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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo principal investigar como o contexto da
inclusão digital com a utilização das TIC’s influenciam no desempenho cognitivo de
idosos, favorecendo a percepção do envelhecimento bem sucedido. O universo
deste estudo foi constituído por idosos de ambos os sexos, com idade igual ou
superior a 60 anos, frequentadores do Projeto de Extensão Universitária Terceira
Idade em Ação, desenvolvido na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (UENF), localizada no município de Campos dos Goytacazes/RJ. A amostra
desta pesquisa foi constituída por 21 idosos distribuídos por duas condições
experimentais, caracterizados pelo grupo de sujeitos (ativos digitais), que são idosos
frequentadores do módulo III da Oficina Digital e pelo grupo de sujeitos (inativos
digitais), que foi caracterizado por idosos interessados a iniciar as aulas de
Introdução à informática no módulo I, da referida oficina em março de 2014. . Este
estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa aplicada e experimental, com um
delineamento tipo transversal, seguindo uma abordagem quantitativa diante do
problema exposto. Caracterizou-se ainda como exploratória e descritiva a partir dos
objetivos apresentados. A amostra deste estudo foi selecionada de forma nãoprobabilística intencional e finita. Todos os sujeitos participantes da pesquisa
preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram
convidados a preencherem os seguintes instrumentos para a coleta de dados: 1)
Questionário de dados sociodemográficos; 2) Questionário de indicadores sobre as
condições de saúde e autopercepção do processo de envelhecimento; 3) Miniexame
do Estado Mental – MEEN, 4) Teste de Fluência Verbal – Categoria Animal; 5)
Teste do Desenho do Relógio (TDR); 6) Instrumento de Avaliação da Qualidade de
Vida WHOQOL-BREF versão abreviada; 7) Instrumento de Avaliação da Qualidade
de Vida WHOQOL-OLD; e 8) Escala de Satisfação com a Vida (ESV). Os dados
coletados foram tabulados e analisados por meio de análise descritiva, verificando
as frequências simples, médias e percentuais a fim de comparar as médias dos dois
grupos e calcular o desvio padrão (DP). Para este foi utilizado o programa
estatístico GraphPad Prism para ambiente Windows, versão 4.0 e o teste t de
student, com um nível de significância de 95% (p≤0,05). Os resultados deste estudo
demonstram uma correlação positiva entre a utilização das TIC’s no ambiente das
oficinas de inclusão digital e o desempenho cognitivo satisfatório dos idosos (ativos
digitais) em comparação aos idosos (inativos digitais). Observou-se ainda que, a
percepção do envelhecimento bem-sucedido de ambos os grupos procedeu-se de
forma suficiente, não havendo diferença significativa entre os mesmos.
Palavras-chave: idosos, novas tecnologias, habilidades cognitivas, envelhecimento
bem-sucedido.

ABSTRACT

The present study had as goal to investigate and compare how the context of digital
inclusion using ICT's can influence on cognitive performance in elderly, promoting
the perception of successful aging. The universe of this study consisted of patients
of both sexes, aged over 60 years goers University Extension Project Seniors in
Action developed at the Universidade Estadual do Norte Fluminense - Darcy Ribeiro
(UENF), located in the municipality of Campos dos Goytacazes/ RJ. Our sample
consisted of 21 elderly spread over two conditions experimental, characterized by
(digital assets), who are elderly patrons of the module Digital Workshop and the
group (digital inactive), which was characterized by seniors interested to start
classes of Introduction the computer on the I of that workshop in March 2014.
.
This study was developed from an applied and experimental research, with a crosssectional design, following a quantitative approach on the above problem. Also
characterized as exploratory and descriptive from the objectives presented. The
sample was intentionally selected finite and non- probabilistic manner. All subjects
participating in the study completed the Statement of Informed Consent Form (ICF)
and were asked to fulfill the following instruments to collect data: 1)
Sociodemographic questionnaire, 2) Questionnaire indicators about the health and
self the aging process; 3) MiniMental State Exam - MEEN, 4) Verbal Fluency Test Animal Category; 5) Clock Drawing Test (CDT), 6) Assessment Instrument Quality of
Life WHOQOL -BREF abbreviated version; 7) Instrument for Assessment of Quality
of Life WHOQOL-OLD, and 8) Scale of Life Satisfaction (ESV). The collected data
were tabulated and analyzed using descriptive analysis, checking the simple
frequencies, averages and percentages to compare the means of two groups and
calculate the standard deviation (SD). To this GraphPad Prism statistical program for
Windows, version 4.0 and the Student t test, with a significance level of 95 % (p ≤
0.05) was used. The results of this study demonstrate a positive correlation between
the use of ICT in the environment of digital inclusion workshops and better cognitive
performance of elderly (digital assets) compared to older (digital inactive). It was also
observed that the perception of successful aging in both groups proceeded
satisfactorily, with no significant difference between them.
Keywords: elderly, new technologies, cognitive skills, successful aging.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Temos observado que uma das características mais marcantes da sociedade
no século XXI é a longevidade. Os dados demográficos apontam para um
envelhecimento populacional acelerado e incontestável, caracterizado pelo declínio
da mortalidade infantil e das taxas de fecundidade, melhoria das condições
nutricionais e de saneamento, além das novas descobertas tecnológicas,
principalmente na área da medicina preventiva.
A tendência de envelhecimento populacional no Brasil é evidenciada pelo
último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).
A pesquisa revela que a população acima de 60 anos, que era de 10,7 milhões de
pessoas em 1991, passou para 23,5 milhões em 2012 – mais que o dobro
registrado em 1999 –, totalizando 12,1% da população brasileira.
O conjunto dessas transformações na pirâmide etária brasileira constitui um
novo desafio social emergente. Tem-se observado, que grande parte da população
idosa continua ativa e participativa na sociedade, buscando novos meios para se
manter independente e integrada no convívio social e cultural. Essa nova realidade
requer reformulações nas políticas públicas e na conscientização social, a fim de
demonstrar que o processo de envelhecimento pode ocorrer de forma satisfatória e
vivenciado de maneira bem-sucedida.
Atrelado a essas transformações demográficas, o uso dos aparatos
tecnológicos, em especial o computador e a internet, assumem grandes proporções
em diferentes segmentos da sociedade. A modernização nos trouxe uma tecnologia
que mais parece ser descartável, já que a cada instante é substituída por
lançamentos que superam as funcionalidades anteriores, tornando os saberes
obsoletos diante das novidades da tecnologia.
Vivencia-se uma nova realidade social, atravessada pela diversidade
tecnológica, que nos impulsiona a uma busca constante de atualizações em todos
os seguimentos. A esta nova realidade, que podemos chamar de era do
conhecimento ou da informação, pode-se atribuir a dualidade da inclusão e da
exclusão tecnológica, que, por sua vez, podem ser potencializadas pelas
oportunidades oferecidas ou não aos indivíduos.
Neste contexto, pode-se dizer que os avanços tecnológicos precisam ser
compreendidos como instrumentos facilitadores e incorporados para que possam ter
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funcionalidade no contexto em que se inserem. As imensas possibilidades de uso
do conhecimento provido pelos avanços tecnológicos influenciam a forma de pensar
e agir de todas as gerações que vivenciam o momento atual. Deste modo, observase a crescente necessidade e importância desses instrumentos para a
conscientização dos idosos sobre os impactos causados pelas transformações
sociais, culturais e econômicas que as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC’s) têm impulsionado nos últimos anos.
Inseridos

