou o computador? Os 

três? 

E 8: É o celular… é o celular, aqui.  

Gastão: Certo... 

E 8: Mas eu vejo que… o… olha, nem digo o celular, eu acho que é o computador. O 

computador que abre mais o campo...  

Gastão: Mas no seu dia a dia, o que a senhora usa mais? O celular tá mais fácil 

acesso? 

E 8:  O… Pra mim o celular esta… é mais fácil... 

Gastão: Por causa do Whatsapp? A senhora recebe ligações... 

E 8:  É, minha filha usa muito. Minha filha, ela vai habitualmente num grupo religioso, 

num grupo espirita, e se comunica com os colegas do grupo espírita muito pelo 

celular. 

Gastão: Certo, e que dificuldades maiores a senhora vem sentindo ao manusear o 

celular? A senhora acha as letras muito pequenas, ou a senhora acha que muda 

muito rápido? Qual sua maior dificuldade no celular, o que que te... 

E 8:  No celular é realmente… Poder estar… trocando, me comunicando, trocando 

ideias com amigas... 

Gastão: Sim. Através do celular? 

E 8:  Através do celular.  

Gastão: Como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o que a senhora 

gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 8:  Eu acho que o mais interessante seria mesmo me… me ensinar na… no dia a 

dia, na vida diária, mas principalmente no relacionamento com outras pessoas.  

Gastão: Certo. E quais outros dispositivos tecnológicos a senhora manuseia 

habitualmente? Além do celular, a senhora tem tablet e computador? 

E 8:  Exato. 
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Gastão: Certo, então são três tecnologias. E a senhora usa mais, por enquanto, o 

celular? 

E 8:  Sim, sim.  

Gastão: E quais são suas disponibilidades ou preferências para marcarmos nossos 

encontros para as aulas? Seria uma vez por semana, como estamos fazendo? 

Sempre no mesmo horário? E às vezes um dia a mais na semana? 

E 8:  Eu acho que pelo menos duas vezes por semana, no momento, pelo menos, 

seria interessante para mim.  

Gastão: Tá ótimo... 

E 8:  Que eu ainda sinto, ainda sinto necessidade desse dia extra, né?... 

Gastão: Desse suporte… Tá ótimo, Dona Ione, muito obrigado pela entrevista. 
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SUJEITO IDOSO 9 
 
Idade: 79 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Professora de primário 

Aposentada: Sim 

 
Gastão: Dona Marly, boa tarde. Qual a sua impressão em poder ter um professor de 

tecnologia com o qual a senhora pode ter a possibilidade de aperfeiçoar habilidades 

mais sofisticadas no manuseio do celular ou smartphone, tablet, dois dos dispositivos 

portáteis móveis mais recentes. O que a senhora acha de ter um professor? 

E 9:  Na época de hoje foi muito bom, né?, porque eu não sabia mexer com isso, 

agora eu sei.  

Gastão: E por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse tipo de 

habilidade nas tecnologias móveis? 

E 9:  Porque assim eu tenho onde buscar bastante informações, tenho onde 

aprender, né? Ler sobre alguma coisa que eu não sabia, como mexer nisso daí 

antigamente.  

Gastão: A senhora usa o Whatsapp? 

En 9:  Uso Whatsapp, Facebook, uso... 

Gastão: O Instagram? 

E 9:  Instagram… 

Gastão: A senhora está usando o Waze agora, né? 

E 9:  Waze... 

Gastão: Legal. O que a senhora sente diante das novas tecnologias, das inovações 

trazidas por elas? 

E 9:  É um mundo diferente de quando eu nasci, né? Muito diferente, né? Tudo agora 

é… com aparelhos, né? que antes era só conversando, nem telefone tinha.  

Gastão: Então, a senhora acha que facilitou? 
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E 9:  É, facilitou.  

Gastão: é uma boa coisa. Que bom. Que aparelhos, dispositivos tecnológicos, a 

senhora manuseia no seu dia a dia.  

E 9: Celular, tablet e o computador.  

Gastão: E a senhora usa no carro também? 

E 9:  No carro também.  

Gastão: Pra atender ligação, ouvir música... 

En 9:  Pra atender ligação, ouvir música… pra telefonar.  

Gastão: E quais são as maiores dificuldade que a senhora vem sentindo ao 

manusear o celular ou seu tablet? 

E 9:  Ah, tem coisa que eu ainda não aprendi. Tem que aprender né… tem mais, 

então tem alguma coisa que eu não sei né?… Como escrever rápido, essas coisas 

tudo, eu não sei ainda né?... Sem olhar, como faz... 

Gastão: A habilidade, né?... 

E 9:  É, eu não tenho habilidade ainda, né? Tô iniciando. 

Gastão: Ah, então tá bom. Como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o 

que a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 9:  Ah, ficar apta a usar de verdade. 

Gastão: Todas as funções do celular? 

E 9:  É, aprender o que você sabe! 

Gastão: Ta certo… A senhora quer ver e-mail no celular…  

E 9: Aprender com você, né?,  Gastão… Então é isso aí, começar dar aula, ser guru 

digital da informática. 

Gastão: Tá certo. Quais outros dispositivos a senhora usa no seu dia a dia? É o 

celular, o tablet… 

Entrevistado 9:  Que eu uso mais é o celular, né? 

Gastão: O celular é o mais, né?… Mas a senhora tem o tablet, tem um computador e 

tem o carro, né?... 

E  9: é….   
Gastão: E a última pergunta, quais as suas disponibilidades ou preferências para 

marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 9:  É de segunda, sempre no mesmo horário. 

Gastão: Tá bom. Muito obrigado! 
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SUJEITO IDOSO 10 
 
Idade: 76 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Empresária 

Aposentada: Sim 

 
Gastão: Dona Thereza, bom dia.  

E 10:  Bom dia.  
Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora pode aperfeiçoar habilidades mais sofisticadas no manuseio do celular, 

tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis mais recentes.  

E 10:  Eu acredito que realmente é um privilégio ter a oportunidade de a gente se 

habilitar e ficar mais junto com a… com, com… como se diz… com o mundo que vai 

girando e vai modificando.  

Gastão: Ótimo! E por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 10:  Acho importante porque nós temos além da idade já ser um pouquinho mais 

avançada, nós temos que estar prontos para viver num mundo moderno.  

Gastão: Certo… E o que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 10:  Eu sinto que estou mais perto de todos, posso conversar com pessoas mais 

jovens, e elas me respeitam. 

Gastão: Ótimo...E quais dispositivos tecnológicos a senhora manuseia habitualmente 

no dia a dia? 

E 10: Eu tenho o iPhone, tenho o tablet, tenho computador, por sinal dois, um em 

casa e um na firma, e no multimídia do carro que é importante para falar ao telefone 

sem estar com o celular na mão.  
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Gastão: Ótimo, Dona Thereza, que dificuldades maiores vem, sentido ao manusear 

seu celular ou tablet? 

E 10:  Eu acho que eu preciso estar sempre fazendo novas… treinando mais, e 

aperfeiçoando no Whatsapp, sabendo melhor as coisas. Porque toda hora o celular 

nos apresenta novidades. 

Gastão: Certo… E a senhora tem alguma dificuldade assim, no celular? A senhora 

acha a letra pequena? Ou alguma coisa assim? 

E 10:  Eu realmente… A gente acha a letra pequena. A letra pequena realmente 

atrapalha um pouco a gente. 

Gastão: Ou quando aparece alguma mensagem diferente, de configuração... 

E 10:  É, realmente essas dificuldades que nos leva a aprender mais.  

Gastão: Dona Thereza, como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o que a 

senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

En 10:  Eu acho que o treinamento do professor, o treinamento do dia a dia é muito 

importante.  

Gastão: Isso facilita para a senhora ver e-mails de trabalho... 

E 10:  Sim, tudo bom. Eu acho que tudo facilita e é importante porque nossa vida vai 

mudando a cada dia, no meu campo a gente precisa de novas situações, então é 

importante estar sempre habilitada a arcar com essa modificação.  

Gastão: E no seu trabalho, a senhora usa e-mail, Whatsapp? 

E 10:  Sim. Eu uso e-mail, Whatsapp que é muito importante. Todas as decisões das 

firmas, isso é muito importante para mim. 

Gastão: Tá certo. E quais outros dispositivos a senhora usa habitualmente no seu dia 

a dia?  

E 10: O iPhone, tablet, computador, no carro quando ando e realmente eu uso tudo o 

que eu possa saber mexer e aprender. 

Gastão: E quais as suas disponibilidades ou preferências para marcarmos nossos 

encontros para as aulas? 

E 10: Não há dificuldade, porque normalmente eu tenho duas aulas por semana e a 

gente joga o horário conforme minhas preferências, e as dele também, do professor.   
Gastão: Obrigado! 
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SUJEITO IDOSO 11 
 
Idade: 77 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Diretora de CEI 

Aposentada: sim 

 
Gastão: Cleusa, bom dia. 

E 11: Bom dia. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora pode ter a possibilidade de aperfeiçoar habilidades mais sofisticadas no 

manuseio do celular ou smartphone, tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis 

mais recentes? 

E 11:  Em primeiro lugar, é muito confortável o professor vir em casa. Excelente de 

nos colocar na modernidade, trazendo para uma sociedade que, quando jovem não 

tinha, era tudo muito diferente. E acaba sendo uma hora extremamente agradável, 

estamos aprendendo de uma forma leve e gostosa, rindo, e aprendendo o que é 

muito importante. 

Gastão: Obrigado. Por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis? 

E 11: Porque se a gente não estiver com isso... um pouco de conhecimento sobre 

tudo isso, aí a gente se sente analfabeta e fora da sociedade. 

Gastão: Entendi... E o que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 11: Eu acho maravilhoso só que eu vejo assim, é... com uma velocidade imensa, 

todo dia tem novidade e a gente que está um pouco destreinada pela idade, mais 

lenta por causa da idade, sente muita dificuldade de acompanhar tudo. 

Gastão: Entendi. E quais aparelhos, dispositivos tecnológicos a senhora manuseia no 

seu dia a dia? 
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E 11:  Smartphone, é... o computador, o tablet. O... a... AppleTV, Netflix... 

Gastão: No carro a senhora usa? 

E 11:  No carro... é... acredito que é isso. 

Gastão: Sim, legal. E que dificuldades maiores a senhora vem, sentido ao manusear 

o celular ou o tablet? 

E 11:  É, muitos recursos e nem todos a gente usa constantemente então quando 

aparece a gente não sabe muito como lidar. Graças ao professor do lado da gente, a 

gente acaba descobrindo o caminho. 

Gastão: Tá certo! E como que eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o que 

a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 11: Ah, eu gostaria muito de saber tudo sobre smartphone! Mas  eu sei que nem 

tudo eu vou usar, mas seria muito agradável ter um conhecimento geral dele. 

Gastão: Tá certo. E quais outros dispositivos a senhora manuseia habitualmente no 

seu dia a dia? 

E 11: Eu uso muito o tablet, eu uso Netflix, o AppleTV eu uso também. Eu procuro 

usar o máximo o computador...    

Gastão: Todos os seus aparelhos... 

E 11: É eu procuro usar o computador, eu faço aular de fotografia, faço poesias e 

muitas coisas. 

Gastão: Muito bom! E quais as suas disponibilidades ou preferências para 

marcarmos nossas aulas? 

E 11: Pra mim está sendo muito útil um dia por semana porque a gente tem outros 

afazeres, tem família também, então pra mim tá sendo ideal um dia por semana. 

Gastão: Tá bom. Muito obrigado! 

E 11:  Por nada! 
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SUJEITO IDOSO 12 
 

Idade: 79 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Pós-graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Advogado 

Aposentado: sim 

 

Gastão: Doutor Francisco, bom dia. 

E 12: Bom dia. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual 

tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades mais sofisticadas no manuseio do 

seu celular ou smartphone, tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis mais 

recentes? 

