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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo mostrar o processo pelo qual o idoso

(segundo a OMS - Organização Mundial de Saúde - o indivíduo acima de

60 anos) passa a utilizar o computador e quais as possíveis alterações

que ocorrem no seu cotidiano, em suas relações sociais, familiares, na

sua produtividade, na ampliação de seus conhecimentos e, finalmente, na

sua maneira de ver o mundo virtual e real. Estudos e projeções não

deixam dúvidas no que diz respeito ao crescimento acelerado da

população idosa no nosso país, o segmento da população que atinge a

maior idade está ocupando um grande espaço na nossa sociedade. Em

1990 haviam cerca de 10 milhões de pessoas acima de 65 anos de idade,

a previsão para o ano de 2025 é de 35 milhões de idosos, quando

ocupará a posição de 6º lugar entre os demais países. O processo de

envelhecimento, representa novas demandas por benefícios, serviços e

preocupações para os governantes e para a sociedade como um todo. O

idoso na maioria das vezes sofre com o preconceito, prejudicando o seu

entendimento. Seria muito bom garantir uma integração permanente e o

reforço da capacidade de agir dos idosos, proporcionando assim que eles

participem ativamente da sociedade, criando oportunidades de empregos

para aqueles que desejam trabalhar e melhorar suas condições de vida.

Também é importante identificar os tipos de treinamentos específicos que

serão submetidos aos idosos, bem como métodos de reabilitação da força

de trabalho e funções apropriadas, para que os mesmos continuem aptos

ao trabalho. Assim, é fato que existe a necessidade de se ampliar às

oportunidades para que esta população tenha o treinamento adequado de

modo a poder usufruir dos benefícios da internet e de outras tecnologias

de ensino a distância. A informática traz inúmeros benefícios aos mais

velhos, favorecendo descobertas, reaproximação de amigos e parentes,

ampliação de novos horizontes, reencontro do gosto pela vida e além de

ser um excelente exercício mental.
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1. INTRODUÇÃO

A influência da informática no cotidiano está amplamente inserida na

sociedade, na maneira de se pensar, de ser, de agir, contribuindo ainda

mais para o aprendizado e no lazer dos usuários.

Com o avanço da tecnologia e o aumento da expectativa de vida, vê-se a

necessidade, tanto por parte do governo, como por parte da sociedade,

de aumentar os horizontes culturais e de aprendizado dos brasileiros da

terceira idade, para que estes tenham uma melhora na qualidade de vida

e saúde.

Nas sociedades modernas, a velhice é sinônimo de recusa e banimento.

Recusa vestida com diferentes roupagens: algumas, bastante evidentes,

passam pela segregação e pelo isolamento social, pela ruptura dos laços

afetivos, familiares e de amizade, pela negação do direito de pensar,

propor, decidir, fazer, pela expropriação do próprio corpo; outras, mais

sutis, são encontradas no tom protetor, muitas vezes utilizado com

cinismo, que lidamos com nossos "velhinhos" [SER03].

O idoso muitas vezes enfrenta problemas de depressão e solidão, pelo

fato de existir um preconceito da sociedade e familiares que julgam que

este já está inválido e que é incapaz de aprender. A informática pode vir
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proporcionar ao idoso um estímulo para a vida, ajudando este a

preencher melhor seu tempo, tendo um contato com amigos e familiares.

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é proporcionar ao idoso

uma maneira nova de viver o cotidiano, fazer com que este saia da

ociosidade e tem como desafio resgatar valores, novas culturas e trazer a

consciência de que o cidadão idoso pode utilizar o computador como um

instrumento de inserção social e exercício da cidadania, permitindo-lhe

estar atualizado em relação ao restante do mundo.

No Capítulo 2 será demonstrado como se dá o processo de

envelhecimento, a situação do idoso no Brasil e projetos desenvolvidos

pelo governo no sentido de melhorar seu estilo de vida.

No Capítulo 3 será visto como o idoso pode ser inserido na sociedade,

alguns projetos já desenvolvidos e sua metodologia utilizada para

implantação.

No Capítulo 4 será feito um estudo de caso, demonstrando uma

metodologia já implantada.

No Capítulo 5 é feita a conclusão final deste trabalho e sugestão para

trabalhos futuros.

E, finalmente, serão abordadas as referências bibliográficas utilizadas

durante o desenvolvimento deste estudo.
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Desta forma, este trabalho foi dividido em 6 capítulos, sendo o primeiro,

esta introdução.
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2. PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

2.1. Introdução

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define velhice como sendo o

prolongamento e término de um processo representado por um conjunto

de modificações fisiomórficas e psicológicas ininterruptas à ação do

tempo sobre as pessoas. A velhice é a fase da vida em que a pessoa está

no auge de sua maturidade e do acúmulo de conhecimentos e também é

a fase em que a mesma passa por dificuldades, nos aspectos sociais,

biológicos, psicológicos e principalmente na diminuição da coordenação

motora [SER03].

Estudos e projeções não deixam dúvidas no que diz respeito ao

crescimento acelerado da população idosa no nosso país. O perfil etário

da população idosa vem se modificando nas últimas décadas por causa

da transição demográfica. Há uma forte redução da taxa de natalidade e

também um crescimento da expectativa de vida da população [Alo01].