nesta

problemática

de

inúmeras

transformações

sociais,

tecnológicas e demográficas, diversos pesquisadores têm se debruçado sobre o
tema envelhecimento, preocupados com a presença deste fenômeno na sociedade,
tendo em consideração a relevância atribuída aos fatores relacionados à promoção
da qualidade de vida e ao envelhecimento bem-sucedido ou satisfatório.
Envelhecer, embora seja um fenômeno natural e universal a todos os seres
vivos, pode ser vivenciado de diferentes formas por cada indivíduo, tornando-se um
processo heterogêneo e peculiar a cada um. Embora sejam visíveis as
transformações biopsicossociais caracterizadas por este período, chegar à velhice é
exclusivamente o resultado de todo um percurso ao vivenciado ao longo da vida, e
que muitas vezes não acompanha a idade cronológica do sujeito que envelhece..
Sob esta perspectiva, as discussões sobre o tema Envelhecimento Bem
Sucedido (EBS) podem soar como recentes, mas, desde a década de 1950, o
campo da Gerontologia busca investigar as inúmeras facetas do processo de
envelhecimento e as possibilidades de se vivenciar uma velhice de forma bem
sucedida, contemplando, assim, uma visão mais positiva sobre o envelhecimento.
É válido ressaltar que, as discussões sobre a temática do envelhecimento
bem sucedido, embora muito abordadas atualmente, ainda não chegaram a uma
definição consensual entre os pesquisadores, tendo em vista a heterogeneidade do
envelhecimento humano e as diferentes conotações que o termo EBS sugere.
As diversas concepções sobre o referido tema, atravessadas ao longo de sua
origem, sugerem diferentes visões e interpretações acerca do processo de
envelhecimento. Contudo, cabe destacar a ideia principal: ao envelhecer, o sujeito
poderá gozar de atividade, autonomia e qualidade de vida, visto a sua capacidade
de adaptação em responder aos desafios deste período tão rico, que é a velhice.
Tendo em vista todo o exposto, o presente estudo buscou contemplar a
seguinte indagação: De que forma o contexto da inclusão digital, com a utilização
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das TIC’s, pode influenciar no desempenho cognitivo de sujeitos idosos para um
envelhecimento bem-sucedido?
Neste sentido, vale ressaltar que estudos sobre o envelhecimento apontam
que vivenciar novos aprendizados, em especial a utilização do computador e suas
interfaces, possibilita ao idoso descobrir suas capacidades, explorar suas
potencialidades e desenvolver-se cognitivamente, além de contribuir para a
adaptação do sujeito idoso a um novo universo tecnológico. Do mesmo modo,
colabora para a interação e participação do idoso no convívio familiar e social,
revelando o uso das TIC’s como um aliado para a manutenção da qualidade de
vida.
A partir das considerações apresentadas, torna-se cada vez mais necessário
estudar mecanismos que auxiliem essa crescente população a vivenciar um
envelhecimento mais saudável e com qualidade de vida, no qual as tecnologias
podem somar esforços significativos para a conquista de um envelhecer bemsucedido.
Baseado em diversos autores que tratam a temática do envelhecimento como
um processo heterogênio, peculiar e adaptativo, este estudo objetivou investigar
como o contexto da inclusão digital, com a utilização das TIC’s, influenciam no
desempenho cognitivo de idosos, favorecendo a percepção do envelhecimento
bem-sucedido.
Acredita-se que os resultados deste estudo sejam válidos pela necessidade
de compreender o fenômeno do envelhecimento e suas complexibilidades, incluindo
o reconhecimento da relevância do contexto da inclusão digital e seus
desdobramentos sobre o desempenho cognitivo e as possíveis influências sobre a
percepção de um envelhecimento bem-sucedido. Não só auxiliará na compreensão
do envelhecimento humano, como também na reflexão de estratégias que propiciem
o bem-estar social do idoso neste mundo tecnológico, de modo a orientar o próprio
idoso e a sociedade em geral sobre as possibilidades da inclusão digital frente ao
envelhecimento.
A pesquisa aplicada e a coleta de dados foram realizadas no universo do
Projeto de Extensão Universitária Terceira Idade em Ação, desenvolvido na
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no município de
Campos dos Goytacazes/RJ. O público da amostra foi constituído por idosos de
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ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 anos participantes do projeto de
extensão em questão.
No que se refere à metodologia utilizada, este estudo baseou-se em uma
pesquisa aplicada com delineamento do tipo transversal de natureza quantitativa.
Utilizou-se de uma análise exploratória e descritiva com um delineamento
experimental, que objetivou comparar dois grupos em condições experimentais
(idosos ativos digitais e idosos inativos digitais), buscando identificar a influência da
aprendizagem digital sobre o desempenho cognitivo, bem como a contribuição desta
influência para a percepção do envelhecimento bem-sucedido.
Para facilitar a compreensão do estudo aqui apresentado, este se encontra
dividido em seis partes. De forma introdutória, são apresentadas as considerações
iniciais. Logo após, no referencial teórico, são expostos os capítulos que
correspondem às três primeiras partes deste estudo.
No primeiro capítulo, abordamos a temática do envelhecimento humano e
suas diferentes dimensões, os aspectos demográficos do envelhecimento
populacional, e os diferentes processos e implicações que envolvem chegar à etapa
da velhice, bem como as habilidades cognitivas associadas ao envelhecimento.
O segundo capítulo propõe-se abordar os princípios que norteiam o
envelhecimento bem-sucedido como um panorama social, destacando as diferentes
concepções desde sua gênese até o momento atual. Buscou-se, ainda, relacionar
os principais estudos sobre o tema em questão, além de destacar a
complexibilidade da busca pelos estudiosos para a definição de um conceito.
No terceiro capítulo, abordamos os desafios e as possibilidades dos idosos
frente à nova sociedade tecnológica. Nesse momento, analisa-se o surgimento do
universo digital e suas implicações geracionais, o contexto da inclusão digital na
terceira idade e a utilização das TIC’s na intervenção cognitiva em idosos. É
realizada, ainda, a apresentação do projeto Terceira Idade em Ação e suas
respectivas atividades, destacando os objetivos, a metodologia e o funcionamento
da Oficina Digital.
A quarta parte deste estudo refere-se ao percurso metodológico realizado, a
saber: tipo da pesquisa, caracterização e critérios de seleção da amostra, bem
como os instrumentos e procedimentos utilizados para a coleta de dados. Em
seguida, são apresentados os procedimentos de análise e tabulação dos dados
coletados na pesquisa.
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Na quinta parte são apresentados os resultados e as respectivas discussões,
correlacionando

com

a

literatura

estudada,

buscando

no

aporte

teórico

fundamentações para os dados encontrados. Por fim, são apresentadas as
considerações finais, que revelam as respostas ao problema levantado no início
desta pesquisa.
 Problema

De que forma o contexto da inclusão digital, com a utilização das TIC’s, pode
influenciar no desempenho cognitivo de sujeitos idosos para um envelhecimento
bem-sucedido?

 Hipótese
A partir do problema apresentado, o presente estudo parte do princípio de
que o contexto da aprendizagem digital, com a utilização das TIC’s, promove a
reconstrução das concepções de envelhecimento pelo sujeito idoso, considerando
que a aquisição de novos conhecimentos e o ambiente integrador das oficinas de
informática para terceira idade propiciam um desempenho satisfatório de suas
habilidades cognitivas, motoras, sociais e psicológicas, possibilitando a construção
de um envelhecimento bem-sucedido. Neste sentido, acredita-se que, idosos ativos
digitais, apresentam aspectos satisfatórios quanto ao desempenho das habilidades
cognitivas, o que pode favorecer na construção e percepção de uma velhice bemsucedida, comparando-se a idosos inativos digitais.

 Objetivos
Objetivo Geral

Diante das considerações levantadas, pretende-se, por meio deste estudo,
investigar como o contexto da inclusão digital, com a utilização das TIC’s, influencia
no desempenho cognitivo de idosos, favorecendo a percepção do envelhecimento
bem-sucedido.
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Objetivos Específicos

a) Averiguar os princípios que norteiam o conceito de envelhecimento bemsucedido e seus desdobramentos, assim como a implicação nos aspectos
cognitivos para a sua promoção;
b) Identificar, no contexto da inclusão fatores que influenciam o envelhecer de
forma a potencializar o desempenho cognitivo e;
c) Comparar os grupos pesquisados, idosos (ativos digitais) e idosos (inativos
digitais) quanto ao desempenho cognitivo e percepção do envelhecimento
bem sucedido.
 Justificativa

Um estudo desta natureza é válido devido ao elevado crescimento da
população idosa e do aumento incontestável do fenômeno da longevidade no
mundo. Tais aspectos vêm sendo discutidos por diversos autores, principalmente no
campo da Gerontologia e da Psicologia, os quais concordam que o envelhecimento
é um processo natural que se manifesta de maneira particular a cada indivíduo.
As vivências, os contextos sociais, os estilos de vida e as particularidades de
cada indivíduo são fatores que influenciam diretamente no processo de
envelhecimento. Frente a este contexto, levanta-se aqui uma preocupação no que
diz respeito aos declínios advindos com a idade, principalmente os de origem
degenerativa, que influenciam diretamente na qualidade de vida dos indivíduos e
podem significar perda de autonomia e independência.
Sabe-se que o bom funcionamento das habilidades cognitivas são elementos
de suma importância para o desempenho das atividades cotidianas que permitem
ao idoso usufruir de um envelhecer ativo e independente. Todavia, as mudanças
acarretadas por esta realidade tornam-se um novo desafio social, visto que a
longevidade não é sinônimo de viver melhor. É importante salientar que há uma
nova conscientização sobre o processo de envelhecimento, que passa a ter vários
olhares sobre este fenômeno. A pessoa idosa deixou de ser reclusa e passou a ser
ativa, intervindo em mudanças no cenário político e social (KACHAR, 2003).
Juntamente a este crescimento da população idosa, encontra-se o avanço
das inovações tecnológicas, que assumem características peculiares na vida
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cotidiana deste público, uma vez que podem se tornar potencializadores de
habilidades ou agravantes, dependendo de como a sociedade emprega tais
tecnologias. Nesse sentido, pesquisas apontam que há um abismo entre o público
idoso e as TIC’s devido ao contexto geracional e social que viveram, visto que esta
distância produz um cenário não só de exclusão digital, como também social
(KACHAR 2001; 2003; PASSERINO et al., 2006).
A inserção do idoso no mundo tecnológico e digital contribuirá não só para a
aquisição de novos conhecimentos, como a efetivação do exercício de sua
cidadania, autonomia e independência, além de favorecer o desempenho das
habilidades cognitivas e funcionais do indivíduo idoso, possibilitando vivenciar uma
velhice bem-sucedida.
Atrelado a estas constatações, este estudo justifica-se ainda pela inserção da
pesquisadora na temática do envelhecimento desde 2011, atuando na realização de
oficinas de Psicologia e como monitora de informática da Oficina Digital por
aproximadamente dois anos, ambas oficinas desenvolvidas pelo Projeto de
Extensão Universitária Terceira Idade em Ação, na UENF.
Durante este tempo, foi observado nas aulas a convivência dos idosos com a
distorção negativa sobre o processo de envelhecimento, e, sobretudo, a crença da
incapacidade de adquirir novos conhecimentos e dominar as novas tecnologias.
Porém, com o avançar das aulas, foi possível perceber a efetivação do aprendizado
e a mudança de crenças em relação a si mesmo.
Considerando o contexto em que se apresenta, este estudo está centrado na
necessidade