E 12: O professor de tecnologia, ele coloca o idoso numa situação em que coloca 

dentro de um texto da evolução mundial e assim o idoso não fica defasado perante 

toda uma sociedade. É uma necessidade, ah... o aprimoramento e o conhecimento 

dessa tecnologia. 

Gastão: Certo. E por que.. que o senhor acha necessário no mundo atual ganhar 

esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 12: Esse texto nos coloca diante de uma situação em que você na qualidade de 

idoso, você não fica defasado, você não fica desorientado perante a própria 

sociedade daquela que você vive. 

Gastão: Entendi. E o que o senhor sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 12: Essa inovação nos coloca diante de uma situação em que você fica atualizado 

de uma forma mais concreta e dentro de uma tecnologia que você jamais poderia ter 

pensado anteriormente durante seu processo de vida. 
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Gastão: Entendi, e quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos o senhor 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 12: É o computador, o celular, o smartphone, o iPad. 

Gastão: Tá certo. O senhor usa no carro também? 

E 12: Uso no carro também. 

Gastão: Ah, legal. E que dificuldades maiores o senhor vem, sentido ao manusear o 

celular ou o tablet (ou iPad)? 

E 12: É... A própria evolução da tecnologia nos coloca de uma forma às vezes 

defasada, então você é obrigado a lançar mão do professor de tecnologia, certo, pra 

poder se atualizar diante das reformas que são apresentadas, no... manuseio do 

aparelho. 

Gastão: Então conforme tem alguma atualização, o senhor... 

E 12: Você tem dificuldade. 

Gastão: Certo, entendi, tá certo. E como que eu posso ajudá-lo? Falando bem 

objetivamente o que o senhor gostaria de aprender e que fosse interessante para o 

seu dia a dia? 

E 12: Seria, no caso, de um... uma frequência mais... atualizada da evolução da 

própria tecnologia, então você deveria participar mais atentamente diante dessa 

evolução tecnológica. 

Gastão: Certo. Quando lança algum aplicativo novo... 

E 12: Exatamente. 

Gastão: Quais aplicativos o senhor usa? Whatsapp... 

E 12: Whatsapp... 

Gastão: O senhor tem facebook? 

E 12: Não. 

Gastão: Certo... e o senhor usa o Waze? 

E 12: Waze, uso. 

Gastão: E Uber? 

E 12: Uber também. 

Gastão: Legal. Então o senhor usa bastante o telefone... 

E 12: Uso. 

Gastão: Tá certo. E quais outros dispositivos tecnológicos o senhor usa no seu dia a 

dia? São o iPhone, o tablet... 

E 12: São esses que foram mencionados mesmo, o iPhone, tablet, computador. 
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Gastão: Tá certo. E quais são as suas disponibilidades ou preferências para 

marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 12:  Aí no caso seria mediante a própria necessidade de atualização, então a 

evolução da própria tecnologia faz com que você tenha necessidade de usar o 

professor, certo, em aulas mais constantes, então essa aula semanal ou quinzenal, 

ela é primordial na nossa vida. 

Gastão: Certo! Muito obrigado. 

E 12:  De nada, disponha. 

 



		 	 								126	

	

SUJEITO IDOSO 13 
 

Idade: 71 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Ensino Médio 

Estado: São Paulo 

Profissão: Professora de Musicalização Infantil 

Aposentada: sim 

 
Gastão: Maria Inês, boa tarde. 

E 13:  Boa tarde. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no manuseio do seu 

celular ou smartphone, tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis mais recentes? 

E 13: Bom é a possibilidade de ter um atendimento particular no meu ritmo, nas... nas 

tecnologias que me interessam. 

Gastão: Certo. 

E 13: E poder praticar, com essa pessoa, essas habilidades. 

Gastão: Entendi. Por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 13: Ah, pra poder estar mais atualizada pela própria velocidade do mundo ahhh... 

estar atualizada de uma forma mais prática  do que se fosse um jornal ou uma revista, 

né. E essa tecnologia estando sempre comigo, que seria o... ou o iPhone ou iPad, eu 

posso com mais frequência ahn... pegar o que eu acho necessário. 

Gastão: Sim sim, ter acesso a informação... 

E 13: Isso. Lembretes, coisas que eu só faria dentro da minha moradia, hoje eu 

posso, estando fora, também ter acesso. 

Gastão: Certo... E o que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 
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E 13: Olha, eu sinto que na minha geração, eu... Essas tecnologias mudam muito 

rapidamente, né, evoluem muito rapidamente, então ah, essa dificuldade talvez seja 

amenizada com um... um curso, uma pessoa que possa ir fazendo essas renovações 

juntamente comigo, né. 

Gastão: Certo, e quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos, a senhora 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 11: Ah, o meu... macbook, não uso tanto mas uso bastante o celular e o... iPad. 

Gastão: Certo, e que dificuldades maiores a senhora vem, sentido ao manusear o 

celular ou o tablet? 

E 13:  Olha, eu acho que é a evolução muito rápida da tecnologia, ah, mudança de.. 

de... de todos os... os... as maneiras de... de... usar, tanto é que eu me sinto limitada, 

utilizo poucas coisas. Talvez tento... ahn... como eu teria uma pessoa me 

acompanhando, eu poderia praticar mais, ter mais acesso aos três aparelhos ao 

mesmo tempo né. Fora também a smartTV que eu já adquiri e não sei  ainda lidar. 

Gastão: Entendi. E como que eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o que a 

senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 13: Ah, uma é justamente saber utilizar o smartTV, com uma tela maior, com... 

estando na minha casa... 

Gastão: Certo. 

E 13: A... a parte fotográfica, nem... nem se fala porque seria muito mais fácil estar 

vendo fotos em tamanho grande e volta, vai pra frente, como a gente fazia com um 

álbum, né? E a agilidade mesmo de mexer com um... um... coisas novas que 

aparecem, possibilidades novas... 

Gastão: Aplicativos novos no celular? Tablet... 

E 13: Aplicativos, isso, aplicativos. Pra aos poucos ir tornando isso o cotidiano, né?, 

porque por enquanto ainda é um desafio muito grande pra descobrir sozinha essas 

coisas 

Gastão: Sim, concordo. E quais outros dispositivos tecnológicos a senhora manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? A senhora me falou, SmartTV, a senhora tem, ainda 

não está utilizando... 

E 13: A parte de internet nela, não. Gostaria de usar. E alguns aplicativos do celular 

que eu ainda não domino, as vezes alguns eu não sei nem a existência deles.  Só 

sendo mostrado que eu vou poder optar se eu vou fazer uso ou não. 
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Gastão: Entendi. E quais as suas disponibilidades ou preferências para marcarmos 

nossos encontros para as aulas? 

E 13:  Eu acredito que no início, talvez uma vez por mês pelo menos, mais eu 

acredito que depois no interesse que vai surgir, seja pouco mais assíduo, a cada 15 

dias. 

Gastão: Tá ótimo! Muito obrigado. 
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SUJEITO IDOSO 14 
 

Idade: 89 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-Graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Estudou e se especializou em história da arte 

Aposentada: sim 

 
Gastão: Dona Angela, boa noite. 

E 14: Boa noite. 

Gastão: Dona Angela, qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia 

com o qual tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades mais sofisticadas no 

manuseio do seu celular, do seu tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis mais 

modernos? 

E 14: Eu sinto uma alegria grande por essa possibilidade que essa tecnologia me 

proporcionou, de utilizar chegar ao uso bem feito de aparelhos que me dão 

conhecimento até então desconhecidos para mim. 

Gastão: Entendi. E Dona Angela, por que a senhora acha necessário no mundo atual 

ganhar esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 14: Porque hoje em dia, tudo no mundo está mudando, mudam-se os costumes, as 

religiões, a maneira de comer, as comidas, tudo... o mundo está em movimento, está 

mudando... e eu acho que... 

Gastão: a tecnologia... 

E 14: A tecnologia... 

Gastão: Está acompanhando isso... 

E 14:  
Gastão: Tá certo. E o que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 
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Gastão: Entendi, Dona Angela, quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos 

que a senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 14: Telefone e o tablet. 

Gastão: E que dificuldades maiores a senhora vem, sentido ao manusear o celular ou 

o tablet? O que a senhora acha difícil? 

E 14: Eu acho difícil acertar no manuseio... ... ... acertar todas... todas as indicações 

que eles mesmos, aparelhos, fornecem. "Digite isto" "Abra aquilo" "Feche adiante" é 

nisso que eu acho dificuldade, no manuseio propriamente dito do aparelho, e não 

posso aproveitar toda a potencialidade do aparelho por causa dessa deficiência 

minha... 

Gastão: Porque aparecem mensagens que de repente a senhora não sabe o que 

fazer... 

E 14: E pra isso eu conto com um professor excelente, graças a Deus. 

Gastão: Tá bom. E como que eu posso ajudá-lo? Falando bem objetivamente o que a 

senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o dia a dia? Facebook... 

A senhora usa o Whatsapp pra falar com sua família, trocar fotos? 

E 14: O uso do Whatsapp é uma coisa bem gostosa, eu comprovei, porque meus 

filhos viajam muito, eu viajo muito. Antigamente, quando eles eram menores, eram 

adolescentes, que preocupavam muito, isso era uma coisa que... essa falta de 

aparelhos pra se comunicar como hoje em dia, é... nos davam milhões de 

preocupações. Pais e mães viviam preocupados pra saber onde seus filhos estavam 

e hoje basta mover uma tecla pra saber onde eles estão. Isso é uma coisa que não 

tem preço. 

Gastão: Tá certo, é verdade... E Dona Angela quais outros dispositivos tecnológicos a 

senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? A senhora usa a Netflix? 

E 14: Uso! 

Gastão: E o que mais a senhora usa? É o iPhone e o iPad? 

E 14: É o iPhone e o iPad... 

Gastão: A senhora tem um fone de ouvido sem fio também? 

E 14: Também, tenho vários! Em cada compartimento da casa tem um pra facilitar... 

Gastão: Tá certo, e Dona Angela, última pergunta. Quais são as suas 

disponibilidades ou preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

Entrevistado 14:  Uma vez por semana, acho que é.... que daria... ... o ideal seria ter 

aula todo dia, mas como não é possível, né... uma vez por semana eu acho bom. 
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Gastão: Tá ótimo! Muito obrigado. 

E 14: Eu queria deixar aqui, anotado, que eu gosto enormemente da minha aula de 

informática que acaba sempre em brincadeiras, em risadas, numa coisa gostosa, e 

uma aula que eu não dispenso. Durante um tempo atrás eu tive uma indisponibilidade 

de saúde que me fez cortar durante algum tempo aulas que eu tomava de línguas, de 

inglês, de francês, de italiano e que são as línguas que eu normalmente falo, mas as 

de informática eu não cortei nunca, nem vou cortar! 

Gastão: Tá certo, muito obrigado! Fico feliz! Obrigado pela ajuda, Dona Angela. 

Entrevistado 14: Imagine... 
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SUJEITO IDOSO 15 
 

Idade: 85 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Secretária executiva bilíngue 

Aposentada: sim 

 
Gastão: Senhora Albanita, boa tarde. 

E 15: Boa tarde. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual 

tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no manuseio do celular e do tablet, 

dois dos dispositivos móveis portáteis mais recentes? 

E 15: Fazer parte do mundo atual. 

Gastão: O que a senhora acha de ter um professor, isso ajuda a senhora? 

E 15: Ah sim, ajuda! Porque na época... no momento em que eu tenho dúvida, em 

que eu preciso aí eu tenho o professor a minha disposição. 

Gastão: Tá certo. E por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 15: Pra não ficar à margem, pra não ficar à margem da vida feito aquela figura do 

Chico Buarque, que ficou debruçado na janela vendo a vida passar. 

