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INCLUSÃO DIGITAL PARA A MELHOR IDADE: DESAFIOS1 

RESUMO 

Nos últimos anos tem se observado um constante envelhecimento da população, 

que vem ocorrendo devido à queda da taxa de fecundidade e a elevação da 

expectativa de vida, proporcionados pelos avanços tecnológicos na medicina e à 

melhoria na qualidade de vida. Ao mesmo tempo o crescente avanço tecnológico 

tem proporcionado novos projetos no âmbito social. Mas, como ocorre uma grande 

expansão dos recursos tecnológicos da informação e da comunicação, isso se 

sobrepõe aos aspectos sociais e gera uma nova forma de exclusão: a exclusão 

digital. Muitos grupos são atingidos por ela,sendo um deles o grupo formado pela 

população idosa. 

Palavras chave: Inclusão digital, Melhor Idade, Aprendizagem constante.  

OBJETIVO GERAL 

Demonstrar os desafios da inclusão digital do idoso e os benefícios que esta 

promove. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Explicar as mudanças no papel social do idoso, as dificuldades de interação 

com as novas tecnologias e os benefícios que a inclusão digital traz para o idoso. 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste artigo teve por base metodológica pesquisas 

bibliográficas e em sites relacionados ao estudo. 

INTRODUÇÃO  

Atualmente a população está passando por um processo de mudança 

demográfica. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), há alguns anos tem-se presenciado um aumento significativo da 

população idosa e a diminuição das taxas de fecundidade. Nos dias atuais, já é 

possível constatar os resultados desta mudança.  

É compreendido como pertencente ao grupo idoso o indivíduo com 60 anos 

ou mais, atualmente conhecido como Melhor Idade. Além de gerar impactos sociais, 
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o avanço tecnológico trouxe grandes mudanças na área da medicina, 

proporcionando melhor qualidade de vida e, consequentemente, o aumento da 

expectativa de vida. Ao longo dos últimos anos o idoso vem conquistando um lugar 

de destaque na sociedade, o que impulsiona o desenvolvimento de serviços e 

produtos voltados para este grupo.  

A grande problemática do tema está no fato de que durante muitos anos os 

idosos viveram à margem da sociedade, principalmente após a aposentadoria, 

devido à condição de não produtivos ou de “inativos”. Isso torna necessária a 

conscientização e a reformulação do papel do idoso na sociedade em constante 

mudança, devido à rápida evolução da tecnológica.  

Com o progresso da tecnologia, a sociedade está cada vez mais dependente 

das máquinas com vistas a acelerar e facilitar a realização de atividades do 

cotidiano. Ao mesmo tempo em que traz benefícios, a evolução tecnológica 

proporciona transformações nos aspectos sociais e estruturais da sociedade, 

apresentando à população adulta e idosa o grande desafio de se adaptar ao mundo 

informatizado.  

Portanto, a inclusão digital do idoso tornou-se um fator de qualidade de vida, 

conforme apontam diversos estudos e pesquisas. Apesar da existência de diversos 

programas, a inclusão digital do idoso ainda é um paradigma, onde há a 

necessidade de inclusão destes na sociedade informatizada e a falta de 

organizações preparadas para atender esse público.  

1. IMPACTOS SOCIAIS E EXCLUSÃO DIGITAL  

A sociedade tem acesso às inovações tecnológicas e a uma imensa rede de 

informação e comunicação: a Internet, que proporciona ao indivíduo uma série de 

ferramentas, informações e serviços de forma globalizada. A informatização da 

sociedade trouxe grandes benefícios principalmente na resolução e na simplificação 

de problemas, mas assim como todas as revoluções gerou grandes impactos na 

sociedade em geral. Como ressalta Castells (1999):  

[...] um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua 

universal digital tanto está promovendo a integração global da produção e 

distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura como 

personalizando-os ao gosto das entidades e humores dos indivíduos. As 

redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, 



criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao 

mesmo tempo, sendo moldadas por ela.  

As melhorias na qualidade de vida e os grandes avanços na área da 

medicina, que recentemente já são refletidos no aumento da expectativa de vida, 

são alguns dos benefícios proporcionados pela tecnologia. Mas, apesar de seus 

muitos benefícios, o avanço tecnológico gerou impactos sociais como mudanças 

significativas na forma de pensar e agir das pessoas, influenciando o consumismo e 

proporcionando a exclusão daqueles que não estão integrados no mundo digital.  