de

compreender

o

fenômeno

do

envelhecimento

e

suas

complexidades, incluindo o reconhecimento da relevância do contexto da inclusão
digital e seus desdobramentos sobre o desempenho cognitivo, assim como as
possíveis influências sobre a percepção de um envelhecimento bem-sucedido.
Buscou-se, ainda, contribuir com um corpo de conhecimentos e reflexões de
modo a orientar os idosos, bem como a sociedade em geral, sobre as possibilidades
da inclusão digital, onde o idoso possa ter contato com o mundo, exercendo sua
cidadania e mantendo-se ativo; o que pode colaborar para uma velhice bemsucedida.
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1 CONCEPÇÕES SOBRE ENVELHECIMENTO HUMANO, VELHICE E SUAS
DIMENSÕES

1.1 Características sociodemográficas do envelhecimento no Brasil

A tendência do envelhecimento populacional é uma preocupação emergente
da nossa sociedade, principalmente pela evidencia dos estudos e pesquisas que
comprovam que o número de pessoas idosas cresce em largos passos, em
proporção as pessoas que nascem (IBGE, 2010).
De acordo com Almeida (2013), falar de envelhecimento populacional remete
às mudanças na estrutura etária populacional que “produz um aumento do peso das
pessoas acima de determinada idade, considerada como definidora do início da
velhice” (p. 17). De acordo com o Estatuto do Idoso, no Brasil, considera-se idoso o
sujeito que possui idade igual ou superior a 60 anos (ESTATUTO DO IDOSO,
2003).
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (2009), o
Brasil conta com uma população aproximada de quase 21 milhões de pessoas de
60 anos ou mais de idade. O aumento da populacional da pessoa idosa também é
evidenciado pelo último levantamento do último censo (IBGE, 2010), indicando que
em 1960 a proporção de idosos que era de 4,7%, passou para 8,5% em 2000 e em
2010 esse número chega a 10,8%, conforme a Figura 1 ilustra.
Figura 1 – Crescimento Populacional no Brasil (1960-2000-2010)

Fonte: IBGE (2000; 2010).
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Esses números são evidenciados pelo reflexo da diminuição das taxas de
fecundidade e do nível de reposição populacional, que relacionada a outros fatores,
tais como os avanços da tecnologia, especialmente na área da saúde,
desenvolvimento de políticas públicas, novos olhares sobre o envelhecimento,
melhoria das condições de saneamento básico e nutricionais, colaboraram não só
para o crescimento deste grupo etário, como para a longevidade (KACHAR, 2003;
IBGE, 2010; PILGER; MENON; MATHIAS, 2011).
De acordo com os dados do IBGE (2000), a queda da taxa de fecundidade
iniciou-se somente a partir de 1960 e de forma gradual foi se intensificando até os
dias atuais, o que permitiu a ocorrência da transformação demográfica vivenciada
atualmente. O Gráfico 1 demonstra a evolução da taxa de fecundidade no Brasil
entre a década de 1950 e os anos 2000.
Gráfico 1 – Evolução na queda de fecundidade no Brasil entre 1950-2000
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Fonte: IBGE (2000).

De acordo com Camarano (2002) o aumento deste seguimento etário é
consequência de dois fatores que se correlacionam, sendo a alta da fecundidade no
passado, principalmente entre os anos de 1950 e 1960 quando comparada com os
números atuais e a redução da taxa de mortalidade da pessoa idosa. Todavia,
esses fatores proporcionaram que a população idosa evidenciasse uma maior
proporção dentro da população total, aumentando a expectativa de vida e
consequentemente a expansão da pirâmide etária brasileira.
Beltrão et al. (2004), apontam que, em 2020, espera-se que o grupo etário
dos idosos venha a constituir 14% da população brasileira. Esse crescimento pode
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ser justificado pela desaceleração demográfica em outros grupos etários, e
principalmente pelo aumento da expectativa de vida. A Figura 2 apresenta a
evolução da estrutura etária brasileira entre os anos de 1980 e 2020.
Figura 2 – Evolução da Estrutura Etária Brasileira (1980-2020)

Fonte: IBGE (2007).

É possível perceber que em 2020 a proporção de idosos com 70 anos ou
mais será o seguimento etário que mais crescerá e a proporção de jovens sofrerá
uma redução em comparação aos outros anos.
Sobre esse apontamento, o Ministério da Saúde (2006) comenta que a partir
de 1960 o seguimento etário que mais vem crescendo no Brasil é o grupo com 60,
enquanto que a população jovem encontra-se em um processo de desaceleração do
crescimento.
De acordo com as projeções da OMS (2002), vislumbra-se que em 2025 o
Brasil será o sexto pais no mundo em número de população idosa, tendo em vista
que o grupo etário de indivíduos com 80 anos ou mais, será a parcela populacional
que mais sofrerá aumento (WHO, 2002).
A Figura 3 apresenta as projeções da população de 80 anos ou mais por
sexo entre os anos 1980 e 2050 no Brasil.

23

Figura 3 – Projeções da População de 80 anos ou mais por sexo no Brasil (1980-2050)

Fonte: IBGE (2008).

Observa-se um crescimento acelerado entre os anos para esse grupo etário,
principalmente no que tange o sexo feminino. É valido ressaltar que sobre o
fenômeno da longevidade uma das questões mais interessantes é a expectativa de
vida sobre os sexos. Spirduso (2005) aponta que em todo mundo as mulheres
vivem de 4 a 10 anos a mais do que os homens. Este apontamento pode justificar o
crescimento do grupo etário octogenários, tendo em vista a maior proporção de
mulheres.
De acordo com os apontamentos observados sobre envelhecimento
populacional, em especial os dados e as projeções apresentadas, pode-se dizer que
o Brasil vem perdendo sua característica de um país jovem. O aumento dessa
parcela populacional, juntamente com a longevidade, nos traz grandes desafios, a
começar pelas demandas nas áreas de saúde, educação, serviço social e políticas
públicas. É fundamental compreender que as mudanças demográficas dos últimos
tempos fez emergir uma maior representatividade entre o seguimento etário dos
idosos, o que tem fomentado preocupações com as questões sobre o
envelhecimento e seus desdobramentos.
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- O perfil do idoso brasileiro

Os

dados

sociodemográficos

evidenciado

nas

pesquisas

sobre

o

envelhecimento, nos permite observar que o perfil do idoso brasileiro se traduz em
especificidades peculiares a este grupo etário, que merece seu devido destaque.
No que tange o crescimento populacional dos idosos em proporção ao sexo,
os estudos e pesquisas demonstram que o processo de envelhecimento é
demarcado por um fenômeno que chamamos de feminização da velhice
(CARVALHO; GARCIA 2003; SHEPHARD, 2003).
Além se tornar visível o aumento do percentual de idosas na sociedade, Neri
(2007) aponta que este fenômeno possui características marcantes como maior
longevidade em relação aos homens, aumento da sua participação entre a
população economicamente ativa e papel central de chefes.
É preciso considerar que essa evidência está associada ao fato das
mulheres viverem mais que os homens, considerando as condições diferenciadas
entre homens e mulheres de acesso aos serviços de saúde e atividades alternativas
para manutenção e cuidado com a saúde de uma forma integral.
Figura 4 – Distribuição da População por Sexo segundo grupos de Idade, Brasil 2010