Gastão: Tá certo. E o que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? O que a senhora acha de poder utilizar um aplicativo do 

celular pra pedir um táxi, ou pra fazer uma pesquisa... 

E 15: Eu acho, logicamente, muito prático e bom só que é uma pressão muito grande 

dessas inovações sobre quem... quem veio... quem vem de outros tempos. 

Gastão: Entendi. E quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que a 

senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 15: O computador, o smartphone, o fax, televisão não né? 
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Gastão: Sim... 

En 15: E... 

Gastão: A impressora? 

E 15: A impressora, na cozinha, um... aquele que faz barulho? 

Gastão: Não, mas aí não é tecnológico 

Entrevistado 15: Então é só isso... só isso que eu tenho em casa. 

Gastão: Tá certo... 

E 15: Né? fax... tá certo... 

Gastão: Sim... E que dificuldades maiores a senhora vem, sentido ao manusear o 

celular ou o tablet? 

En 15: Cada dia surgem novos aplicativos. Quando a gente mal se acostuma com 

um, já surge um outro e aquele já passou a ficar demodê. E é isso, sinto uma certa 

dificuldade sim em aprender... Nós temos que estar sempre procurando acompanhar 

o que surge. 

Gastão: E o layout do celular? As letras? 

E 15: Não, as letras do celular são terríveis o que, o que eu não gosto o meu... não 

sei se é do meu smartphone o caso, as letras são muito pequenas. 

Gastão: Entendi. E como que eu posso ajudá-lo? Falando bem objetivamente o que a 

senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o dia a dia? 

E 15: No momento eu gostaria de aprender a transferir as figuras, ou determinadas 

coisas que me são mandadas pelo Whatsapp para o computador, pra que lá eu possa 

tê-los e... reservados... Dá licença um minutinho só... 

Gastão: Claro...Gastão: Dona Albanita quais outros dispositivos tecnológicos a 

senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? Além do computador, do telefone, 

da impressora... O fax, a televisão, e o que mais que a senhora falou? 

E 15: Fax, televisão, o telefone... tele... tele... 

Gastão: Não, tá certo... Na verdade é o monitor, o celular, a impressora, o fax e a 

televisão que a senhora me falou... 

E 15: E os CDs... 

Gastão: Sim... 

E 15: Então é só isso... 

Gastão: Tá ótimo. E quais são as suas disponibilidades ou preferências para 

marcarmos nossos encontros para as aulas? 
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E 15: Sempre que eu estiver com sobra de dinheiro ou que receber presentes de 

amigos. 

Gastão: Obrigado, Dona Albanita! 
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SUJEITO IDOSO 16 
 

Idade: 80 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-Graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Diretora de Escola 

Aposentada: sim 

 

Gastão: Senhora Elysa, boa noite. 

E 16:  Boa noite. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual 

tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no manuseio do celular e do tablet, 

dois dos dispositivos móveis portáteis mais recentes? 

E 16: Eu acho assim: muito necessário é... é... essa atualização porque o idoso fica... 

em outra época tinha outros recursos. O que usa agora, pra nós, não estão ainda 

atualizados. E o professor ajuda muito. 

Gastão: Entendi. E por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? Por que que a senhora acha 

necessário? 

E 16: Atualização, atualização, senão você fica quase que analfabeto 

tecnologicamente. 

Gastão: Entendi. E o que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? A questão da senhora poder pedir... conversar no 

Whatsapp, em qualquer lugar do mundo, ver as pessoas, comprar... 

E 16: Eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. Tô integrada nessa tecnologia, não sei 

toda ainda, espero sempre melhorar a... a... minha capacidade e eu acho necessário. 

Acho excelente. 

Gastão: E a senhora usa Whatsapp? Facebook? 
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E 16: Face eu ainda tenho dificuldade e ainda tenho umas restrições porque amigas 

põe coisas as vezes que... acho desnecessárias. Mas eu gosto mais do Whatsapp. 

Gastão: Então tá bom. E quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que a 

senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 16: O computador, ainda, o smartphone... é iPhone, né? 

Gastão: Isso... 

E 16: E o tablet. 

Gastão: Certo... E quais são as maiores maiores dificuldades a senhora vem, sentido 

ao manusear o seu iPhone? 

E 16: Eu sinto que eu não tenho condição de usar no todo, todos os recursos que ele 

me oferece. E eu queria saber usar, então a meta é atualizar e aprender aquele 

ícones, todos, eu não uso todos, por falta de conhecimento. 

Gastão: Entendi... Tá certo. E qual foi o último aplicativo que a senhora instalou? Foi 

o do Zona Azul? 

E 16: Zona Azul... E tô querendo instalar aqui no iPhone o.... Face... porque o meu 

não tem. 

Gastão: Ah, então tá bom. E como que eu posso ajudá-la? Falando bem 

objetivamente o que a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o 

seu dia a dia? A senhora acabou de falar o Facebook que a senhora gostaria de 

instalar... 

E 16: Não tenho aqui... Eu acho assim você: vou falar de você agora, você tem muita 

paciência, tem condições de se aproximar bastante do idoso, é muito objetivo e é uma 

pessoa, pra mim, indicada. 

Gastão: Tá certo, obrigado! E quais outros dispositivos tecnológicos a senhora 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? A senhora tem o multimídia no carro? A 

senhora usa o celular no carro? 

E 16: O celular... uso. Acontece que em São Paulo, nem todo lugar pede multimídia. 

Na Lapa aqui, quando desce, o multimídia sai. Até a Jovem Pan não pega. Agora 

quando sim, eu vou com a TV ligada. Eu acho maravilhoso, e quando toca o telefone, 

de um dos carros meus saí e eu digito por ali, atendo por ali, acho.. excelente... 

Gastão: Interessante! Então além do smartphone, do computador, do tablet... 

E 16: Eu tenho multimídia. 

Gastão: No carro também... 

E 16: No carro. 
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Gastão: Tá certo. E, a última pergunta, Dona Elysa, quais seriam as suas 

disponibilidades ou preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 16: Disponibilidade de tempo, que eu estou buscando a ter. Porque eu me ocupo 

muito e às vezes o seu horário não dá pra mim. Mas eu vou chegar lá. 

Gastão: Tá bom, muito obrigado! 
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SUJEITO IDOSO 17 
 

Idade: 84 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Professora de música e advogada 

Aposentada: sim 

 

Gastão: Dona Nilde, bom dia. 

E 17: Boa dia, Gastão. 

Gastão: Dona Nilde, qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia 

com o qual tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades mais sofisticadas no 

manuseio do seu celular, ou smartphone, o tablet, dois dos dispositivos móveis 

portáteis mais modernos? 

E 17: Acho maravilhoso. Porque eu não preciso ficar gastando minha cabeça, 

tentando fazer coisas que eu não tenho habilidade. Aí vem o professor abre, 

descortina, umas coisas boas a gente vai aprendendo e com isso vai se interessando 

cada vez mais. 

Gastão: Tá certo. Dona Nilde, por que a senhora acha necessário no mundo atual 

ganhar esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 17: Porque no mundo atual se eu não estiver conectada, eu não sou mais ninguém. 

E tudo vem através do que? Do note, do celular, do Whatsapp, do tablet. Num banco 

você tem que saber mexer com aquelas coisas eletrônicas, então você vai quebrando 

as dificuldades aos poucos, e vai se entrosando no momento atual da tua vida. 

Gastão: Entendi. Dona Nilde o que a senhora sente diante das novas tecnologias, 

das inovações trazidas por elas? 

E 17: As inovações são ótimas. Ah... Tem muitos idosos que criticam mais isso é uma 

maneira de ver que eu não compactuo. É difícil acompanhar porque vem muito rápido, 

mas em contra-partida a gente não tem o professor? Pra que que ele vem em casa? 
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Pra que que ele está nos orientando? Pra quebrar certos padrões que o idoso tem. O 

idoso tem medo da coisa nova, ele tá muito mais seguro nas coisas antigas, ele não 

entregar a sua fragilidade, ele quer sempre ser aquele que sabe, e não é. Porque a 

vida segue, e o que eu sabia há 10 anos atrás deixou de ter importância hoje. Então 

hoje eu preciso sim estar en... enquadrada num mundo onde o virtual manda. Em 

todos os aspectos da vida. Esse é o meu ponto de vista.   

Gastão: Tá certo. E Dona Nilde, quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos 

que a senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 17: O note, o celular e até o tablet, porque se eu estou viajando eu posso dispensar 

de levar outras coisas porque o tablet supre a... ele fecha ali a oportunidade... ele dá 

oportunidade de eu estar conectada sem levar tantos aparelhos. 

Gastão: Entendi. E que dificuldades a senhora vem, sentido ao manusear o seu 

celular ou o tablet? 

E 17: Eu acho que não é dificuldade, sabe? Eu acho que é preguiça de idoso. Porque 

o idoso, ele já aprendeu tanta coisa, ele já mexeu com tanta coisa, aí dá uma 

preguicinha! "Ah mas eu tenho que fazer isso... Vou chamar o Gastão!" Então essa 

é... é o "calcanhar de Aquiles" do idoso. É a preguiça as vezes de conhecer coisas 

novas, aí se você quebra o tabu, você vai em frente. Com dificuldades, mas vai. 

Gastão: Tá certo. Dona Nilde, como que eu posso ajudá-la? Falando bem 

objetivamente o que a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o 

seu dia a dia? 

E 17: Eu acho que eu já sei tudo que é interessante pro meu dia a dia, porque meu 

dia a dia é condizente com minha idade então eu não saio para trabalhar, não tenho 

um grande... um grande problema numa questão de trabalho, de profissão. Meu dia a 

dia é estar conectada e o Gastão me ajuda nisso. 

Gastão: Entendi! E quais outros dispositivos tecnológicos a senhora manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? Além do celular, tablet e o computador. A senhora 

comentou que também mexe com o caixa eletrônico do banco... 

E 17: Ah, com certeza... 

Gastão: A senhora tem impressora multifuncional? 

E 17: Tenho! Aliás, eu amo! Por causa de poder tirar xerox. Então eu faço uma 

pesquisa no note, e eu não gosto muito de ler na tela. Eu pego impresso, grampeio, e 

leio a hora que eu quiser. Não tenho que carregar aparelho, eu vou com aquele 

material dentro da minha bolsa, tô esperando um dentista? Tô esperando um médico? 
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Tô lá eu acompanhando as coisas que me interessam, porque eu imprimo. Se eu não 

tivesse impressora seria mais difícil.  

Gastão: Entendi! Muito bom. Dona Nilde, última pergunta, quais seriam as suas 

disponibilidades ou preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 17: Não tenho nenhuma preferencia, não tenho nenhuma dificuldade. Eu ligo pro 

Gastão e nós organizamos nossos horários de acordo com a possibilidade dele e com 

a minha possibilidade. Então não existe coisa mais fácil, não posso reclamar de nada, 

porque se eu disser pra ele vem a noite? ele vem! vem de madrugada? ele vai pensar 

um pouco mas ele é até capaz de dizer "olha, eu vou.". Então para quem tem uma... 

um professor que seja compatível com a nossa dificuldade de idoso que tenha essa 

capacidade de lidar com o idoso... é... tudo se torna mais fácil, não tem desculpa! não 

tem desculpa! "Ah eu não vou fazer isso porque eu não sei e também ninguém vem 

me ensinar". O meu não. Você não sabe o que você não quer. Se você quiser você 

vai ter alguém que vai lhe ajudar. 

Gastão: Entendi. Tenho mais uma pergunta Dona Nilde, relembrando quando a 

senhora... nas primeiras aulas, ou antes da senhora comprar esse celular, vamos 

relembrar o que a senhora aprendeu, por exemplo, a senhora já tinha Facebook? 

E 17: Não. 

Gastão: A senhora aprendeu a manusear... 

En 17: Eu gosto. 

Gastão: Está interagindo com ele? 

E 17: Tô. 