A exclusão digital está relacionada à desigualdade social e a disposição de 

serviços que variam de acordo com cada país. No Brasil uma das barreiras para a 

inclusão digital é a grande desigualdade social e consequentemente o nível de 

alfabetização, que variam de acordo com cada região. As tecnologias de informação 

e comunicação são adquiridas primeiramente pela porcentagem de maior poder 

aquisitivo o que acentua ainda mais a desigualdade social. Através disto surgem 

vários projetos de inclusão digital com o objetivo de amenizar essa desigualdade 

social.  

[...] a inclusão digital é uma condição necessária para se entrar na 

sociedade de informações, porém é preciso ter a percepção sobre a 

realidade de forma contextualizada e construir uma sociedade menos 

excludente social, econômica, política e culturalmente, traduzindo os 

anseios tanto das comunidades virtuais como das presenciais, na direção 

de um mundo tecnologicamente viável e inovador. (GUERREIRO, 2006)  

A inclusão digital não consiste somente em disponibilizar computadores e 

acesso a Internet, mas em abrir caminhos para a aprendizagem da linguagem e da 

manipulação das novas tecnologias. Em um processo de inclusão digital é 

fundamental a valorização do processo de aprendizagem atendendo ao propósito de 

integrar e possibilitar o acesso do individuo ao mundo digital, também conhecido 

como ciberespaço.  

Um dos grupos mais atingidos pela exclusão digital é a população idosa, que 

além de possuírem uma renda mais baixa, têm uma resistência às novas tecnologias 

e enfrentam dificuldades no dia-a-dia para manusearem aparelhos eletrônicos, como 

o telefone celular e o computador.  

Durante anos a população idosa viveu à margem da sociedade, enquanto 

esta tinha a atenção e preocupação voltada às crianças e jovens, devido aos 

problemas no setor da saúde e da educação. Com a queda nos índices de 



natalidade e o aumento da população idosa, surge uma maior preocupação em 

relação ao envelhecimento da população que passa a ser visto como um problema 

social. 

2. MUDANÇAS NO PERFIL SOCIAL DO IDOSO  

O envelhecimento da população é um fenômeno demográfico que vem 

ocorrendo e gerando mudanças em várias áreas sociais. O envelhecimento da 

população é definido pela queda da taxa de fecundidade, que nos últimos anos vem 

ocorrendo.Segundo dados do IBGE, em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 

a 14 anos existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, a expectativa é de 

que para cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172, 7 idosos.  

Através destas mudanças no perfil etário da população, torna-se necessário 

a expansão dos estudos voltados ao idoso, à criação de melhorias dos serviços de 

saúde e a integração social deste grupo proporcionando qualidade de vida. 

O envelhecimento e a questão social do idoso vêm sendo objeto de estudo a 

anos, tanto na forma de se referir ao idoso quanto ao seu papel na sociedade. 

Segundo Kachar (2003):  

O termo velho estava vinculado à camada socioeconômica do individuo, 

tanto que os velhos que possuíam um certo status social eram 

denominados de idosos. A palavra velho ficou associada com incapacidade 

para o trabalho e para a produção, o individuo velho, pobre e inativo.  

Com o passar dos anos e a criação da aposentadoria o idoso passa a ter a 

possibilidade de receber apoio financeiro do estado, conquistando um tempo ocioso 

para ele aplicar em atividades que desejar. A situação de aposentado muitas vezes 

traz ao idoso uma série de conflitos gerados principalmente pela ausência de 

atividades para ocupar seu tempo livre, o que faz com que o idoso sinta-se 

improdutivo e incapaz. 

Com a maior atenção da sociedade e o avanço da medicina, a maioria dos 

idosos chega à aposentadoria ainda na condição de produtivos, encontrando formas 

de lidar com a sua condição de aposentado, tendo maior acesso a serviços de 

saúde, melhor alimentação, atividades físicas e culturais, possibilitando que a 

aposentadoria seja apreciada como uma nova fase da vida onde é possível se 

desenvolver e renovar. Segundo Neri (2004):  

A aposentadoria é um determinante da diferenciação dos papéis adotados 

na velhice. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, os indivíduos têm 



possibilidade de viver aproximadamente um terço da sua vida na condição 

de aposentados. A tendência é que não façam desse período uma ante-sala 

da morte, mas que desenvolvam novos repertórios e papéis. Diante da 

aposentadoria não há apenas a possibilidade de ajustamento ou de 

adaptação a uma nova condição social, mas também a possibilidade de 

desenvolvimento em vários domínios.  