Fonte: IBGE (2010).
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Segundo dados da PNAD (2009), a maior proporção de idosos na população
brasileira tem entre 60 e 69 anos, porém a proporção de idosos com 70 anos ou
mais tem aumentado significativamente, fato este que pode ser observado na figura
4. É possível observar que quase em todos os seguimentos etários a proporção de
mulheres sobrepõe a porcentagem de homens.
Sobre o estado civil, a pesquisa de Dias (2010), corrobora com os dados do
IBGE (2000) ao sinalizar um crescimento da proporção de idosos casados em
ambos os sexos, com um aumento no percentual de 77,3% para os homens e
40,8% para as mulheres.
Outro estudo realizado pela Fundação Perseu Abramo (2007), nomeado
“Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade”, evidenciou
que 52% dos idosos eram casados, sendo essa proporção maior entre os homens
(73%) do que em mulheres (37%).
De acordo com Neri (2007), que visou identificar o perfil sociodemográfico
dos idosos brasileiros, apontou que apenas 7% dos idosos pesquisados possuíam
ensino médio completo, tendo em vista que a grande maioria, 71%, tinha ensino
fundamental. Esses dados corroboram com os dados de Beltrame (2008), Dias
(2010) e Conceição et al. (2012) no tocante à escolaridade, destacando a
predominância da baixa escolaridade entre os idosos contemplados em seus
estudos.
Desta forma, embora seja evidente a predominância da baixa escolaridade
entre os idosos no Brasil, eminentes contribuições vêm destacando o aumento dos
anos de estudo para essa parcela da população. De acordo com o IBGE (2010), a
escolaridade dos idosos ainda é considerada baixa, tendo em vista que 30,7%
desses sujeitos possuem menos de um ano de instrução.
Em consonância com os números do IBGE (2010) em relação à
aposentadoria, os dados da pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2007) revelam
que, de modo geral 64% dos idosos pesquisados são aposentados, tendo em vista
que o evento da aposentadoria se apresenta de forma peculiar em relação aos
sexos, em que o sexo masculino apresenta um maior predomínio de aposentados
em relação às mulheres.
No que concerne os arranjos familiares, os dados da pesquisa da Fundação
Perseu Abramo (2007), demonstram que 51% dos idosos pesquisados residem com
cônjuges ou parceiros, e ainda 15% moram sozinhos. É possível observar que a
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proporção de idosos residindo com cônjuges é maior do que em relação aqueles
que residem sozinhos. Mesmo não representado a maioria dos arranjos familiares
no Brasil, é preciso considerar a realidade dos idosos que estão vivendo sozinhos.
Nesta direção, a literatura aponta (SAAD 2003; CAMARGOS et al., 2006;
CAMARGOS et al., 2011) que a proporção de idosos que residem sós vem
crescendo, o que é evidenciado pelos números do IBGE em 2007, onde em 1991 a
proporção era de 9,8% de idosos em domicílios unipessoais e em 2006 este número
passou a ser de 13,2%.
Quanto à raça, os dados do último levantamento do IBGE (2010) apontam
que a que 55,4% das pessoas idosas declararam-se brancas, seguido por 36,1%
das que se declararam pardas e 7,2% das que se disseram ser negras.
Em síntese, há de se considerar que o perfil do idoso brasileiro, assume a
forma de, na sua maioria, ser constituído pelo sexo feminino, com a predominância
de idosos jovens (60 a 69 anos), casados e residindo com cônjuges, aposentados e
com baixa escolaridade.

1.2 Concepções sobre o envelhecimento humano

O ritmo acelerado do envelhecimento designa novos olhares e desafios
inerentes para a sociedade brasileira na atualidade. O envelhecimento humano e
sobre tudo a longevidade, ocorre em um contexto marcado por intensas
transformações tecnológicas, sociais e econômicas.
De acordo com Neto (2001), falar de envelhecimento humano há 50 anos era
algo restrito à esfera privada e familiar, porém após os anos 60, esta temática se
revelou como um interesse social e político de grande importância na sociedade
contemporânea.
No que concerne à temática do envelhecimento humano, é preciso elucidar
acerca da complexidade e da diversidade sobre a terminologia intrínseca aos
sujeitos que chegam aos 60 anos. Neste sentido, busca-se considerar as diversas
dimensões e concepções que estão implicadas no processo de envelhecimento,
considerando a heterogeneidade e as singularidades presentes no ser humano, não
só na velhice, como em todas as etapas da vida.
É importante compreender o processo de envelhecimento e a etapa da
velhice como duas esferas distintas, com definições e conceitos particulares a cada
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uma, porém que se configuram como domínios indissociáveis e complementares
(LIMA; SILVA; GALHARDONI., 2008). Diante do exposto, procura-se compreender o
envelhecimento como um processo singular e peculiar, que se relaciona com as
influências durante a trajetória de vida de cada um. Já a velhice como um estado
resultante deste processo, de modo a ser vivenciada de acordo com as
possibilidades contextuais em que se insere.
O envelhecimento é considerado um processo dinâmico relacionado a
inúmeros fatores. Segundo Machado (2003), pode seguir um ritmo acelerado ou
retardo, dependendo dos fatores ambientais, genéticos, familiar, problemas de
saúde, hábitos e classe social de cada indivíduo. Assim, envelhecer se torna único
para cada pessoa, estando diretamente relacionado aos fatores ocorridos no
decorrer da existência de cada um.
Para Dátilo (1998), o envelhecimento é um “[...] processo que se inicia no
momento da fecundação e cessa somente com a finitude” (p. 4). Veras (1994)
pontua com uma visão mais ampla sobre o processo de envelhecimento:
[...] é um termo impreciso, e sua realidade difícil de perceber. [...]
Nada flutua mais do que os limites da velhice em termos de
complexidade fisiológica, psicológica e social. [...] Não é possível
estabelecer conceitos universalmente aceitáveis e uma terminologia
globalmente
utilizável
com
relação
ao
envelhecimento.
Inevitavelmente, há conotações políticas e ideológicas associadas
ao conceito (p. 25).

Portanto, o envelhecimento sugere vários olhares, no tocante as questões
vigentes de cada época, que influenciam de forma direta o comportamento, os
hábitos, os costumes e as ideias de toda uma sociedade. Tendo em vista que, o
envelhecer, ainda hoje, carrega um peso social, não sendo tão bem aceito por
muitos, perdurando o estigma de ser um período marcado por perdas e declínios,
em que a conquista de uma velhice bem-sucedida é um desejo muitos. (NERI;
FREIRE, 2000).
Neste sentido, Both (2000) enfatiza que as mudanças na demografia em
relação ao crescimento da população idosa, precisa ser compreendida como uma
oportunidade para aquele que envelhece, de forma em que a longevidade passe a
ser vista como um desafio positivo e não como um peso social.
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Leme (1996) pontua que há diversas teorias e definições que esbarram na
temática do envelhecimento, que compreendem este processo através de diversas
óticas, sendo do ponto de vista biológico, fisiológico, social ou psicológico.
Para Agostinho (2004), trata-se de um fenômeno normal, universal e
inelutável, caracterizado por um conjunto de fatores não só fisiológicos, mas
também psicológicos e sociais.
Sobre a conceituação de envelhecimento, a Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS, 1993) propõe que
[...] o envelhecimento é um processo que pode ser compreendido
como sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não
patológico, de deterioração de um organismo maduro próprio a todos
os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne
menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e,
portanto aumente sua possibilidade de morte (p. 192).

Desta forma, verifica-se que o olhar lançado ao processo de envelhecimento,
na citação acima é algo amplamente ligado às questões fisiológicas, que não
deixam de fazer parte, porém há outros aspectos de inerentes a este processo que
acabam

por

sua

vez

não

tão

enfatizados.

A

multidimensionalidade

do

envelhecimento começa a ser compreendida a partir dos apontamentos e
discussões sobre o fenômeno da longevidade, que se faz presente e desafiante em
nosso contexto atual.
Outro apontamento relacionado à conceituação do envelhecimento é lançado
pelo campo da gerontologia, que procura compreender este processo como algo:
[...] dinâmico e progressivo onde há modificações tanto morfológicas
como funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a
progressiva perda de capacidade de adaptação do indivíduo ao meio
ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de
processos patológicos que culminam por levar a morte
(MEIRELLES, 2000, p. 28).

O processo de envelhecimento é algo que acontece ao longo da vida e não é
algo exclusivo a pessoas de terceira ou quarta idade, embora as mudanças de
ordem física e orgânicas sejam mais evidentes nestas etapas da vida.
Sobre isto, Salgado (1988) comenta que:
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[...] a velhice deve ser entendida por um conceito abstrato, muito
embora assuma características comuns originadas das condições
físicas e dos próprios limites impostos pela sociedade. Envelhecer é
uma propriedade particular, com vivências e expectativas
específicas que não reduzem a responsabilidade de vida e
participação ativa no processo social, pois, mesmo velho, o indivíduo
continua membro da humanidade (p. 4).