Gastão: Quando mudou para um smartphone, a senhora não tinha um telefone que 

tinha internet, que tinha os aplicativos. Quais são os aplicativos que a senhora passou 

a usar ou a conhecer nesse novo telefone? A senhora falou Whatsapp... 

E 17: É Whastapp... é... 

Gastão: Facebook... 

E 17: O face... Os e-mails... 

Gastão: Sim. 

E 17: E eu acho que ampliou... Quer dizer, eu tô levando na minha bolsa, o mundo. 

Então os aplicativos todos que estão alí, independente de eu gostar mais de um do 

que de outro, eles são úteis para o meu dia a dia. Então eu gosto muito do Whatsapp, 

mas tem o aspecto que tem senhoras, ou senhores, que usam demais. Então isso 

também deveria ser melhor cuidado da parte de cada um. Se eu vou veicular alguma 
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coisa que seja útil pra todo mundo. Mas o Gastão me informou que tem pessoas que, 

pelo aspecto de sua solidão, veja que interessante, você não precisa de uma pessoa. 

Basta um aparelho, você não está sozinho, você tá se comunicando com suas 

amigas, mulher que tem essas coisas né, homem é mais... ele é mais... não gosta de 

se aproximar muito das coisas. Então os aplicativos são ótimos e todos eles são muito 

bons pra se usar. Mas o que eu acho que eu uso mais é o... Eu adoro o e-mail, e 

gosto do Whatsapp, desde que não seja uma coisa muito insistente. 

Gastão: A senhora faz mais pesquisa no celular ou no computador? 

E 17: Não, eu faço mais no notebook. 

Gastão: No notebook... 

E 17: Imprimo, estudo, leio. Agora estou estudando física quântica. 

Gastão: Interessante! 

E 17: Olha que interessante, que uma mulher de 84 anos se dedicar a estudar física 

quântica fazendo pesquisa no Google? Gente! E dá! E dá, e é bom. 

E 17: Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo! 

Gastão: Muito obrigado, Dona Nilde. 
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SUJEITO IDOSO 18 
 

Idade: 74 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Empresário  

Aposentado: sim 

 

Gastão: Senhor Francisco, boa noite. 

E 18: Boa noite. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual 

tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no manuseio do seu celular, do seu 

computador, ou do seu tablet? 

E 18: Eu  particularmente sou muito atrasado nessa questão de informática e outros 

meios que... que os celular oferecem, entretanto com a ajuda do professor, vou 

sobrevivendo, perguntando, e vou me ajustando. Então é uma necessidade muito 

séria. 

Gastão: Tá certo. Senhor Francisco, por que o senhor acha necessário no mundo 

atual ganhar esse tipo de habilidade nas novas tecnologias móveis portáteis? Como o 

smartphone? 

E 18: Eu particularmente sou inimigo desses aperfeiçoamentos, eu sou assim, celular 

era pra receber ligação e você ligar, e mais nada. Entretanto é assustador, e me 

assusta realmente, o que conseguiram fazer de um celular com todas as opções 

técnicas de tecnologia, que são coisas incompreensiveis. 

Gastão: Certo. E o que o senhor sente diante das novas tecnologias, das inovações 

trazidas por elas? 

E 18: São coisas assustadoras para uma pessoa que tem seus 74 anos e não 

compreende como tudo isso cabe em coisas tão pequenas. 
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Gastão: Certo. E quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que o senhor 

usa habitualmente no seu dia a dia? 

E 18: Bom, sem dúvida nenhuma é o celular e depois tem o notebook. Extraio deles 

as coisas mais simples, é... Whatsapp, Face, envio mensagens, recebo, recebo 

ligações, e é isso aí. 

Gastão: Tá certo. E que dificuldades maiores o senhor vem, sentido ao manusear o 

seu celular? 

E 18: As dificuldades que eu venho sentindo se referem a tudo que eu expus nas 

outras perguntas, então eu sou uma pessoa que tenho minhas limitações de memória 

e coisa e tal e eu admiro as crianças pela habilidade que têm de aprendizado rápido, 

de como manusear um celular, coisa que não faço. 

Gastão: Entendi... E como que eu posso ajudá-lo? Falando bem objetivamente o que 

o senhor gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 18: Todas essas coisas, elas surgem de alguma necessidade oportuna, ou pontual, 

que se cria em determinado momento e você se vê travado, e tem que recorrer a um 

professor, senão não vai pra frente.  

Gastão: Entendi! E quais outros dispositivos tecnológicos o senhor manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? Além do celular, do computador, tem algum outro 

dispositivo? O senhor usa impressora? 

E 18: Sim, uso a impressora e tenho uma impressora de fotos que também acho 

curiosa, tenho que aprender a manusear essas coisas. Mas é... Vou aprender sim... 

Gastão: E o Netflix? Como que está? 

E 18: O Netflix foi algo que, por motivos técnicos de instalação não se atingia o 

objetivo. Mas através da experiência do meu programador com o notebook chegamos 

a um resultado aparentemente satisfatório, mas não perfeito. 

Gastão: Tá certo. E quais seriam as suas disponibilidades ou preferências para 

marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 18: Bom, a minha disponibilidade depende da minha necessidade. Atualmente o 

meu professor atende a minha mulher, nas necessidades dela e coisa e tal, e de vez 

em quando eu aproveito o momento pra entender como funciona isto ou aquilo, então 

neste momento eu uso o professor. 

Gastão: Tá certo, muito obrigado! 
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SUJEITO IDOSO 19 
 

Idade: 66 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Administrador de Empresas 

Aposentado: sim 

 
Gastão: Senhor Fábio, boa noite. 

E 19: Boa noite. 

Gastão: Senhor Fábio, qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia 

com o qual o senhor tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no manuseio 

do seu smartphone ou do seu tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis mais 

recentes? 

E 19: A tranquilidade. A gente não tem receio do novo, você tendo apoio de um 

professor especializado, ele te dá tranquilidade para evoluir. 

Gastão: Certo. E por que o senhor acha necessário no mundo atual ganhar esse tipo 

de habilidade nas novas tecnologias móveis portáteis? 

E 19: Trabalho. O trabalho exige uma atualização tecnológica, se você não tem essa 

atualização tecnológica, você fica caminhando para a inutilidade no mercado de 

trabalho. 

Gastão: Entendi. E o que o senhor sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 19: Evidentemente que toda pessoa mais velha, ela prefere que isso tudo não 

ocorra. Você aprendeu a mexer uma... uma coisa que ela fique daquele jeito. Você 

fica de certa forma angustiado com a sabedoria do... sabendo do fato de que o que 

você conhece hoje amanhã vai ser ultrapassado, então isso dá um pouco de 

angústia. 
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Gastão: Entendi. E quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que o senhor 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 19: É o celular só... e o computador. Só o celular e o computador. 

Gastão: Certo. E que dificuldades maiores o senhor vem, sentido ao manusear o seu 

celular? 

E 19: É pequeno. Eu sou ótimo datilógrafo e você datilografar com o indicador e o 

polegar é um atraso de vida. 

Gastão: Entendi... E senhor Fábio, como que eu posso ajudá-lo? Falando bem 

objetivamente o que o senhor gostaria de aprender e que fosse interessante para o 

seu dia a dia? 

E 19: É o que eu faço com você. Toda vez que eu tenho uma dúvida eu te pergunto e 

você responde.   

Gastão: Certo! E quais outros dispositivos tecnológicos o senhor manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? 

E 19: Só estes mesmo. Eu manuseio DVD, né, televisão, mas evito usar coisas que 

eu não tenho habitualidade de usar, pelo mesmo motivo de que tenho dificuldade com 

os outros aparelhos modernos. 

Gastão: Tá certo. E quais seriam as suas disponibilidades ou preferências para 

marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 19: Sempre de noite. 

Gastão: Tá certo, muito obrigado! 

 



		 	 								146	

	

SUJEITO IDOSO 20 
 

Idade: 76 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Pós-Graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Engenheiro / Administrador de Empresas / Músico / Mestre em 
Gerontologia /Doutor em Antropologia do Envelhecimento 

Aposentado: sim 

 
Gastão: Senhor Pedro, boa noite. 

E 20: Boa noite. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual o 

senhor tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades mais sofisticadas no 

manuseio do seu celular ou smartphone, ou do seu tablet, dois dos dispositivos 

portáteis móveis mais recentes? 

E 20: A minha impressão sobre isso? 

Gastão: É, sobre ter um professor de informática... 

E 20: Eu acho muito importante porque hoje em dia você é dependente disso, né?, 

principalmente o idoso que precisa se atualizar sempre pra não ficar no ostracismo, 

né? 

Gastão: Entendi. E por que o senhor acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas novas tecnologias móveis portáteis? 

E 20: Porque é o caminho, a vida caminha, tudo caminha, você tem que caminhar 

junto senão você vai ficar pra trás e você ficando para trás fica deslocado desse 

mundo, entendeu? Você fica num nicho completamente fora da realidade, você não 

acompanha o que esta acontecendo e eu acho que a pessoa não acompanhando, é 

um motivo a mais pra ela se degradar. 

Gastão: Entendi. E o que o senhor sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 
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E 20: Eu acho importantíssima e eu sempre procuro ficar sabendo o que está 

acontecendo porque hoje a cada dia que passa você tem uma novidade 

principalmente na area de eletronica né? Na área de computação... Basta ver celular, 

quantos modelos saem, a cada mês saem inúmeros modelos, a mesmo coisa no 

computador, cada mês você tem uma novidade, o chip vai mudando, então há uma 

série de coisas... Os programas vão mudando, né?, como você mesmo disso, os 

programas estão cada vez consumindo mais a memória, então há uma necessidade 

desse aprimoramento senão a coisa para. 

Gastão: Entendi. E quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que o senhor 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 20: Bom, é o celular e o computação, e o computador, isso não há dúvida né. Às 

vezes um tablet, mas é mais o celular e o computador. 

Gastão: Entendi. E que dificuldades maiores o senhor vem, sentido ao manusear o 

seu celular ou o seu tablet? 

E 20: As maiores dificuldades que eu sinto? Exatamente a de ter que estar atualizado 

para poder manipular, senão você fica pra trás. Eu acho que deve ter sempre alguém 

que tá dando um curso, que tá dando uma orientação porque a... o ciclo das coisas 

são tão rápidos, quer dizer, as coisas acontecem tão rapidamente que se você não 

tiver orientação de quem trabalha na área você vai ficando pra trás, porque às vezes 

se torna impossível dada as coisas que a gente faz durante o dia você não tem um 

tempo disponível para permanecer lá, lendo. Outra coisa importante: quer dizer, idoso 

geralmente tem problema visual. Isso é uma coisa que atrapalha, então uma coisa é 

você ter uma dificuldade visual e querer acompanhar no computador o que está 

acontecendo, ou no... no celular, outra coisa é você ter uma orientação. Quer dizer, já 

vem uma coisa mastigada, pra você aplicar. 

Gastão: Entendi. A orientação é importante, muito importante, mas o... o layout? o 

que o senhor me fala, assim, o senhor acha... 

E 20: Bom, eu acho que nem sempre acompanha. Entendeu? 

Gastão: Entendi. 
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E 20: O layout dificulta às vezes a pessoa que tem um problema visual, aliás, 

qualquer um hoje tem problema visual, porque a vida da gente se implica em usar 

sempre um óculos pra poder ler, uma lente de contato, a medida que a idade vai 

avançando, não é? E o que eu vejo hoje é que não existe um cuidado naqueles que 

fazem um programa dentro da computação, num computador ou mesmo num tablet 

de colocar um... um diferencial grande entre a letra e o fundo, o contraste é muito 

importante. Então ficam colocando coisas cinza claro em cima de branco, isso dificulta 

muito. Não só pro idoso, eu acho que pra todos. 

Gastão: Então aprimorar essa acessibilidade, layout, o design... 