Assim, este capítulo tem como objetivo descrever o processo de

envelhecimento, a situação do idoso no Brasil e as previsões que se tem

sobre o idoso para o futuro.
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2.2. O Envelhecimento e a Situação do Idoso no Brasil

A terceira idade vista por alguns especialistas, é uma etapa natural que o

ser humano tem que passar dentro do seu próprio desenvolvimento e

evolução e, em virtude da falta de preparação para enfrentá-la, a mesma

converte-se, para muitos, em motivos de preocupação, ansiedade,

rejeição e às vezes, de graves conflitos de natureza psicológica, social e

física [BAR99].

Estudos demonstram que várias pessoas idosas encontram dificuldades

em reconhecer fatos acontecidos, em recordar, em dar respostas rápidas

e lembrar detalhes. Estas incapacidades são conseqüências ocorridas

pelo afastamento das atividades funcionais e profissionais, ou seja, falta

de exercitar a memória [SER03].

Envelhecer, embora assuma características comuns vindas das condições

físicas e dos limites impostos pela sociedade, é um acontecimento

particular com expectativas e vivências específicas que não reduzem as

responsabilidades de vida e participação ativa no processo social, pois

mesmo idoso, o ser humano continua membro da sociedade.

É importante destacar que as fases do processo de envelhecimento são

vividas e representadas de formas diferentes, de acordo com o espaço

sócio cultural em que o indivíduo está inserido [Alo01].

O desinteresse e a falta de curiosidade no idoso surgem, quando seu

estado físico não lhe fornece condições de seguir adiante, pois prestar

atenção no mundo cansa e muitas vezes ele não tem forças para se
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firmar diante de valores que norteavam sua vida.Com isso instala-se uma

indiferença intelectual, reduzindo-o a uma inércia [PSF99].

Este processo representa novas demandas por benefícios, serviços e

preocupações para os governantes e para a sociedade como um todo.

Falava-se que o Brasil era um país de jovens, mas, no entanto nos

últimos anos vem acontecendo uma mudança a nível mundial e o número

de pessoas com mais de sessenta anos, passou de 3 milhões em 1960,

para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002, apresentando um

aumento de 500% em quarenta anos. As projeções demográficas para

2020 apontam para 32 milhões de idosos brasileiros, 15% da população

do país, colocando o Brasil em sexto lugar no ranking mundial de países

com maior número de velhos. Proporcionalmente, o número de idosos

vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças sendo que

o censo de 2000 já registrou 30 idosos para cada 100 crianças [SER03].

A longevidade da população é um fenômeno mundial que proporciona

importantes repercussões nos campos econômico e social. A diminuição

das taxas de fecundidade e mortalidade alterou a estrutura etária da

população.

No Brasil, a esperança de vida média para homens e mulheres brasileiros

que, em 1940 era de 38,5 anos, em 2000 alcançou 68,6 anos e no ano

2025 está projetado para 75,3 anos de idade. A longevidade tende a

multiplicar por 15 o número de brasileiros com 100 anos ou mais até

2050, chegando a 2,2 milhões de centenários [SER03].
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Observa-se, ainda, que o setor da previdência social foi violentamente

atingido e o setor da saúde está despreparado para esta realidade, pois

ainda está muito voltado para as crianças e jovens, quando a realidade

indica novos dados em relação à população idosa. Compete aos

governos, primordialmente, aplicar um plano de ação para os quais é

muito importante a parceria entre governo, sociedade civil, setor privado e

os próprios idosos.

As organizações não-governamentais destacam-se no sentido de apoiar

os esforços dos governos para analisar, avaliar e aplicar este plano

[PSF99].

Seria muito bom garantir uma integração permanente e o reforço da

capacidade de agir dos idosos, proporcionando sua participação ativa na

sociedade, no desenvolvimento e na população economicamente ativa,

além de criar oportunidades de empregos para aqueles que desejem

trabalhar e melhorar suas condições de vida.

Na área da educação, o ideal seria que a educação básica promovesse

programas especiais para transmitir uma boa imagem desta população,

de maneira que as crianças desde cedo possam dar sua contribuição,

combatendo os estereótipos que associam os idosos, à fragilidade e

incompetência, mesmo porque, existem os chamados idosos contributivos

que são aqueles, que analisados economicamente, permanecem

contribuindo com a renda familiar, mesmo com o pouco de sua

aposentadoria que às vezes não é o suficiente para pagar um plano de

saúde, medicação e cursos na terceira idade. Na esfera social são os

idosos que participam de trabalhos voluntários e contribuem de alguma

forma no contexto social.
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É fato, que o conhecimento adquirido e a divulgação da informação são

fatores preponderantes para a re-inserção e fixação do idoso no ambiente

da sociedade. Neste sentido, a evolução tecnológica tem muito a

contribuir através da informática, para a concretização deste objetivo,

dando lógica ao processo de transformação e aprendizagem.