Por ser um processo inerente ao ser humano, envelhecer nada mais é do que
perpassar por etapas da vida; chegar à velhice ou na terceira idade é completar o
ciclo de vida destinado para todos nós, “[...] não é uma etapa apenas de
deterioração ou de declínio [...] é uma idade de plenitude vitalidade e crescimento”
(PINTOS, 1992, p. 17).
Dantas e Oliveira (2003) contribuem neste sentido enfatizando que ao
envelhecer, não quer dizer que necessariamente, vivenciamos um período de
incapacidades funcionais, psíquicas e emocionais, porém precisamos encarar como
mais um período da vida e, portanto, passível de aprendizado, adaptações, ganhos
e principalmente na conquista de uma qualidade de vida.
Conforme Caldas et al. (2003) enfatizam que é preciso
Libertar-se do conceito do envelhecimento como uma fase de
perdas, e ao menos, um processo doloroso quando existe uma
cultura dominadora investindo numa visão de mundo na qual as
pessoas idosas são incapazes e principalmente improdutivas (p.
309).

Os autores ainda apontam que, no que tange o abandono de velhos
conceitos sobre envelhecer, é preciso considerar que muito embora sejam evidentes
as ideias negativas sobre esse processo, há de se ponderar que a visão negativa
sobre os longevos tem sido alvo de transformações, permitindo a eles possibilidades
de crescimento e aprendizagem. Sendo assim, ao chegar à velhice o idoso poderá
viver uma fase rica em conquistas e realizações.
Portanto, ao envelhecer o indivíduo precisa resgatar seu potencial para as
realizações e criações, independentemente da idade que tenha, porque suas
habilidades, aprendizagem e possibilidades, não se findam com o envelhecimento e
sim, são configuradas novas necessidades e formas de aprendizagem que insiram o
idoso de forma singular no meio social que se apresenta.
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1.3 Idoso, velho e terceira idade: distintas definições?

O crescimento da população idosa é um fato e tal fato se justifica
especialmente em função do avanço tecnológico presenciado em várias áreas de
atuação humana, principalmente, na área médica, mas também pela a ação das
políticas públicas e demais atravessamentos sociais ocorridos em nossa (NERI;
CACHIONI, 1999).
De acordo com Beauvoir (1970), a representação social da pessoa idosa vem
sofrendo diversas alterações ao longo da história, tendo em vista os fatores culturais
e contextuais que se entrelaçam. As conotações negativas acerca da velhice vem
sendo transformada, na medida em que a longevidade passa assumir uma nova
posição em nossa sociedade.
É possível verificar que os indivíduos com idade avançada, na maioria das
vezes, é definido como idoso, velho ou pertencente à terceira idade, quando
chegam aos 60 anos, o que independe de seu estado fisiológico, psicológico e
social. Entretanto, os conceitos sobre a idade é visto em um plano multidimensional
que possuem outras dimensões e significados extrapolando assim, o plano
cronológico.
Para compreender as perspectivas dos indivíduos frente ao envelhecimento,
se torna fundamental abordar os apontamentos históricos que caracterizam a última
etapa da vida, de forma que, os indivíduos pertencentes a esta, são denominados
com diversas nomenclaturas criadas no contexto sociocultural.
Através de influências europeias do século XIX, os termos velho e velhice
assumem as características das pessoas com idade avançada e sem condições
econômicas favoráveis, de forma que os trabalhadores da época encaravam a
entrada para esta fase como sinônimo de invalidez e incapacidade laboral
(PEIXOTO, 1998).
É possível observar que, mesmo nos dias atuais, ainda é visível a imagem
preconceituosa que o termo velho carrega, principalmente diante das gerações mais
novas. O que hoje vem sendo transformado diante do fenômeno da longevidade que
atravessa a realidade social em todos os seguimentos.
Por volta da década de 1960, a imagem do indivíduo aposentado sofre
influencias provocadas por mudanças políticas, principalmente em relação às
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questões financeiras das pensões e aposentadorias, atribuindo assim uma imagem
de prestígio e contemplação aos indivíduos com mais idade (KACHAR, 2003).
Neste sentido, o termo idoso ganha espaço substituindo a palavra velho, e
incorporando novas representações demarcadas pelo status social que este passa a
representar na sociedade. Em consonância Kachar (2003) contribui enfatizando que
neste espaço de representatividade social, “[...] o idoso aposentado passa a receber
apoio financeiro do Estado” (p. 26), sendo contemplado com olhares mais positivos,
tendo em vista, sua capacidade de consumo e poder aquisitivo.
Diante

das transformações

ocorridas no

cenário

social

acerca

do

envelhecimento, surge o termo terceira idade para representar e contemplar os
indivíduos aposentados, que de certa forma continuavam a desempenhar papéis e
mostravam-se ativos e independentes (PEIXOTO, 1998).
De acordo com Neto (2001), o conceito de terceira idade surgiu na França
por volta do período de 1960-70, atribuído a um novo olhar quanto aos aspectos do
envelhecimento, sendo esta uma categoria social emergente demarcada por sua
capacidade ativa no contexto da época. Assim, é iniciado um processo de
fortalecimento político e representativo dos idosos no cenário político e social.
Silva (2008) assinala como fatores que provocaram o estabelecimento desta
categoria social, ou seja, um conjunto de aspectos de implicação social e coletiva
que construíram este segmento da populacional.
[...] a generalização e reorganização dos sistemas de aposentadoria,
a substituição dos termos de tratamento da velhice, o discurso da
gerontologia social, os interesses da cultura do consumo e o
movimento das ‘políticas de identidade (p. 162).

Atualmente se reconhece a ampla utilização dos termos idoso ou terceira
idade para atribuir aqueles que passam dos 60, porém há de se considerar a
existência de diferentes concepções do que velha a definir o idoso ou a terceira
idade.
São consideradas como idosos todos os sujeitos que compõem a população
com idade de 60 anos e mais, tal como definido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741, de outubro de 2003). Já a Organização Mundial da Saúde (2002) considera
como idosas as pessoas com 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento e 65
anos se elas residem nos países desenvolvidos. No Brasil, considera-se idoso
qualquer pessoa com a idade de 60 anos ou mais.
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Sobre as atuais definições e nomenclaturas quanto chegar aos 60 anos,
Maués et al. (2010), enfatiza o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
considera idosos jovens aqueles que têm entre 60 e 70 anos de idade;
medianamente idosos a partir de 70 até 80 anos; e muito idosos acima de 80. Há
também, na literatura, a definição de muitos idosos como aqueles com idade maior
ou igual a 80 anos e, ainda, maior ou igual a 85 anos.
Outra perspectiva trazida por Vieira (1996) refere-se à OMS, que utiliza a
seguinte distinção etária: sujeitos de meia idade, de 45 a 59 anos; idosos, de 60 a
74 anos; velhice, de 75 a 89 anos; e, a partir dos 90 anos, o sujeito se encontra em
condição de grande ou extrema velhice. Ainda de acordo, pessoas consideradas
velhas, acima de 75 anos, segundo Kachar (2003), passaram a fazer parte de um
novo termo: a quarta idade.
Neste sentido Paschoal (1996) aponta que podem ser observadas “[...]
distintas idades biológicas e subjetivas em sujeitos com a mesma idade cronológica”
(p. 27). Portanto, há de se considerar que chegar à velhice não se relaciona apenas
com o plano cronológico, mas principalmente com as aspirações do indivíduo
corresponder com os desafios da vida e sua capacidade frente a seus objetivos.
Como confirma Simões (1998),
[...] caracterizar uma pessoa idosa é um desafio, uma vez que a sua
complexidade reside na utopia de traçar um perfil da pessoa humana
em face de suas peculiaridades. As várias capacidades do indivíduo
também envelhecem em diferentes proporções, razão porque a
idade pode ser biológica, psicológica ou sociológica (p. 25).

A pesquisadora Vitória Kachar (2003), complementa aponta que “o
envelhecimento não é algo que se dá a partir dos 60 anos, apesar de ser uma idade
demarcada para a categoria de idosos, é um processo contínuo, tanto nos aspectos
biológicos como sociais” (p. 38). Desta forma, o envelhecer se apresenta como um
processo que vai muito além das alterações biológicas acometidas ao indivíduo a
partir dos 60 anos, é algo que acontece ao longo de nossas vidas e depende da
influência de fatores que se inter-relacionam, como biológicos, sociais e
psicológicos.
Para elucidar os aspectos sociais implicados no processo de envelhecimento,
destaca-se a reflexão de Mercadante (2002): “[...] o homem não vive nunca em
estado natural; na sua velhice, como em qualquer idade, seu estatuto lhe é imposto
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pela sociedade à qual pertence” (p. 64). Assim, é visto que a velhice também é
estabelecida por sua relação social.
Guidi e Moreira (1996) complementam afirmando que:

O lugar que a pessoa ocupa no sistema de produção reflete sua
posição no sistema social, repercutindo em sua identidade [...]. É
difícil a preparação para a aposentadoria. A reconstrução do
cotidiano é demorada e não se processa de uma hora para outra. A
aposentadoria causa uma fratura na interação social (p. 146).

