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TEMA: A ALFABETIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS IDOSOS BRASILEIROS. 
A tecnologia permite ao indivíduo estar mais integrado em uma comunidade online, nos colocando em contato com parentes e amigos, em um 
ambiente de troca de informações, aprendendo junto e oferecendo a oportunidade de descoberta das próprias habilidades. Tais atividades 
potencializam as expectativas de um futuro com melhor qualidade de vida, pelo sentimento de integração na sociedade. Dessa maneira, o interesse 
das pessoas com mais de 60 anos pelo mundo virtual está crescendo em ritmo acelerado, conforme uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que mostra 
que enquanto o número de brasileiros conectados na internet cresceu mais de 100% nos últimos oito anos, o aumento para os internautas da terceira 
idade foi de quase 1000%. No entanto, apesar desses ganhos, muitos idosos permanecem em grande parte desconectados da inclusão digital. A Pew 
Research Center relata que um terço dos americanos adultos de 65 anos ou mais dizem que nunca usam a internet, e aproximadamente metade 
(49%) dizem que não possuem serviços de banda larga em casa. Enquanto isso, mesmo com os ganhos recentes, a proporção de pessoas idosas que 
dizem que possuem smartphones é 42% menor do que as idades 18 a 64. No Brasil, dos mais de mais de cinco milhões de idosos que estão conectados 
à internet, a  maioria está na região Sudeste (60%), e pertencem às classes A e B. O aprendizado tecnológico depois dos 60 anos possibilita novas 
descobertas, novas experiências e novas vivências resultando no grande aprimoramento das demais habilidades sem perder os valores ou objetivos 
de vida. Os idosos podem utilizar as redes sociais como mecanismo de diálogo com amigos e familiares, inserção social e busca de informações para 
estarem atualizados sobre o que acontece no mundo todo. Estar on-line também oferece aos idosos uma ferramenta para gerenciar e pesquisar 
problemas de saúde e uma maneira de aumentar a atividade cerebral. 

                             Disponível em:  https://happycodeschool.com/blog/importancia-da-inclusao-digital-na-terceira-idade/ 

VÍDEOS, FILMES E SÉRIES   

Up! Altas Aventuras (2009); A DESPEDIDA, (2019); O Lugar do Idoso na Sociedade (2014) 
 
CONTEXTOS 
SÉCULO XXI –ESTATUTO DO IDOSO: Um estudo recente do IBGE projeta que em 2030, pela primeira vez, a população de idosos no Brasil será maior 
do que a de crianças. Com isso é imprescindível que o Estatuto do Idoso esteja sendo aplicado de fato. Criado em 2003, este Estatuto visa a criação de 
cursos especiais: “§ 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e demais avanços 
tecnológicos, para sua integração à vida moderna.” Contudo, não essa ação não é feita de maneira igual e/ou equilibrada já que mais da metade da 
população de idosos com acesso a internet e a um smartfone está concentrada na região sudeste do país. 
 
SÉCULO XX- REVOLUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO INFORMACIONAL: Ocorrida em meados do século XX, a Revolução Técnico-Científica tem ações 
visualizadas até hoje. Muitos projetos iniciais de avanços tecnológicos ocorreram e ocorrem por causa dessa Revolução: telecomunicação, 
infraestrutura de transportes etc. Como o próprio nome diz tem como base primordial a informação e avanços na ciência. 
 
SÉCULO XXI- INSTRUÇÕES ANTIFRAUDE: Inserir os idosos no meio digital e tecnológico é muito importante, mas instruir essa parte da população 
é mais ainda!  A terceira idade é alvo de muitos crimes e golpes digitais, por isso para facilitar e tornar o meio digital mais prazeroso e seguro é preciso 
garantir os direitos inscritos no Estatuto do Idoso (2003) por meio de campanhas e participação da família. 
 

CITAÇÕES  

Princípio Aristotélico 
 Deve-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. 

 

Heráclito de Éfeso 
 Nada é permanente, salvo a mudança. 
 

Trecho do livro Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry 
 [...]Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante 

 

Marc Prensky 
 Existe, atualmente, dois tipos de pessoas: os nativos e imigrantes digitais. 
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