E 20: Exatamente! Tamanho de letra, tipo de fonte, que se usa, entendeu? Eu acho 

que é muito importante. Por exemplo, porque quando você tem que entrar num 

determinado local no computador, e você precisa fazer a cópia das letras e números 

que aparecem, você tem que digitar aquilo pra poder entrar no... no... no site, no 

programa seja lá o que for, essas letras vem todas misturadas uma em cima da outra, 

por que? Eu não entendi até hoje! Se você tem que digitar tudo aquilo, que elas sejam 

visíveis! Aí para o que tem problema visual, "clique aqui para ouvir", aí vem aquele 

som horroroso tudo misturado, você não consegue discernir o que é que está sendo 

falado. Então eu não entendi o por quê disso. Se a letra está lá, ela deve aparecer... 

Gastão: O senhor tá falando do Captcha... 

E 20: Isso, não é? Deve aparecer com um visual bom. Não adianta colocar desenho 

em cima da letra, uma em cima da outra, trançando uma com outra, isso dificulta 

muito. 

Gastão: Entendi... Assim, de uma forma bem resumida, o captcha ele foi criado 

justamente pra um computador não conseguir ler. Sabe aquela técnica OCR? Então 

os computadores conseguem ler o que está escrito, então às vezes o hacker, ele faz 

um programa que lê aquele texto e consegue passar por essa barreira de segurança. 

Entrevistado 20: Entendi, furar essa segurança, burlar... 

Gastão: Se ele coloca a letra perfeita, o programa OCR lê... Só que ao mesmo tempo 

eu concordo com o senhor que é tão difícil, elas são tão... que é difícil de realmente... 

E 20: Dificulta muito... Eu entendo que seja pra uma proteção, né. Mas... 

Gastão: Mas menos o áudio deveria ser um pouco mais... 
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E 20: O áudio é péssimo! 

Gastão: O áudio realmente vem bem talhado... E senhor Pedro, como que eu posso 

ajudá-lo? Falando bem objetivamente o que o senhor gostaria de aprender e que 

fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 20: Eu acho que é principalmente o manuseio de celular, hoje em dia. 

Gastão: Tem algum aplicativo especifico? 

E 20: Eu acho que todos eles estão sempre evoluindo e há uma necessidade de você 

passar por todos eles, sempre estar se atualizando em tudo. Não existe um 

especificamente, mas eu acho que no geral, né?... 

Gastão: Entendi! Seu Pedro, quais outros dispositivos tecnológicos o senhor 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? Além do celular, do tablet, do computador, 

tem algum outro dispositivo?  

E 20: Hoje tudo é eletrônico, por exemplo eu tenho um conjunto de barometro, 

termometro, higrometro eletrônico então que você precisa fazer de vez em quando 

certas programações... O que não é eletrônico hoje? Você vai mexer hoje num... num 

toca CD ou até no seu rádio, você pra... pra... não é mais nada mecânico, é tudo 

eletrônico. Então você tem que entrar no sistema dele pra poder fazer as funções que 

você quer. É o grave, é o médio, é na frente, é atrás, então isso é tudo, através de 

botões e não é mais como era antigamente que era uma coisa analogica e mecanica, 

que você mexia num determinado lugar e fazia aquilo. Hoje não, hoje você toca num 

botão e ele tem "n" funções, o mesmo botão serve pra por o agudo, o grave, o médio, 

na frente, atrás, de um lado, esquerdo, do lado direito, o volume, é tudo num botão só. 

Então essas coisas, é... a gente tem que estar sempre mexendo pra... porque na hora 

que você precisa, e se você não souber você começa a ficar nervoso, você desiste.  

Gastão: Entendi... e no seu celular, quais são os aplicativos que o senhor mais usa? 

Whatsapp... 

E 20: Uber, Whatsapp, o Facebook, não é... Ah... o Uber, o 99Taxi, o Cabify, então 

acho que todos né? Tem as horas né, que a gente vai ter que usar, entendeu? 

Gastão: Entendi... O senhor faz pesquisa pelo celular também? Usa o google no 

celular ou mais no computador? 
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E 20: Sim, faço muita pesquisa pelo Google, mas hoje tem uma facilidade de você 

falar o que você o que você quer no celular e já vem a resposta, né? Você não 

precisa digitar, isso é uma coisa fabulosa... 

Gastão: Então isso facilitou muito...Legal! Última pergunta. Seu Pedro quais são as 

suas disponibilidades ou preferências para marcarmos nossos encontros para as 

aulas? 

E 20:  As minhas preferências? eu acho que... não, não... A minha preferência é todo 

dia! 

Gastão: Tá certo! Se eu puder! Se a gente puder marcar... 

E 20: Todos os dias são importantes né? Eu acho que a gente sempre tem um tempo 

pra tá se dedicando a isso. 

Gastão: Tá certo. Muito obrigado! 
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ENTREVISTA 21 
 

Idade: 78 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Ensino médio 

Estado: São Paulo 

Profissão: Do lar 

Aposentada: sim 

 
Gastão: Senhora Adiba, boa noite. 

E 21: Boa noite. 

Gastão: Senhors Adiba, qual a sua impressão em poder ter um professor de 

tecnologia com o qual a senhora tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades 

mais sofisticadas no manuseio do seu celular ou do seu tablet, dois dos dispositivos 

móveis mais recentes? 

E 21: Ah, é de extrema importância porque eu venho nessa altura da vida tudo 

mudou, tudo é mais acelerada pra facilitar a nossa vida e na minha época, né, não 

existia nada disso, então eu preciso de um professor pra poder me ajudar a me 

atualizar. 

Gastão: Certo. Senhora Adiba, por que a senhora acha necessário no mundo atual 

ganhar esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 21: É preciso, é muito importante, senão ficamos para trás. Temos que ir para 

frente, conhecer tudo que é novo e enfim, é importantíssimo. 

Gastão: Entendi. E, senhora Adiba, o que a senhora sente diante das novas 

tecnologias, das inovações trazidas por elas? 

E 21: Ah, facilita muito a nossa vida. É tudo mais rápido, você tem como fazer 

compras sem sair de casa. E se relacionar com os amigos, com parentes, e... enfim, é 

importante mesmo, para tudo. 

Gastão: Entendi. E senhora Adiba, quais são os aparelhos, os dispositivos 

tecnológicos que o senhor manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

En 21: É o celular, o iPad e o computador 
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Gastão: Certo. E que dificuldades maiores a senhora vem sentido ao manusear o seu 

celular ou o seu tablet? 

E 21: Na minha faixa etária é tudo muito lento, porque é muito diferente, as crianças 

hoje já nascem parece que sabendo manusear com facilidade, com rapidez, o que a 

gente não consegue. Então é por isso que é importante um professor que nos 

acompanhe, à gente treinar bastante, se interessar pelos... pelas inovações. 

Gastão: Certo. Senhora Adiba, como que eu posso ajudá-la? Falando bem 

objetivamente o que a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o 

seu dia a dia? 

E 21: É... As compras né? No, no supermercado, compras até de aparelhos 

eletrônicos, no momento foi isso que eu consegui fazer até agora e... enfim.. é... 

Gastão: Ingressos, a senhora já comprou? 

E 21: É, ingressos de cinema, ingressos pra teatro, pra shows, enfim, facilita muito 

nossa vida. 

Gastão: Senhora Adiba, no seu celular, quais são os aplicativos que a senhora usa? 

Whatsapp... 

E 21: É, Whatsapp, Instagram, o... de vez em quando um joguinho dependendo onde 

eu esteja, né? E... Facebook, o Google 

Gastão: Ótimo! Então a senhora usa bastante o seu celular... 

E 21: Uso, uso bastante. 

Gastão: E Dona Adiba, quais outros dispositivos tecnológicos a senhora manuseia no 

seu dia a dia? A senhora tem impressora multifuncional? 

E 21: Tenho a impressora. A impressora... 

Gastão: O Netflix a senhora vê... 

E 21: Netflix... 

Gastão: A senhora tem uma AppleTV também, né? 

E 21: Tenho, tenho a AppleTV. 

Gastão: Certo! A última pergunta, dona Adiba, quais são as suas disponibilidades ou 

preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 21: Ah, minha disponibilidade foi... escolhi as segundas-feira, às dezoito horas que 

fica bem prático pra mim. 

Gastão: Tá ótimo. Muito obrigado! 

E 21: Nada. 
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SUJEITO IDOSO 22 
 
Idade: 60 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-Graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Fisioterapeuta 

Aposentada: sim 

 
Gastão: Regina, boa noite. 

E 22: Boa noite. 

Gastão: Regina, qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com 

o qual a senhora tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades mais sofisticadas 

no manuseio do seu celular, smartphone, ou tablet, dois dos dispositivos móveis 

portáteis mais recentes? 

E 22: É, bom... Eu acho que pra mim, o que eu... o que eu quero mesmo de 

computador é só o Whatsapp e o Facebook. E assim, o Google que eu ainda 

pesquiso alguma coisa, mas assim, mais a fundo eu acho que eu não tenho tanto 

interesse. Mas isso, sou eu. Particularmente, eu. 

Gastão: Certo. E Regina, por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar 

esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? Celular, tablet... 

E 22: Então, você sabe que quando eu preciso, ou que tenha ou que tenha aplicativo 

novo, alguma coisa, eu sempre peço ajuda. Ah, mas eu não quero aprender, eu quero 

que alguém faça por mim. 

Gastão: Entendi. E o que... que você sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 22: Ah, muito rápido, muito rápido que eu não dou conta de aprender tudo não. Eu 

não vou conseguir aprender. 

Gastão: Tá bom! E quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que você 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? 
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E 22: Olha eu tenho... eu não tenho... Eu comprei um tablet e até hoje eu não usei, tá 

lá, fechadinho. Mas eu tenho o... o celular, o smartphone e tenho um computador, 

como é que fala? 

Gastão: Um notebook? 

E 22: Um notebook. 

Gastão: Certo. E que dificuldades maiores vem sentiNdo ao manusear o seu celular 

ou o tablet? O tablet você não usa... 

E 22: O tablet tá fechadinho lá...Eu não sei usar... 

Gastão: No celular, qual sua maior dificuldade? Dificuldade pra baixar aplicativos 

novos... 

En 22: Ah, isso! eu não consigo abaixar, não consigo abaixar aplicativo. Aí eu tenho 

que pedir ajuda. 

Gastão: Entendi. Incluir contatos, tudo bem? 

E 22: No Whatsapp? 

Gastão: É. 

E 22: No Whatsapp eu consigo mexer bem. Whatsapp e Face, é o que eu uso, o 

Facebook e o Whatsapp. 

Gastão: O problema maior é a incluir... instalar novos aplicativos? 

E 22: Essas coisas eu não sei, aí eu peço ajuda. 

Gastão: Tá certo. Regina, como que eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente 

o que você gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 22: É, eu acho que é algum aplicativo mesmo, por... como entrar nessas coisas, 

instalar os aplicativos, né, essas coisas mais. 

Gastão: Certo, e que outros dispositivos tecnológicos você manuseia habitualmente 

no seu dia a dia? Além desses tem algum outro? 

E 22: Não... Acho que... Eu uso muito o Google pra pesquisar alguma coisa quando 

eu quero também. E mesmo quando eu quero comprar alguma passagem, vamos 

supor, de avião, algumas coisas, eu não tenho segurança de comprar eu mesma, eu 

tenho que pedir ajuda que eu tenho medo de errar em alguma coisa. 

Gastão: Tá certo, A última pergunta, quais são as suas disponibilidades ou 

preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 22: Ué... 

Gastão: Quando surgir uma dificuldade? Se surgir... 
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En 22: Eu tenho disponibilidade, bastante. Mas eu gostaria sim, por exemplo, assim, 

meu computador também, eu queria fazer uma limpeza, que nem o... essas coisas 

assim, não mas eu quero sim. Agora aula, aula, uma ou outra só eu acho que eu não 

vou querer um compromisso assim. 