E em relação aos aspectos emocionais, o sentido de vida e a identidade
muitas vezes vão se transformando pouco a pouco. As perdas recorrentes, o
abando social, o apelo da sociedade contemporânea pela jovialidade, a solidão e o
desgaste dos anos, vão se somando e contribuindo para o aparecimento de
doenças que acometem não só o corpo físico como também à alma (SALGADO,
1982; GATTO, 2002).
Os autores apontam estas características marcantes da condição do idoso na
sociedade, no entanto ao citar os aspectos emocionais, cabe ressaltar a
multiplicidade de experiências subjetivas e singulares do envelhecer.
De acordo com Goldman (2009),
O envelhecimento evidencia uma concepção de subjetividade
fundamentada na identidade individual, social, psíquica e de gênero
[...]. A noção de subjetividade apoia-se nas ideias de invenção, de
produção, de novas situações vividas pelo desempenho, tanto
individual quanto grupal dos idosos, de suas decisões cotidianas (p.
21).

As sociedades ocidentais modernas, entre as quais o Brasil se configura,
apreciam cada vez mais padrões e normas de beleza idealizados e estabelecidos
pelas mídias de cultura de massa. O que é evidenciado pelo Instituto de Pesquisas
Euromonitor (2007), onde o Brasil ocupa a 3ª posição no ranking de maiores
consumidores de cosméticos do mundo.
Tais normas e padrões valorizam a jovialidade, a beleza esculpida, o
dinamismo, o novo saber, a cultura digital, a proatividade, a energia e disposição
para competir. Portanto, nesta circunstância, ter mais de 60 anos é assumir diversos
desafios e se pôr frente a grandes dificuldades, principalmente no que se refere à
apreensão de novos saberes contemporâneos ao novo mundo digital.
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Neste sentido, se tornam complexos os estudos acerca do envelhecimento,
pois a sociedade moderna valoriza papéis sociais previamente definidos, delineados
pela cultura e pela ordem socioeconômica, cujos sujeitos com idade adulta devem
desempenhar determinado papel até aproximadamente os cinquenta anos e após
esta idade, os papéis se tornam invisíveis e obsoletos. Como afirma e questiona
Arcuri (2005),
[...] em nossa cultura não existe a ideia clara do ciclo da vida,
recebemos um intenso treinamento para apenas a metade dela.
Temos um “script” social muito claro a seguir até a idade de 50 anos.
Quanto a isso não há dúvida. Mas depois de ter cumprido os
deveres por assim dizer (estudar, se profissionalizar, casar, ter
filhos, se aposentar, etc.) o que fazer com os próximos 10, 20, 30 ou
40 anos de existência? Onde está a orientação sobre essa etapa da
vida humana que doravante, será o tempo mais longo de nossa
existência? (p. 14).

A autora contribui fazendo-nos refletir sobre a necessidade de rompermos
com estereótipos que a sociedade nos impõe a todo o momento sobre a velhice,
lançando questionamentos sobre nossos próprios conceitos e nos encorajando
abandonar uma visão antiga. Incentiva ainda, a prática de ideias e ações
socializadoras, considerando essa nova forma de enxergar e tratar a velhice um
grande desafio que a modernidade propõe ao homem. Neste sentido, a autora nos
faz pensar sobre a longevidade...
Kachar (2005) contribui afirmando que é preciso:
[...] considerar e destacar a face da velhice que não seja só
associada a um tempo de aposentar-se, de doenças e de declínio de
capacidades e potencialidades, pois dependerá do processo
existencial de cada indivíduo, já que o envelhecimento é resultado
de uma trajetória de vida (p. 134).

Neste sentido como propõe as autoras Arcuri (2005) e Kachar (2005), a
velhice precisa ser considerada como resultado de uma vida que é completamente
influenciada pelas questões sociais e não como sinônimo de declínio e inutilidade.
Essas inquietações sobre o envelhecimento fazem emergir pesquisas e estudos que
tomaram um lugar de destaque, onde estudiosos e pesquisadores de diversos
segmentos buscam compreender as múltiplas faces do envelhecer como
determinantes que proporcionem melhores condições de saúde e vida dos idosos.
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Contudo, de acordo com todos os apontamentos descritos até aqui sobre o
envelhecimento e a velhice, é fato que o idoso hoje possui um novo perfil, marcado
pela busca ativa de atividades e reposicionamento social. Todavia, é obvio que não
podemos negar e nem evitar o processo de envelhecimento, porém a construção de
estratégias e ações que colaborem para que esta fase seja vivenciada com
qualidade e bem-estar passa a ser dever de todos.
Neste sentido Pelzer e Sandri (2002) realçam que

O idoso é um ser em transformação, podendo ainda aprender, amar
empreender, trabalhar, criar, em suma viver. Na nossa sociedade
muitas vezes nos esquecemos de que o mundo dos afetos
construído pelo convívio social não sofrem um processo de
deterioração com o avançar dos anos (p. 119).

Portanto, a velhice começa a ser vista como uma fase de pleno
desenvolvimento, sendo apontada em diversos estudos como uma etapa tão cheia
de possibilidades como qualquer outra, no qual o idoso poderá vislumbrar uma
velhice bem-sucedida e com qualidade de vida, na medida em que juntamente com
outros fatores, o contexto sociocultural seja propicio.
Essas mudanças na concepção do idoso frente ao envelhecimento,são
vislumbradas através de ações que vem decorrendo principalmente a partir da
década de 1960, quando é fundada a Sociedade Brasileira de Gerontologia, no Rio
de Janeiro. No fim da década de 1980 surgem as Universidades brasileiras da
Terceira Idade (PEIXOTO, 1997), e as políticas referentes a esse público etário
passam a ser discutidas, a exemplificar a criação da Política Nacional do Idoso em
1999, propondo uma visão de envelhecimento saudável, e em 2003 o surgimento
Estatuto do Idoso.
Neste sentido, a adoção de novos parâmetros e olhares em relação aquele
que envelhece, são refletidas na ampliação dos centros de convivência e das
Universidades para Terceira Idade (UnATIs), na criação de projetos e programas de
cunho socioeducativos, na valorização dos estudos em relação ao envelhecimento e
principalmente na adoção de novos conceitos em relação a condição de ser idoso.
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1.4

Processos

de

Envelhecimento

Humano:

O

que

muda

quando

envelhecemos?

Com o passar do tempo todos os seres vivos passam por transformações, em
nós seres humanos, algumas destas transformações são inerente à vontade própria,
já outras são fortemente influenciadas pelos estilos de vida, hábitos e costumes.
Para

Zimerman

(2000),

envelhecer

pressupõe

alterações

físicas,

psicológicas e sociais que acometem a todos os indivíduos. Sabe-se que, ao
envelhecer, o corpo se altera, trazendo alterações inerentes a esta fase. É valido
salientar que, apesar da universalidade deste processo, envelhecer nem sempre
decorre de forma única ou padronizada, ou seja, cada um envelhece do seu jeito, de
forma e ritmo peculiar.
A literatura aponta um consenso sobre os padrões de envelhecimento, que
são compreendidos por alguns aspectos, a saber, o envelhecimento primário,
secundário e terciário (ROLIM; FORTE, 2006). De acordo os autores, entende-se
por envelhecimento primário a diminuição da capacidade adaptativa do indivíduo, de
forma que os declínios físicos e cognitivos apresentam-se de forma lenta e gradual.
O envelhecimento secundário ou senil, é caracterizado pelo agravante de patologias
que podem acometer o indivíduo idoso. E por fim, o terciário ou terminal se
apresenta através de grandes perdas de origem fisiológica que geralmente levam á
óbito.
Mazo et al. (2001) pontuam que os padrões de envelhecimento são
influenciados pelos aspectos sociais, biológicos, funcionais e intelectuais, o que
permite compreender o envelhecimento sob a ótica destes padrões. Neste sentido,
de acordo com as autoras, compreende-se 4 tipos de envelhecimento que se
correlacionam intimamente e acomete todos os indivíduos, porém de diferentes
formas, no qual podemos citar:
 Envelhecimento Biológico: caracterizado por um processo contínuo que
ocorre durante toda a vida de forma peculiar a cada um;
 Envelhecimento Social: ocorre de diferentes formas, influenciado pela cultura
e contexto social vigente, fortemente condicionado a capacidade laboral e
ativa do indivíduo, sendo a aposentadoria e a perdas de papéis fatores
marcantes;
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 Envelhecimento Funcional: este é marcado pela dependência do indivíduo de
outros

para

desempenhar

tarefas

habituais

e

suprir

necessidades

consideradas básicas, como tomar banho, escovar os dentes, caminhar,
entre outras; e
 E por fim, o Envelhecimento Intelectual: é quando o indivíduo apresenta
falhas e modificações desfavoráveis nas habilidades cognitivas, como perda
de memória, desorientação, dificuldade de concentração, entre outros.
Diante dos apontamentos enfatizados pelas autoras cima, percebe-se que o
processo de envelhecimento não é algo exclusividade biológica, e sim relacionado a
diversos fatores, o que também é apontado por Paschoal (2002), que apresenta
outros aspectos envolvidos no processo de envelhecimento.
O Quadro 1 apresenta os aspectos contemplados por Paschoal sobre as
alterações inerentes ao envelhecimento.