Através destas mudanças o idoso passa a ocupar um lugar na sociedade, 

sendo reconhecido como um ser ativo, atraindo maior atenção das empresas que 

encontram na população idosa a existência de um novo grupo consumidor, 

impulsionando o desenvolvimento de produtos e serviços voltados a este grupo. 

Atualmente é possível presenciar as mudanças em relação ao papel do idoso dentro 

da sociedade e na percepção do idoso como consumidor principalmente através da 

mídia, que passa a representar este público mais frequentemente.  

Nos dias de hoje, o idoso tem à sua disposição instituições, projetos e 

profissionais especializados em cuidar do bem estar do idoso, proporcionando ao 

idosas atividades culturais, exercícios físicos, cuidados na alimentação e maior 

atenção as suas necessidades sociais e psicológicas. Estas mudanças em relação à 

inclusão social do idoso, ainda estão em andamento. Mas para que o idoso sinta-se 

totalmente incluído na sociedade é fundamental que ele passe por um processo de 

inclusão digital, permitindo que o idoso aprenda a utilizar os equipamentos 

tecnológicos que tem por objetivo facilitar a execução de algumas atividades e 

proporcionar maior comodidade. 

3. INCLUSÃO DIGITAL: DESAFIOS PARA A MELHOR IDADE 

A expansão da tecnologia e a informatização da sociedade tornaram a 

interação do homem com os recursos tecnológicos cada vez mais necessária, 

criando até mesmo uma relação de dependência, em que o homem passa a 

aprimorar e desenvolver inovações, em um processo cada vez mais ágil.  

Geralmente, as inovações tecnológicas são associadas aos mais jovens, 

mas isto não significa que elas não estejam presentes no dia-a-dia dos idosos. 

Segundo Kachar (2003), “A mídia coloca todas as vantagens de entrar nesse novo 

universo. A tecnologia começa a se tornar uma necessidade. É forte o sentimento de 

exclusão gerado pela tecnologia em todos os âmbitos sociais, mas na terceira idade 

é mais um elemento dentre outros.”.  



As novas tecnologias transformam a vida de todas as gerações, tornando-se 

fundamental no cotidiano das pessoas, seja ao utilizar o caixa eletrônico de um 

banco, o telefone celular, o computador e até mesmo uma câmera fotográfica. 

Através deste cenário tecnológico, o idoso se depara com duas opções: inserção ou 

exclusão.  

Ao contrário dos jovens, os idosos nasceram e cresceram em um período no 

qual existia certa estabilidade e o processo de mudança era lento, proporcionando a 

sociedade mais tempo para a adaptação. Os idosos atualmente encontram 

dificuldades em entender a linguagem dos aparelhos eletrodomésticos, celulares, 

caixas eletrônicos dos bancos e em se adaptar aos constantes avanços 

tecnológicos. Kachar (2003) afirma que:  

Esse novo universo de relações, comunicações e trânsito de informações 

pode se tornar mais um elemento de exclusão para o idoso, tirando-lhe a 

oportunidade de participar do presente, marginalizando-o e exilando-o no 

tempo da geração anterior, relegado à função social de memória, de 

passado. Para inserir-se na sociedade tecnologizada precisa ter acesso à 

linguagem da Informática, dispondo dela para liberar-se do fardo de ser 

visto como um velho ultrapassado e descontextualizado do mundo atual.  

Em geral, os idosos procuram usar as tecnologias por causa da pressão 

social, que ocorre com o desenvolvimento das mesmas e segundo interesses da 

sociedade de uma forma geral, na qual o individuo se vê forçado a aderir. Por 

exemplo: caixas eletrônicos de banco são utilizados para operacionalizar variadas 

transações. Mas também há idosos que fazem o uso voluntário, seja porque o 

dispositivo eletrônico atende às suas necessidades ou por curiosidade. Assim, é que 

alguns acessam computadores em geral.  

Com o objetivo de se integrar na sociedade moderna e informatizada, muitos 

idosos estão buscando cursos de informática para aprenderem a linguagem da 

informática e a utilizarem o computador, o que, para os idosos, é um grande desafio. 

Segundo Kachar (2003):  

[...] É relevante investigar quais as abordagens adequadas para introduzir o 

idoso no universo da Informática. Construir estratégias metodológicas 

educacionais para preparar a população da terceira idade (ativa ou 

aposentada) no domínio operacional dos recursos computacionais, gerar a 

alfabetização na nova linguagem tecnológica que se instala em todos os 

setores da sociedade e promover a inclusão do idoso nas transformações 

da sociedade.  