Gastão: Tá bom, obrigado! 

E 22: Imagina!  
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SUJEITO IDOSO 23 
 
Idade: 61 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Psicóloga e Empresária 

Aposentada: sim 

 
Gastão: Maria de Lourdes, boa noite. 

E 23: Boa noite. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no manuseio do celular, ou 

smartphone, e tablet, dois dos dispositivos móveis portáteis mais recentes? 

E 23: Seria ótimo. Seria ótimo e necessário. 

Gastão: Certo. Por que você acha necessário no mundo atual ganhar esse tipo de 

habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 23: Pra você continuar interagindo com tudo que aparece, com tudo que surge. 

Tem uma série de... de conteúdos  que só vêm por ali, então...eu acho fundamental. 

Gastão: Entendi. E o que... que você sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 23: Nossa, muita dificuldade. Que eu sinto um arrepio! 

Gastão: E quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que você manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? 

E 23: Só o celular, o notebook e só. Já aposentei o tablet e o... aquele outro lá... 

Gastão: O computador? 

E 23: Ah, o computador também já foi. Bom o notebook é uma espécie de 

computador, né?... 

Gastão: Sim, sim, tá certo. E que dificuldades maiores vem sentindo ao manusear o 

seu celular? 
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E 23: Eu não sei noventa por cento dele, o que ele faz. Eu faço só o básico. Só o 

básico, tem ali coisas que já veio no celular que eu nem sei pra que que serve. Tem 

várias coisas que eu não sei pra que serve. 

Gastão: E Maria de Lourdes, como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o 

que você gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 23: Eu acho que pra começar, entender o celular, entender que recursos outros ele 

tem. Tem muita coisa ali que não dá pra... pra adivinhar. Que mais? Eu não sei o que 

mais... No computador tem muita coisa, de tecnologia tem muita coisa pra você 

aprender. Mas coisa que nem eu sei o que que é! Eu tenho várias pessoas que fazem 

pra mim, né, e eu apanho pra caramba. Tem um sistema de dados na empresa, por 

exemplo, que eu apanho pra caramba. Vivo pedindo pras pessoas fazerem porque eu 

não sei fazer. 

Gastão: Entendi, e quais outros dispositivos tecnológicos você manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? Você tem aquela conexão no carro, multimídia? Com 

bluetooth... 

E 23: Não... Ah, tenho! Tenho mas não consigo fazer! Tenho e nunca usei! Não é 

multimídia... 

Gastão: Mas tem aquele sistema bluetooth? 

E 23: É, tem... 

Gastão: Mas não está usando? 

E 23: Não, não! Nunca usei. Tem um monte de cabo lá que quem usa é minha filha. 

Gastão: Tá certo. E pra finalizar quais são as suas disponibilidades ou preferências 

para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 23: Sábado, domingo... 

Gastão: Tudo bem. 

E 23: Só se for de sábado e domingo. Eu trabalho de segunda à segunda, então só 

se for de sábado e domingo. 

Gastão: Muito obrigado! 
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SUJEITO IDOSO 24 
 
Idade: 62 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Pós-graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Médico 

Aposentado: sim 

 
Gastão: Marcos, boa noite. 

E 24: Boa noite. 

Gastão: Marcos, qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com 

o qual o senhor tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no manuseio do 

seu celular, ou smartphone, e tablet, dois dos dispositivos móveis portáteis mais 

recentes? 

E 24: É o que eu preciso de mais essencial porque eu não entendo nada de 

tecnologia, nem de informática. Se não tiver o professor pra me orientar a implantar o 

sistema, e me orientar como é feito eu não consigo desenvolver nada. 

Completamente ignorante de informática. 

Gastão: Entendi. E por que você acha necessário no mundo atual ganhar esse tipo 

de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

En 24: Porque todo mundo tá evoluindo. Banco evoluí, implantação de banco evoluí, 

as empresas evoluem. Se você não conseguir evoluir tecnologicamente, você fica 

para trás. Você não consegue fazer absolutamente mais nada. Então é necessário e 

obrigatório continuar evoluindo. 

Gastão: Certo. E o que... que você sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 24: Eu acho dificuldade de iniciar o processo. Uma vez que você aprende, já fica 

mais facilitado. Por exemplo, é implantação de informática de banco, pagar contas 

através de celular e fazer tudo através do celular, eu acho difícil você começar, depois 

que você pega a rotina, alguém te ensina como fazer, aí tudo bem, a informatização é 
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fácil. Só que tem muita coisa que eu nem sei que existe na parte de informática o que 

eu teria de recursos pra usar, entendeu? 

Gastão: Entendi. E quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que você 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 24: iPhone, laptop e bluetooth do carro, só. 

Gastão: Tá certo. E que dificuldades maiores você vem, sentido ao manusear o seu 

iPhone? 

E 24: O iPhone, os aplicativos que eu conheço que é Facebook, Word, Excel, 

pesquisa, e-mail, que eu domino, eu consigo. Existem aplicativos do iPhone que eu 

desconheço. Ontem, por exemplo, eu aprendi digitalizar documento e mandar por e-

mail depois de digitalizado, eu aprendi ontem! Nem sabia que esse recurso existia.A 

partir de agora, me ensinou, eu treinei uma vez, eu consigo fazer. Mas eu preciso de 

um professor pra me ensinar, eu não consigo fazer uma autodidata e aprender 

sozinho no computador, eu não tenho essa noção. 

Gastão: E você fez tudo isso pelo iPhone? 

E 24: Pelo iPhone. Digitalizei o documento, assinei, digitalizei e já mandei por e-mail 

direto. Paguei uma conta bancária, digitalizei o documento e já mandei por e-mail 

bancário. Aprendi isso ontem. Mas eu nem sabia que esse dispositivo existia no 

computador... no iPhone. 

Gastão: Entendi. E como eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o que você 

gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

En 24: Eu acho que tudo de inovação que eu talvez desconheça, por exemplo, você 

digitalizar e mandar direto nesse e-mail. Uma coisa que eu fazia eu ia numa gráfica, 

mandava imprimir o documento, assinava o documento, mandava ele digitalizar, 

passava pro meu e-mail, pra transferir pra um outro e-mail. Quer dizer, com essa 

tecnologia, em dois segundos em casa eu fiz tudo! Sem sair de casa. Então eu 

gostaria de aprender mais para agilizar mais o processo. E me atualizar. 

Gastão: Certo, e quais outros dispositivos tecnológicos você manuseia habitualmente 

no seu dia a dia? Além do iPhone, do computador e do bluetooth, tem algum outro 

que você... 

E 24: Só os três. Mas eu manipulo mais pra ler e-mail, Facebook, banco. Pesquisa de 

Google, porque como eu não trabalho, eu não uso Word, Excel, planilhas, esse tipo 

de planilhas não me interessa porque eu já não uso mais isso no trabalho. 
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Gastão: Certo. Última pergunta, Marcos, quais são as suas disponibilidades ou 

preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

En 24: Disponibilidade total. Não trabalho, tô aposentado, tenho disponibilidade total 

para aprender. Só que eu sou meio preguiçoso. Eu prefiro que a pessoa implante o 

sistema e me ensina como usar, e eu faço. Aí tudo bem. Então essa seria a finalidade 

da aula. Implantar os aplicativos, me ensinar como usar o recurso de cada um e 

fazer... minha disponibilidade é diária, eu não trabalho, tô aposentado. 

Gastão: O seu interesse maior então é mexer já nos aplicativos já instalados, você 

não tem interesse nenhum em saber... 

E 24: Em aprender a instalar, não... Não tenho interesse e acho que não tenho nem 

capacidade pra isso. Eu prefiro que a pessoa instale o computador e me ensine a 

usar pra, a partir daí, começar a usar o recurso. 

Gastão: Tá bom. Muito obrigado. 
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SUJEITO IDOSO 25 
 
Idade: 82 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Professora universitária 

Aposentada: sim 

 
 
Gastão: Senhora Dorothy, boa tarde. 

E 25: Boa tarde. 

Gastão: Qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o qual a 

senhora tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no manuseio do seu 

celular, ou do seu tablet, dois dos dispositivos móveis portáteis mais recentes? 

E 25: Ah, eu acho ótimo. Porque a gente sempre tem dúvidas, e como eu não lido há 

muito tempo com essa tecnologia, então eu acho ótimo ter com quem... pra quem 

poder perguntar uma dúvida, qualquer dúvida que eu tenha. 

Gastão: Certo. E por que a senhora acha necessário no mundo atual ganhar esse 

tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 25: Porque eu acho que você pode se comunicar com bastante gente em menos 

tempo. Então você tem uma comunicação muito rápida. 

Gastão: Entendi. E o que a senhora sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 25: Ah, eu acho que são importantes, né? Claro que quanto mais velha você tem, 

você é, então você tem dificuldade em entender como o mais jovem. Mas isso, se 

esforçando um pouco, a gente entende também. Não é? 

Gastão: É verdade! E, senhora Dorothy, quais são os aparelhos, os dispositivos 

tecnológicos que a senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 25: O computador e o smartphone. 
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Gastão: Certo. E que dificuldades maiores a senhora vem sentindo ao manusear o 

seu smartphone? 

En 25: Bom, como eu uso só normalmente ou o telefone ou o Whatsapp, eu não sei 

dizer pra você quais os outros aplicativos eu saberia mexer ou não. Eu, por exemplo, 

eu não uso o e-mail no smartphone, eu uso no computador. 

Gastão: Isso a senhora não sabe? 

E 25: É, talvez se eu aprender... se alguém me ensinar eu vou aprender logo. Mas eu 

prefiro usar no computador que eu já tô acostumada. 

Gastão: Tá certo. Senhora Dorothy, como que eu posso ajudá-la? Falando bem 

objetivamente o que a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o 

seu dia a dia? 

E 25: Bom, pra aquilo que eu uso, o que eu sei já tá suficiente. Que é mexer no 

computador, na internet, e-mails e no smartphone, o Whatsapp. 

Gastão: Certo. E seria interessante pra senhora conhecer alguma dessas 

funcionalidades que a senhora tem no computador, poder fazer no celular? 

E 25: É, talvez, o e-mail. 

Gastão: O e-mail? Tá certo. A senhora usa banco? 

E 25: Banco, mas eu não gosto. Eu uso internet banking no computador, mas eu não 

gosto de usar no smartphone. 

Gastão: A senhora não sente segurança? 

E 25: Não. 

Gastão: Entendi. Tá certo. E quais outros dispositivos tecnológicos a senhora 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? É somente o celular e o computador? 

E 25: Como assim? 

Gastão: A sua televisão conecta na internet? É smartTV? 

E 25: Conecta, mas eu acabei de comprar, eu não mexo ainda. 

Gastão: A senhora um dia vai querer mexer? Na smartTV? 

E 25: Ah sim, pode ser. 

Gastão: Tá certo. E a última pergunta, senhora Dorothy, quais são as suas 

disponibilidades ou preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 25: Ah, eu tenho bastante disponibilidade. Sem ter terça-feira de manhã que eu 

tenho aula de pintura. 
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SUJEITO IDOSO 26 
 
Idade: 72 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Pós-graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Médico 

Aposentado: sim 

 
Gastão: Doutor Miguel, boa noite. 

E 26: Boa noite. 

Gastão: Doutor Miguel, qual a sua impressão em poder ter um professor de 

tecnologia com o qual o senhor tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no 

manuseio do seu celular ou do seu smartphone, e tablet, dois dos dispositivos móveis 

portáteis mais recentes? 

E 26: Eu acho muito importante ter alguém que possa passar para nós, já de mais 

idade, esses recentes conhecimentos que vieram recentemente e que não tinha no 

meu tempo. Então é importante eu ter essa... Alguém que me ensine ou que me 

mostre como é que funciona essa nova tecnologia. 