Quadro 1 – Aspectos do Envelhecimento
Fonte: PASCHOAL (2002, p. 27).

Em suma, vimos que o processo de envelhecimento é algo absolutamente
heterogêneo, singular e variável, que é atravessado por alterações em diversos
aspectos relacionados a vida do indivíduo. Tendo em vista que gozar de uma boa
velhice é o resultado de um processo que se inicia na infância influenciado pelas
escolhas, hábitos, preferências e atitudes que se tem ao longo da vida.
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1.5 Funções cognitivas associadas ao envelhecimento
Desde o nascimento apresentamos características peculiares e diferenciadas
a outras espécies. Essas diferenças são descritas pela nossa capacidade cognitiva
de pensar, transmitir ideias e sentimentos por intermédio dos mecanismos da
linguagem (LEITÃO, 2007). Segundo a autora, o desenvolvimento dos processos
cognitivos abrange toda capacidade de processar as informações, não podendo
estas ser consideradas como funções restritas a uma etapa da vida, mas, sim, como
algo que se desenvolve durante toda a existência humana.
Para Piaget (1983), a cognição humana é uma forma de adaptação biológica
na qual o conhecimento é construído gradativamente de acordo com o
desenvolvimento das estruturas cognitivas que se organizam por estágios de
desenvolvimento. Assim, desenvolvimento cognitivo está ligado aos processos de
assimilação e acomodação que promovem o equilíbrio que, por sua vez, varia de
acordo com a idade (FLAVELL et al., 1999). Antunes et.al (2006), corroborando com
a ideia dos autores, compreende como funções cognitivas as fases do processo de
informação,

como

percepção,

aprendizagem,

memória,

atenção,

vigilância,

raciocínio e solução de problemas.
Sabe-se

que

o

envelhecimento

humano,

durante

muitos anos,

foi

caracterizado por um período marcado exclusivamente por perdas, declínios e
incapacidades. Estudos nas áreas da medicina, psicologia e gerontologia têm
observado uma mudança na percepção do processo de envelhecimento,
especialmente no aspecto cognitivo, considerando a importância que hoje é
atribuída ao envelhecimento bem-sucedido à conquista da qualidade de vida.
A longevidade humana trouxe uma nova forma de pensar sobre o
envelhecimento, onde o vigor do corpo físico assume novas proporções,
considerando tão quão importante o exercício cerebral para a manutenção e
conquista de um envelhecer bem-sucedido.
Nesse sentido, Kachar (2001) afirma que a “[...] cognição é tida como uma
construção que resulta da interação do ser vivo com o seu mundo” (p. 16). Sendo
assim, a manutenção desta não é um fator exclusivamente biológico, mas depende
dos hábitos, costumes e estilos de vida do sujeito.
Pesquisadores como Kachar (2001), Yassuda e Abreu (2006) e Neri e
Yassuda (2012) apontam que, durante o envelhecimento, algumas capacidades
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cognitivas apresentam um real declínio, especialmente nas funções como memória,
atenção, função executiva e velocidade do processamento das informações.
Estudos de Diciovanna (1994) e Damasceno (1999) corroboram com os
apontamentos dos autores, enfatizando que algumas funções parecem realmente
declinar com a idade, entre elas, as funções executivas, a memória de trabalho, as
habilidades visuoespaciais e as funções de atentivas. Entretanto, de acordo com
Shacter (2003), as funções que tendem a manterem preservadas com o
envelhecimento são a inteligência cristalizada, a memória implícita, as habilidades
motoras e o aprendizado não-associativo.
É importante salientar que durante o processo de envelhecimento, algumas
habilidades cognitivas tendem a declinar com a idade, porém outras podem se
manter estável ou até mesmo melhorar em função da experiência de vida de cada
indivíduo (Baltes, 1987; Parente & Wagner, 2006).Todavia, os declínios cognitivos
normais do envelhecimento não afetam as capacidades de forma generalizada e
nem ocorre de forma homogênea em todos os indivíduos (Salthouse, 1984).
Sabe-se que os motivos que induzem o declínio cognitivo durante o
desenvolvimento humano ainda não são bem esclarecidos, porém, são fontes de
grandes estudos na área. Nesse sentido, Irigaray e Schneider (2008) afirmam que
“[...] o declínio cognitivo é ocasionado pelo desuso, doenças, fatores psicológicos e
fatores sociais, mais do que o envelhecimento em si” (p. 74).
O declínio das habilidades ligadas à memória tem repercussões significativas
para o envelhecimento, interferindo na capacidade de reconhecimento, lembrança,
evocação, entre outros, gerando prejuízos sociais e ocupacionais (Souza & Chaves,
2005). Neste sentido, cabe destacar que devido à função central que a memória
exerce nas habilidades cognitivas, prejuízos nesta área podem implicar nas
questões como o convívio social, o autocuidado, a autonomia, e na capacidade de
processamento

da

informação,

podendo

acarretar

perdas importantes

na

independência e na qualidade de vida do indivíduo (Carvalho, Neri, & Yassuda,
2010).
Em consonância com os autores, Neri e Freire (2000) descrevem em seus
estudos, que esses declínios somados aos fatores do envelhecimento interferem na
possibilidade do sujeito idoso manter-se ativo e independente, acarretando prejuízos
significativos em todos os fatores da sua vida.
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É importante salientar que, assim como estudos que apontam um real
declínio das funções cognitivas com o avançar da idade, essas perdas podem ser
compensadas por ganhos em aquisição de novas experiências, aprendizados e a
vivência de novas habilidades, conforme os estudos de Parente e Wagner (2006).
Os sujeitos idosos possuem uma capacidade de elaborar “[...] novas estratégias
adaptativas frente às suas dificuldades” (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008, p. 76).
Neste sentido, estudos realizados com ratos indicam que a maneira como o cérebro
é utilizado pode produzir alterações mensuráveis em sua estrutura, realizando
novas conexões entre neurônios criando novas células cerebrais (NERI, 2001).
De acordo com Yassuda et al., (2006), alguns mecanismos de compensação
também vêm sendo trabalhados e pesquisados na tentativa de minimizar os
prejuízos decorrentes da senescência. Dentre as múltiplas possibilidades que
podem corroborar com o envelhecimento saudável, o uso das tecnologias, em
especial o computador tem se mostrado promissor neste sentido.
Em um estudo transversal realizado com idosos participantes de uma Oficina
de Inclusão Digital, estes demonstraram ganhos significativos na capacidade de
planejamento e na velocidade de processamento de informação (BANHATO;
NASCIMENTO, 2007). Irigaray e Schneider (2008) também observaram, que a
utilização da tecnologia por idosos apresentou-se como uma forte aliada para o bom
funcionamento cognitivo, além de contribuir para uma boa qualidade de vida e
diminuição do isolamento social.
Devido a essas possibilidades, a saúde cognitiva do sujeito idoso pode estar
associada ao tipo de atividade, aos hábitos e ao estilo de vida no qual o sujeito está
inserido socialmente. É valido enfatizar que a manutenção das habilidades
cognitivas e prevenção dos déficits assumem destaque na longevidade, tendo em
vista que a construção de uma velhice satisfatória ou bem-sucedida depende dos
fatores e eventos acumulados ao longo da existência de cada um.
Portanto, manter-se ativo, exercendo atividades que envolvam o exercício
cerebral e a manutenção de hábitos saudáveis podem colaborar para uma
longevidade com menores riscos de doenças degenerativas e incapacidades,
oportunizando ao sujeito idoso um envelhecer com possibilidades de ganhos, na
medida em que se mantém ativo preservando sua autonomia, independência e as
relações sociais.
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2 ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO: UM PANORAMA SOCIAL