Dentre alguns projetos desenvolvidos, destaca-se o da Companhia de

Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais - Prodemge que foi

eleita "Destaque de Informática e Telecomunicações de Minas Gerais Ano

2001" da Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações de

Minas Gerais (Sucesu/MG) em reconhecimento aos projetos sociais do

governo amparados na tecnologia da informação. A companhia obteve a

premiação pelas ações desenvolvidas com foco na inclusão digital e

socialização da informação, através dos programas Internet Sênior,

Internet Comunitária e o Janelas para Cidadania, que contemplam um

público usualmente à margem dos processos de informação,

especialmente os vinculados ao uso da tecnologia [Sec01].

Um outro projeto é o Navegar, desenvolvido pelo centro de

Processamento de dados do Amapá (Prodap), que permite as

comunidades ribeirinhas isoladas acesso ao conteúdo da internet

[SEC01].

Vale ressaltar que é preciso melhorar o atendimento ao idoso, valorizando

o cidadão que ele é, respeitando-o na realidade de sua comunidade,

estimulando este idoso, de maneira a facilitar o desenvolvimento de sua

consciência crítica, que permita que este aja organizadamente com vista à

reivindicação e conquista de seus direitos.
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A informática pode proporcionar aos idosos uma maneira nova de viver o

cotidiano, com a possibilidade de explorar seus próprios interesses,

usando suas habilidades para criar novas formas de expressão.

Por todos esses motivos, surge a necessidade de uma reflexão sobre a

capacidade que os idosos apresentam para aprender o novo, sua

disposição em participar dessa revolução tecnológica, que provoca o seu

medo de ficar para trás e mexe com sua curiosidade.

2.3. Conclusão

O envelhecimento é um processo de construção social, política e cultural.

Na medida que as pessoas se tornam incapazes de permanecer ativas

por mais tempo socialmente, elas são retiradas das atividades sócio -

econômicas, e o envelhecimento populacional é uma nova realidade que

se impõe neste país e em todo o mundo. Vem daí, a necessidade de

estimular o idoso a voltar para o mercado de trabalho, a preencher melhor

seu tempo, ampliar seus conhecimentos, melhorar suas relações

cotidianas, saindo da ociosidade, levando-o a ter uma vida mais

produtiva. A informática pode vir trazer estes diversos benefícios e

contribuições para a população idosa através de projetos desenvolvidos

pelo governo e organizações não-governamentais que dão apóio aos

esforços do mesmo, projetos estes que devem ser cada vez mais

estimulados pela sociedade.

No capítulo seguinte, será feito um estudo sobre a ação da informática na

terceira idade.
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3. A INFORMÁTICA NA TERCEIRA IDADE

3.1. Introdução

Hoje, através da informática, são abertas novas possibilidades de

transformação, exploração e criação de conhecimentos, podendo ser

considerada mais do que o uso de um computador, instrumento

matematizado de informações que nasceu para solucionar determinado

problema de uma cultura e se tornou um patrimônio da humanidade. A

informática é a ciência do tratamento automático e racional da informação,

é um conjunto de ferramentas que através da utilização de máquinas

(computadores) e programas (software) permite ampliar o pensamento e a

ação humana.

Vive-se, desta forma o momento de informatização da vida humana.

Devido ao avanço na tecnologia e conseqüentemente nas

telecomunicações, tem-se acesso às informações imediatamente ao seu

acontecimento, ou seja, a informação se tornou automática e dinâmica.

Através da mesma se abrem novas possibilidades de exploração,

transformação e criação de conhecimentos [Ate01].

A realidade de hoje é que para os jovens, a entrada neste novo campo de

estudo é mais tranqüila, visto que, considerados como a geração digital,
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estão adaptados à tecnologia emergente, pois cresceram com ela. Por

outro lado, os adultos são motivados a se atualizarem, devido à

necessidade de sobreviverem no mundo do trabalho. Entretanto, há um

segmento da população que tem sido deixado de lado, os idosos. A

sociedade se mostra muito preconceituosa e se utiliza argumentos tais

como: computador não combina com envelhecimento, o idoso não possui

capacidade intelectual para esse aprendizado, visto que sua memória

está comprometida e seus movimentos são lentos, e que os idosos não

necessitam da educação em informática, visto que já estão afastados do

mundo do trabalho, entre outros.

Para este segmento populacional, dentre as vantagens proporcionadas

pela tecnologia, pode-se citar a oportunidade de se fazer novas amizades,

sair de casa, conversar ou simplesmente se sentir útil. Navegar na

Internet, fazer operações bancárias, compras em supermercados e

livrarias, conversar com parentes e amigos em outros estados ou países

ou simplesmente se divertir, tanto faz. O que eles querem, na verdade, é

estar a par de tudo o que há de mais moderno no mundo [Ate01].

Assim, o objetivo deste capítulo é fazer um estudo sobre a relação do

idoso e a informática, apontando as dificuldades e avanços que o mesmo

tem com o uso do computador e sua utilização como ferramenta de re-

inserção na sociedade.

3.2. A Re-inserção do Idoso na Sociedade Através da Informática

A introdução do conhecimento da informática para idosos tem como

objetivo inicial desmistificar o computador, propiciando um contato com a
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