Gastão: Certo. E doutor Miguel, por que o senhor acha necessário no mundo atual 

ganhar esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 26: Eu acho não só necessário, como obrigatório. Porque na minha profissão de 

médico eu não tenho mais condições de ter todos os meus pacientes fichados em 

papel. Eu já passei... Estou passando todos os meus pacientes para essa nova 

tecnologia da informática. 

Gastão: Certo. E o que o senhor sente diante das novas tecnologias, das inovações 

trazidas por elas? 

E 26: Eu sinto que... Que elas além de estar avançando elas estão... elas estão cada 

vez introduzindo novas... novos modos de funcionamento, facilitando cada vez mais a 

nossa vida. 
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Gastão: E doutor Miguel, quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que o 

senhor manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 26: Computador, o notebook, e o celular. Só. 

Gastão: Certo. E que dificuldades maiores o senhor vem sentindo ao manusear o seu 

celular? 

E 26: É, às vezes eu me perco. Às vezes eu me perco em alguns aplicativos, ou 

algumas, alguns atalhos, algumas... às vezes eu me perco. 

Gastão: Quais são os aplicativos que o senhor mais usa? 

E 26: Que eu mais uso são os aplicativos de contas bancárias. A parte de bancos é o 

que eu mais uso. 

Gastão: O senhor usa o Whatsapp? 

E 26: Uso, tenho o Whatsapp no meu celular. 

Gastão: Tá certo. Doutor Miguel, como que eu posso ajudá-la? Falando bem 

objetivamente o que o senhor gostaria de aprender e que fosse interessante para o 

seu dia a dia? 

E 26: É... Eu precisaria ter mais destreza no manuseio desses instrumentos, dessa 

tecnologia. Eu ainda sinto, sinto que eu ainda não adquiri essa facilidade, ainda sou 

um pouco leigo. Eu, vamos dizer, eu consigo trabalhar... eu uso essa tecnologia no 

meu dia a dia de trabalho mas eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra aprender 

ainda, entendeu? 

Gastão: Quando surge um aplicativo novo, o senhor sabe instalar no seu celular? 

E 26: Não, não sei. Seria uma coisa que eu precisaria aprender a fazer com mais 

destreza. Eu não tenho conseguido... não tenho nem tentado fazer porque eu acho 

que acaba me complicando. 

Gastão: Entendi. E doutor Miguel, quais outros dispositivos tecnológicos o senhor 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? Além do computador e do celular, o senhor 

usa o bluetooth no carro? 

E 26: Uso o bluetooth no carro, eu uso o viva-voz no carro porque eu recebo 

telefonemas dos pacientes ou do hospital e eu tô dirigindo, então eu atendo pelo 

bluetooth do carro. 

Gastão: E o senhor tem impressora multifuncional? O senhor digitaliza? 

E 26: Digitalizo, tenho um impressora até já antiga, mas funciona muito bem o 

multifuncional, e eu escaneio tudo e emito e recebo, enfim. 
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Gastão: Certo. E a última pergunta, doutor Miguel, quais são as suas disponibilidades 

ou preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 26: Minhas preferências são sempre a noite que eu trabalho o dia todo, então 

geralmente a noite é quando eu tenho mais disponibilidade de tempo, e também não 

é todo dia. Tem dias que eu posso, tem dias que eu não posso. 

Gastão: Tá ótimo! muito obrigado! 
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SUJEITO IDOSO 27 
 
Idade: 69 anos 

Sexo: Masculino 

Escolaridade: Pós-graduado 

Estado: São Paulo 

Profissão: Professor 

Aposentado: sim 

 
Gastão: Seu Francisco, boa tarde. 

E 27: Boa tarde. 

Gastão: Seu Francisco, qual a sua impressão em poder ter um professor de 

tecnologia com o qual o senhor tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no 

seu celular ou no seu tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis mais recentes? 

E 27: Pra quem é absolutamente ignorante eu acho ótimo. 

Gastão: O senhor usa o tablet e o celular ou só o celular? 

E 27: O celular e computador. 

Gastão: Ah, então tá bom. Professor Francisco por que o senhor acha necessário no 

mundo atual ganhar esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 27: Porque sem elas a gente não existe mais. 

Gastão: Entendi. Tem muita informação que depende só da tecnologia. 

E 27: Sim, é verdade. 

Gastão: Tá certo. E o que o senhor sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 27: Medo. Medo. 

Gastão: Por quê? 

Entrevistado 27: Porque eu não sei mexer com máquina. Entendeu? Eu não tenho 

paciência ao mexer com máquina. Eu quero que ela faça aquilo que eu quero e nem 

sempre ela faz o que eu quero. Então eu tenho medo. 
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Gastão: Entendi... E seu Francisco quais são os aparelhos, os dispositivos 

tecnológicos que o senhor manuseia habitualmente no seu dia a dia? Seu 

smartphone... 

E 27: E o computador. 

Gastão: Tá certo. O senhor usa no carro o multimídia? e o bluetooth? Não? Tá certo. 

Senhor Francisco que dificuldades maiores o senhor vem sentindo ao manusear o 

seu celular? 

E 27: É que às vezes eu não sei fazer coisas que, por exemplo, a Flávia faz. E ela me 

sonega informação! O touch às vezes atrapalha um pouco. 

Gastão: Senhor Francisco como que eu posso ajudá-lo? Falando bem objetivamente 

o que o senhor gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

En 27: Mas, eu já tô aprendendo muito com você! 

Gastão: Certo... No celular, o senhor gostaria de aprender algo, assim, específico? 

Como incluir telefones, ou alguma função que o senhor gostaria de aprender? Ou a 

instalar aplicativos... 

E 27: Incluir telefone... 

Gastão: É uma coisa que o senhor não faz? 

E 27: Não, é que às vezes eu me engano. 

Gastão: Ah, entendi... 

E 27: Mas o que mais.. aplicativo... Mexer no banco, eu gostaria. Desde que eu me 

lembre das senhas! 

Gastão: Então no celular o senhor usa mais o Whatsapp, o banco... O senhor faz 

pesquisa no Google pelo celular? 

E 27: Não. 

Gastão: Então é mais o Whatsapp e banco? 

E 27: Ah, no Safari (falando sobre as pesquisas no google através do celular). 

Gastão: E fotos? O senhor tira fotos ou só visualiza o que mandam? 

E 27:  Eu visualizo o que mandam. 

Gastão: Tá certo. E no computador? O senhor trabalha com os softwares padrões? O 

Word? Vê e-mails? 

E 27: Sim. 

Gastão: Internet? E o senhor também gerencia um site? 

En 27: Chamado "Pinceladas". 

Gastão: E o senhor gera o conteúdo e o senhor mesmo publica? 
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E 27: É, é verdade. Com a sua ajuda, é claro. 

Gastão: Certo, não, que isso é uma coisa interessante. E vamos para a penúltima 

pergunta, quais outros dispositivos tecnológicos o senhor manuseia habitualmente no 

seu dia a dia? Acho que não tem outros, né? É somente o smartphone e o 

computador? A impressora, o senhor usa? 

E 27: Uso. A impressora, eu uso. 

Gastão: Então a impressora, o digitalizador, o scanner? 

E 27: O scanner não. 

Gastão: E o AppleTV? O senhor mexe pra assistir o Netflix? 

E 27: Não, quem mexe é a Flávia. 

Gastão: Certo. E a última pergunta, senhor Francisco, quais são as suas 

disponibilidades ou preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? É 

quando o senhor tem disponibilidade, ou... 

E 27: Surgirem dúvidas. 

Gastão: E dúvidas, tá certo! Tá ótimo! Muito obrigado! 
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SUJEITO IDOSO 28 
 
Idade: 62 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Professora 

Aposentada: sim 

 
Gastão: Célia, boa tarde. 

E 28: Boa tarde, Gastão. 

Gastão: Célia, qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia com o 

qual você tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no seu smartphone, no 

seu tablet, dois dos dispositivos portáteis móveis mais recentes? 

E 28: Eu considero de suma importância porque a tecnologia nos ajuda muito mas eu 

sempre digo que é como ter uma Mercedes e não saber dirigir. Então a gente tem às 

vezes ótimos recursos de aparelhos e sem saber utilizar, é impossível, por isso que 

eu sempre chamo o Gastão pra me ajudar. 

Gastão: Tá certo. E Célia por que... que você acha necessário no mundo atual 

ganhar esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis portáteis? 

E 28: Primeiro que eu sou uma aficcionada, eu gosto mesmo, eu sou curiosa e eu  

acho que o mundo tecnológico de hoje em dia te dá inúmeras possibilidades. Dentro 

de casa você viaja pelo mundo, você faz compras, você conhece pessoas, você viaja. 

Eu acho fantástico.  

Gastão: Certo. E Célia, o que... que você sente diante das novas tecnologias, das 

inovações trazidas por elas? 

E 28: Bom, se por um lado aproxima pessoas, por outro lado isola outras pessoas. No 

meu caso ela aproxima. Me aproxima dos amigos, das pessoas, me faz buscar novos 

lugares. Pra mim a tecnologia é muito importante. 

Gastão: Certo, e Célia, quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos que você 

manuseia habitualmente no seu dia a dia? 
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E 28: Bom, meu iPhone, que eu não vivo sem. Meu iPad, o computador eu não uso 

tanto porque eu tenho a facilidade do iPhone e do iPad. E atualmente só esses três. 

Gastão: Tá certo. E que dificuldades maiores você vem sentido ao manusear o seu 

iPhone? 

E 28: Na verdade, eu... Não, eu não sinto dificuldades, mas as vezes eu gosto de me 

aperfeiçoar com alguma aula pra saber se eu tô usando todos os recursos que ele me 

proporciona, e as vezes eu ainda me atrapalho um pouquinho. Se eu estou fazendo 

correto, na colocação dos meus dados dentro do computador. As vezes é a parte que 

mais me deixa em dúvida. 

Gastão: Na parte então de importação de fotos? 

E 28: De fotos, documentos, pra saber. Eu uso o iCloud, mas as vezes eu preciso 

chamar o Gastão pra me reorganizar pra ver se tudo que eu estou fazendo está em 

ordem. 

Gastão: E Célia como que eu posso ajudá-la? Falando bem objetivamente o que 

você gostaria de aprender e que fosse interessante para o seu dia a dia? 

E 28: Bom, eu vou procurar mais... No momento, hoje principalmente, o Gastão veio 

me ajudar com uma nova tecnologia que eu ganhei, o AppleTV, e eu gosto de saber 

que ele está por perto quando eu preciso de alguma coisa, ele tá sempre disponível 

pra me ajudar. Essa é a coisa que eu mais gosto. 

Gastão: Certo. E Célia, quais outros dispositivos tecnológicos você manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? Além do iPhone e do tablet, do computador, agora 

vai ter a AppleTV, que você vai se adaptar ou não... Você usa bluetooth no carro? 

E 28: Não, meu carro não tem bluetooth, eu acho super-prático. Meu próximo carro 

vai ter, e... 

Gastão: Entendi... Você usa a impressora multifuncional? 

E 28: Não, eu não estou usando no momento porque eu vendi a minha que tava 

estragada... vendi não, doei a minha que tava estragada, então estou esperando a 

mudança de casa para ter uma nova. 

Gastão: Tá certo. E a última pergunta, Célia, quais são as suas disponibilidades ou 

preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 28: Bom, como no momento eu estou aposentada, a minha disponibilidade é de 

acordo com a disponibilidade do meu professor Gastão. 

Gastão: Tá ótimo! Muito obrigado! 
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SUJEITO IDOSO 29 
 
Idade: 80 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Ensino médio  

Estado: São Paulo 

Profissão: Área de vendas - partitura musical 

Aposentada: sim 

 
Gastão: Dona Rachel, bom dia! 

E 29: Bom dia, Gastão. 