Apesar de existirem muitas empresas que oferecem cursos de introdução à 

informática, poucas oferecem cursos destinados aos idosos, os quais necessitam de 

uma metodologia de ensino diferenciada, devido às dificuldades de aprendizagem e 

limitações físicas, tais como, a diminuição da visão e da audição.  

O envelhecimento pode ser classificado em dois tipos o envelhecimento 

saudável e o patológico. O processo de envelhecimento saudável ocorre quando o 

organismo sofre alterações fisiológicas naturais que são conhecidas como 

senescência, já o processo de envelhecimento patológico ocorre quando o 

organismo sofre alterações fisiológicas causadas por afecções que atingem o 

indivíduo fazem parte da senilidade.  

O envelhecimento é um processo marcado por alterações fisiológicas que 

ocorrem durante a vida. Estudos comprovam que as primeiras alterações podem ser 

identificadas aos 30 anos de vida, isto não significa que a pessoa começou a 

envelhecer aos 30 anos, mas sim que são as primeiras identificações das mudanças 

no organismo decorrentes do processo de envelhecimento. Segundo Kachar (2003):  

Delegar ao velho o estado de velhice é um engano muito grande, é negar 

seu próprio envelhecimento. Os jovens e adultos poderiam começar a 

cuidar da própria “velhice” durante o processo em que já começam a vivê-la, 

cultivando a projeção de um ser idoso mais pleno das suas funções e 

destituído de preconceitos, podendo ser feliz em qualquer idade, com 

direitos e deveres que concernem a todos os indivíduos.  

Considerando o processo de envelhecimento natural, as alterações no 

processo fisiológico interferem na interação do idoso com os equipamentos 

tecnológicos, fazendo com que o processo de adaptação ocorra de forma lenta e 

que o idoso tenha algumas dificuldades na aprendizagem. Portanto são necessários 

ambientes e profissionais adequados para auxiliar o idoso nesse processo de 

adaptação e aprendizagem. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os avanços tecnológicos e dos meios de informação e comunicação 

proporcionam diversos benefícios para a sociedade como a atualização, a 

aprendizagem e o entretenimento. Devido a isto, o avanço tecnológico vem sendo 

considerado um elemento de exclusão das pessoas que não possuem condições 

financeiras e/ou conhecimento para utilizá-los, quando poderia estar sendo utilizado 



como ferramenta de inclusão social. Principalmente dos grupos que vivem à margem 

da sociedade, como os idosos.  

O crescimento da população idosa na sociedade tornou-se uma nova 

questão social, na qual o idoso passa a ter um lugar de maior destaque na 

sociedade. Diante desta mudança e da informatização da sociedade, faz-se 

necessária a inclusão digital do idoso. Apesar de existirem diversos programas 

voltados para a inclusão do idoso, tanto social quanto digital, o acesso aos recursos 

tecnológicos ainda está distante da realidade de muitos. Por outro lado e 

considerando os benefícios para esta faixa etária, as tecnologias de informação e 

comunicação mostram-se como um fator de qualidade de vida.  

Portanto, a velhice é mais uma etapa da vida, na qual o indivíduo deve ter 

seus direitos garantidos e suas necessidades atendidas. O acesso aos recursos 

tecnológicos mostra-se um aliado dos idosos, possibilitando a troca de informações, 

a realização de pesquisas sobre leis e direitos dos idosos e o acesso a diversos 

portais destinados a eles.  

Considerando os problemas que os idosos enfrentam tanto financeiros 

quanto sociais, diversas universidades criaram o programa da universidade aberta 

para a terceira idade, sendo que algumas oferecem cursos gratuitos, outras 

oferecem formas facilitadas de pagamento. A universidade aberta oferece cursos 

variados e algumas delas oferecem cursos de introdução à informática.  

Esses programas e a interação do idoso com as tecnologias da informação e 

comunicação auxiliam na inclusão social do idoso, conscientizando-o e 

conscientizando a sociedade sobre a importância disso para o idoso e para a 

sociedade, alterando a imagem do “o inativo” para um idoso ativo e produtivo.  

O crescimento da população idosa e o rápido avanço tecnológico 

tornamnecessária a criação de projetos e programas públicos para a inclusão digital 

do idoso no mundo informatizado, que depende cada vez mais, dos recursos 

tecnológicos. 
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