Gastão: Dona Rachel, qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia 

com o qual a senhora tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no seu 

iPhone, ou no tablet, se a senhora tiver, dois dos dispositivos portáteis móveis mais 

recentes? O que a senhora acha de ter um professor? 

E 29: Eu acho espetacular. Com a graça de Deus eu posso ter, manter, eu conheço o 

Gastão desde o ano de 2007. No começo foram dois anos quase que seguidos, agora 

é mais compassado né? Mas estou maravilhada, estou adorando. 

Gastão: Tá certo. E dona Rachel por que... que a senhora acha necessário no mundo 

atual ganhar esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis? 

E 29: Pra gente estar sempre atualizada. Porque senão a gente fica, a gente fica sem 

saber o que tá acontecendo no mundo. Principalmente isso. 

Gastão: Entendi. E dona Rachel, o que... que a senhora sente diante das novas 

tecnologias, das inovações trazidas por elas? 

E 29: Ah, eu acho que é uma das coisas maravilhosas, coisas de... é, não, eu tô muito 

contente. Eu acho que pela idade que eu tenho, eu acho um espetáculo saber tudo 

que eu estou sabendo, tudo que eu estou vendo no celular. 

Gastão: Legal, e dona Rachel quais são os aparelhos, os dispositivos tecnológicos 

que a senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? A senhora tem o iPhone... 

E 29: O iPhone, o Facebook, e o computador. E mexo no Messenger também. 

Gastão: Ah, entendi. Ah, dos aplicativos... 
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E 29: Isso, dos aplicativos. Instagram também no caso. 

Gastão: Ah, então tá bom, E que dificuldades maiores a senhora vem sentindo ao 

manusear o seu celular? Qual sua maior dificuldade, que a senhora vem sentindo? A 

senhora acha as letras pequenas, ou a senhora... 

E 29: Não não! eu acho tudo ótimo, maravilhoso, graças a Deus eu tenho uma vista 

boa, excelente. Eu acho ótimo! 

Gastão: E a senhora sente alguma dificuldade, por exemplo, quando aparece alguma 

atualização? A senhora consegue fazer? O que a senhora... Qual é sua maior dúvida, 

assim? 

E 29: É, quando ele atualiza... mas aí, graças a Deus, eu chamo o Gastão e ele 

quebra o meu galho. 

Gastão: Então a senhora sente dificuldade na hora da atualização. Na atualização 

dos aplicativos. 

E 29: Isso! Principalmente. Na atualização dos aplicativos. Eu tenho quase nenhum 

aplicativo. Eu vou... eu faço mais no Whatsapp e no Face. 

Gastão: Certo. E dona Rachel, como que eu posso ajudá-la? Falando bem 

objetivamente o que a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o 

seu dia a dia? Vamos lembrar, quando a gente começou as aulas com o celular, a 

senhora não tinha o Whastapp, a senhora não tinha o Face... Então na verdade nesse 

tempo a senhora aprendeu... Ah! o computador... 

E 29: O computador... No caso eu aprendi primeiro pelo computador, quando eu 

queria ver família e minhas amigas, eu... 

Gastão: A senhora aprendeu a ter o e-mail... O Facebook no computador... 

E 29: Email... no computador... E aquele que a gente se via? 

Gastão: O Skype... 

E 29: O Skype, isso! 

Gastão: Aí depois com o celular, a senhora passou a ter Whatsapp que a senhora 

não tinha, o Facebook no celular... Instagram... 

E 29: O celular... praticamente... Whatsapp, o Face no celular, tudo no celular agora. 

Instagram, isso mesmo. 

Gastão: Entendi... Então basicamente é isso. 

E 29: Tô muito feliz, tô muito contente. 
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Gastão: E dona Rachel, quais outros dispositivos tecnológicos a senhora manuseia 

habitualmente no seu dia a dia? Além do celular e do computador, tem algum outro 

aparelho que a senhora mexe? De tecnologia? Ou são esses mesmo? 

E 29: Não, são esses mesmos. Não, não tenho outro. 

Gastão: E a última pergunta, dona Rachel, quais são as suas disponibilidades ou 

preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? Tem algum dia que é 

bom pra senhora? Ou tá bom assim, quando a senhora tem a dúvida, a senhora me 

chama. 

E 29: Isso! Quando eu tenho dúvida agora, como eu já estou mais prática com o 

celular, aí eu chamo como hoje, eu chamei o Gastão porque eu estava com duas, três 

dúvidas. E ele me atendeu prontamente. 

Gastão: Tá bom. 

E 29: Nota mil pro Gastão! Dez mil! 

Gastão: Obrigado!!! 
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SUJEITO IDOSO 30 
 

Idade: 76 anos 

Sexo: Feminino 

Escolaridade: Pós-graduada 

Estado: São Paulo 

Profissão: Administradora hospitalar 

Aposentada: sim 

 

Gastão: Dona Edda, bom dia! 

E 30:  Bom dia. 

Gastão: Dona Edda, qual a sua impressão em poder ter um professor de tecnologia 

com o qual a senhora tem possibilidade de aperfeiçoar suas habilidades no manuseio 

do seu celular, ou do seu iPad, dois dos dispositivos portáteis móveis mais recentes? 

E 30: Eu acho que a gente com certa idade, a gente tem que evoluir também, porque 

as coisas vão muito rápidas, e nós viemos de uma coisa muito mais devagar, sem 

muita tecnologia, e agora toda semana, todo mês, todo ano tem novidades, e se a 

gente não tiver essas informações, treinamento, a gente não está no mundo, vamos 

dizer. Os jovens estão muito centrados, com muita coisa, você conversa, converso 

com meus netos, eu tenho muitos netos, e muitas vezes eles chamam a atenção. Não 

por chamar atenção assim. Chamam atenção porque é bom pra nós acompanhar, 

acompanhar toda essa evolução, porque nós estamos no século XXI e temos que 

acompanhar! E logo mais esse século XXI não estaremos mais, mas é tanta coisa 

nova, não é? E eu acho que a gente fica feliz até de entender, não demais, eu não 

consigo, porque tem muita coisa diferente. Mas eu faço o possível para nesse dia a 

dia, conseguir acompanhar. 

Gastão: Tá certo. E dona Edda por que... que a senhora acha necessário no mundo 

atual ganhar esse tipo de habilidade nas tecnologias móveis? 

E 30: Porque a gente, depois, não se comunica direito mais. É muito difícil, né? Muita 

coisa que nos faz comunicar com netos, com filhos, com amigos, com pessoas que 

estão longe, não é? É importantíssimo! Eu acho que é importante. 
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Gastão: E dona Rachel, o que... que a senhora sente diante das novas tecnologias, 

das inovações trazidas por elas? 

E 30: Olha, eu acho bastante interessante pra evolução, só que eu também acha que 

muita gente está ocupando pra uma coisa errada. Então isso também nos trás todo 

esse medo, essas comunicações que fazem e abusam das pessoas. Então isso eu 

acho que é um defeito. O ser humano tem muito que melhorar ainda. 

Gastão: Gera um pouco de insegurança... 

E 30: Gera insegurança, eu acho que pra todos: tanto jovens, crianças jovens, adultos 

e velhos. 

Gastão: Com certeza. E dona Edda, quais são os aparelhos, os dispositivos 

tecnológicos que a senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? 

E 30: Bom, o celular, o computador, o iPad. Ahn... é o que mais a gente tem, assim, 

né?, agora eu acho que tem tanta coisa boa, que os meus netos vêem e me mostram, 

ahn... mas é meio complicado pra mim treinar nisso, eu acho. Mas eles fazem de 

tudo! Fazem de tudo! Os pequenos já começam assim novo, já pegam aquilo "Olha 

vó! Isso aqui é assim e assim". Eu fico encantada, mas eu acho que eles tem que 

seguir, a vida é deles lá pra frente, né? 

Gastão: Certo. E dona Edda, que dificuldades maiores a senhora vem sentido ao 

manusear o seu celular ou o seu tablet? 

E 30: Ai! eu acho que o pior é a lembrança. Eu faço algumas confusões... Mas é uma 

coisa muito gratificante, porque você vai melhorando, né? Eu erro, acerto, erro, 

acerto, as vezes dizem pra mim "Vó, você sabe, você esqueceu?" Eu digo "Eu sou 

acomodada!". Só como brincadeira pra eles. 

Gastão: Quais os aplicativos que a senhora usa? 

E 30: O que eu uso? Eu uso pra passar mensagens, Whatsapp, eu falo pelo... 

também pelo Facetime, ah passo pras minhas amigas, mensagens, recebo, quando 

eu recebo alguma informação eu logo volto a responder, falar com a pessoa... 

Gastão: A senhora vê e-mails também, no celular e no tablet? 

E 30:  Tenho, aí fotografias que você acha bonito depois você passa pro lugar que 

você não está, pra um amigo,  para o filho, pro neto... eu acho que, olha, tem tanta 

coisa... 

Gastão: Facebook a senhora usa também? 

E 30: Uso também, facebook, é muito interessante, passa mensagens pras amigas, 

as amigas passam mensagem, tem grupos, nós temos alguns grupos que a gente 
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recebe todos os dias mensagem dela, as vezes tem vinte nesse grupo! é um horror! É 

coisa pra ler e bobagem que falam, mas é muito importante porque você fica no meio 

das coisas que, que estão passando nesse mundo, não é? 

Gastão: Tá certo. E dona Edda, como que eu posso ajudá-la? Falando bem 

objetivamente o que a senhora gostaria de aprender e que fosse interessante para o 

seu dia a dia? 

E 30: Olha, eu acho que tudo. Porque tudo tem... Sempre tem novidade! Então se 

você não sabe é porque há pouco tempo já começou "ah, tem isso" "tem isso" e eu 

fico pensando "Nossa! eu tenho que aprender!" 

Gastão: A senhora gosta de estar por dentro do que tá... 

E 30: É gosto de estar por dentro porque meu netos me cobram muito! 

Gastão: Entendi, tá certo! E dona Edda, quais são outros dispositivos tecnológicos a 

senhora manuseia habitualmente no seu dia a dia? A senhora conecta seu celular 

com o carro? 

E 30: Sim, já tem! Já tá conectado no carro. 

Gastão: Então a senhora usa o bluetooth, além do celular, do tablet, do computador, 

a senhora usa o bluetooth. 

E 30: Uso, uso porque você pode conversar sem pegar o celular, né?, e sem perder 

muita atenção. Apesar que eu sou um pouco contra isso, porque no carro não é lugar 

pra conversar em telefone. Na minha percepção. Então quando eu atendo, Às vezes 

eu peço "Ah, por favor, olha, eu já estou chegando, liga outra vez". 

Gastão: Mas a senhora usa o bluetooth do carro, a senhora não precisa pegar o 

celular? 

E 30:  Não pego o celular. 

Gastão: Tá certo. E a última pergunta, dona Edda, quais são as suas disponibilidades 

ou preferências para marcarmos nossos encontros para as aulas? 

E 30: Eu, eu gostaria de ter muito mais frequência, mas às vezes a gente tem umas 

coisas que você não consegue. Então, eu acho que, como eu estou fazendo, uma vez 

por semana, quando eu tenho dúvidas que eu falo com você, eu acho que é muito 

bom, é muito bom. E a gente tem todos os meses, todas as semanas, todos os anos: 

novidades, né? Agora minha cabeça não tá boa pra tanta novidade. 

Gastão: No que eu puder ajudar, eu estou á disposição. Muito obrigado, dona Edda. 

E 30: Por nada! 
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Anexo 6:  

TUTORIAIS 

 
Tutorial iCloud (desenvolvido para web) 
 

 



		 	 								178	

	

 



		 	 								179	

	



		 	 								180	

	



		 	 								181	

	



		 	 								182	

	



		 	 								183	

	



		 	 								184	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



		 	 								185	

	

Tutorial App Store (desenvolvido para impressão) 
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