Com o notório envelhecimento da população brasileira e a crescente
preocupação com a busca de uma vida saudável na longevidade, o tema do
envelhecimento bem-sucedido passa a ser evidenciado, principalmente na
atualidade. Já se sabe que chegar à velhice não implica necessariamente em viver
uma vida de inatividade e doenças, mas, sim, vivenciar um período rico de
possibilidades que podem ser satisfatórias (NERI; FREIRE, 2000).
É fato que vivenciar uma velhice satisfatória é um desejo que acompanha a
humanidade. Essa preocupação, segundo Neri e Yassuda (2012), segue
permeando por diferentes contextos históricos, sejam eles filosóficos, religiosos,
artísticos, científicos e literários, que mesmo produzidos em distintas épocas,
apresentam discussões que de alguma forma se assemelham. A busca pela
preservação da saúde física, cognitiva e psicológica, da autonomia, independência,
produtividade, atividade, além da expectativa de ter uma vida positivamente
realizada e saudável são preocupações recorrentes para a conquista de uma
velhice bem-sucedida.
As transformações ocorridas na sociedade nos últimos anos – especialmente
nas últimas décadas do século XX – somaram esforços para o aumento da
consciência sobre as diferentes formas de se envelhecer, principalmente no campo
da Gerontologia. Pesquisas que abordam os resultados ideais do processo de
envelhecimento já não buscam apenas compreender o que é envelhecer em si, mas
os resultados possíveis deste processo que é a velhice (TEIXEIRA; NERI, 2008).
Neste sentido, tanto pesquisadores como a sociedade de uma forma geral
investiram seus interesses pela busca e compreensão de chegar à velhice de forma
bem-sucedida. De acordo com Neri e Freire (2000), houve um aumento da
consciência de que “[...] os idosos podem sentir-se felizes e realizados e de que,
quanto mais forem atuantes e estiverem integrados em seu meio social, menos
ônus trarão para a família e para os serviços de saúde” (p. 22). Destaca-se, assim, o
processo de envelhecimento como um constructo universal e a velhice, por sua vez,
como uma etapa resultante daquele, que merecem a devida atenção tanto das
ciências, tecnologias, políticas públicas e da sociedade em geral quanto dos
próprios indivíduos.
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Estudos no campo da Gerontologia buscam, desde a década de 1950,
investigar características positivas sobre o processo de envelhecimento humano.
Tal busca foi “[...] simbolizada pelo lema da Gerontological Society of America:
acrescentar vida aos anos e não apenas anos à vida” (NERI; FREIRE, 2000, p. 23).
Essa ideia circula fortemente até os dias atuais, especialmente nos estudos sobre
qualidade de vida do idoso, envelhecimento bem-sucedido ou satisfatório.
Embora

alguns

autores

destaquem

que

as

discussões

sobre

o

envelhecimento bem-sucedido seja um tema relativamente recente, que permeiam o
campo científico a partir da década de 1950, Neri e Freire (2000) pontuam que:
A ideia de envelhecimento ideal, bem sucedido, de uma longa
velhice sem perda de vigor físico e da agilidade mental do jovem
atrai o interesse das pessoas desde a Antiguidade . Cícero, em seu
livro De Senectude, parte da ideia que o indivíduo tem o poder de
construir uma imagem positiva da velhice e de seu envelhecimento,
afirmando que essa etapa da vida não é feita apenas de declínios e
perdas, mas abriga muitas oportunidades (p. 23).

Neste sentido, segundo os autores citados, é possível observar que mesmo
em 44 a.C, Cícero já destacava a velhice como um momento oportuno, vinculando a
força e o caráter à concepção da idade, enfatizando os aspectos positivos do
envelhecimento.
Atreladas às ideias de Cícero, diversas crenças sobre o processo de
envelhecimento permitiram que distintas correntes teóricas se apropriassem desta
discussão, o que dificulta o consenso sobre o tema do EBS até os dias atuais.
Porém, há de se considerar que as investigações permitiram modificar a noção
depreciativa de que o envelhecimento está diretamente associado com a ideia de
declínios e perdas, passando a ser visto como uma etapa vital, tão rica quanto
qualquer outra etapa do desenvolvimento, com suas possibilidades e desafios
(ERIKSON, 1998; DEBERT, 1999; GROISMAN apud MASORO, 2002; UCHÔA et
al., 2002).
Sob essa perspectiva, Neri (2001) evidencia que nos últimos anos destaca-se
um novo olhar aos fatores subjetivos do indivíduo, como o bem-estar, a satisfação
com a vida, a autoestima, a qualidade de vida, o que colabora para o crescimento
da discussão sobre a temática do EBS. Embora ainda não exista consenso entre os
autores sobre o termo, essa discussão tem evoluído juntamente com as
reformulações do próprio conceito de saúde, que deixou de se restringir à ausência
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de doença, passando a incluir os fatores subjetivos do sujeito que abrangem o
campo biopsicossocial da sua existência (OMS, 2005).
Deste modo, a literatura aponta a existência de diferentes concepções acerca
do processo de envelhecimento, bem como as diferentes possibilidades resultantes
deste processo, que podem ser vivenciadas de forma satisfatória ou não. Isso
porque o processo de envelhecimento é uma experiência heterogênea que implica
em diversas estratégias para obtenção da qualidade de vida, bem-estar, satisfação
com a vida, e sucessivamente para a percepção de uma boa velhice.
Neste sentido, abaixo serão apresentadas diferentes concepções sobre o
envelhecimento bem-sucedido, que historicamente foram construídas.

2.1 Diferentes concepções de envelhecimento bem-sucedido

A busca pelo envelhecimento de forma bem-sucedida é uma questão em
estudo que se contrasta com a antiga ideia de que o envelhecer é vivenciar um
processo contínuo de perdas e declínios, representando uma mudança de foco nos
estudos dos gerontólogos, em resposta ao aumento da longevidade e do número de
sujeitos idosos saudáveis e ativos na sociedade (PAPALIA; OLDS, 2000).
Sabe-se que até mesmo antes da década de 1960 os gerontólogos têm se
preocupado em desenvolver enquadramentos conceituais para a descrição dos
resultados satisfatórios do processo de envelhecimento (BEARON, 1996). Nessa
direção, de acordo com os novos olhares da gerontologia, algumas pessoas podem
usufruir de possibilidades para vivenciar uma velhice melhor que outras (ROWE;
KANH, 1997), visto que a heterogeneidade do processo de envelhecimento e a
subjetividade podem influenciar em uma velhice bem-sucedida ou não.
Teixeira e Neri (2008) pontuam que a busca pela descrição de uma velhice
bem-sucedida na sociedade ocidental iniciou em 1944, quando se estabeleceu o
American Committee on Social Adjustment to Old Age. Além de ser o precursor
sobre investigações conceituais acerca do envelhecimento bem-sucedido, o comitê
desenvolveu “[...] instrumentos de medidas que correlacionaram o bem-estar
subjetivo

aos

fatores

autonomia,

bem-estar

psicológico,

estratégias

de

enfrentamento e geratividade” (p. 81).
O surgimento do termo EBS e suas diferentes concepções se devem pela
importante mudança ideológica nos estudos sobre o envelhecimento, influenciado
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pelos avanços na sociedade, preconizando enfatizar os aspectos positivos da
velhice e o potencial de desenvolvimento associado ao processo de envelhecimento
(ROWE; KAHN, 1998; NERI; YASSUDA, 2012).
A literatura aponta que o termo EBS surgiu no início da década de 1960,
associada às transformações contextuais que se faziam presentes na época,
considerando o processo de envelhecimento e a velhice como etapas universais do
desenvolvimento humano, compreendendo, assim, o envelhecimento como um
processo multifatorial e que vai de encontro a indicadores individuais. Nesta
ocasião, as variáveis satisfação e atividade são enfatizadas pelos gerontólogos
como essenciais para atingir um envelhecimento bem-sucedido ou satisfatório
(RYFF, 1982).
É importante atentar que a ênfase dada nas variáveis satisfação e atividade,
ocorria em um momento contextual da década de 1960, tendo como o fator
desencadeante para estas investigações o envelhecimento populacional que ocorria
nos Estados Unidos e na Europa, aliado à ideia que a manutenção em atividades
ocasionava satisfação com a vida e vice-versa (NERI, 2006).
Sobre a utilização do termo envelhecimento bem sucedido, este foi
mencionado inicialmente por Robert. J. Havighurst, que utilizou a expressão
successful aging em um artigo publicado na primeira edição da revista The
Gerontologist, uma das principais publicações no campo da gerontologia, em 1961
(MOTTA et al., 2005).
As variâncias no significado do EBS ou na determinação de um conceito,
historicamente, têm em paralelo as teorias clássicas sobre o envelhecimento
humano que influenciaram os estudos posteriores acerca da temática. Segundo
Papalia e Olds (2000), em 1961, dois investigadores sobre a temática do
envelhecimento humano, Cumming e Henry, propuseram uma das primeiras e
influentes teorias acerca do envelhecimento no campo da gerontologia. A Teoria do
Desengajamento ou Desligamento caracterizava o EBS pelo afastamento mútuo
entre os idosos e a sociedade. Os autores compreendiam o desengajamento como
um fator normal e universal, e defendiam a ideia de que “[...] a decadência do
funcionamento físico e a consciência da proximidade com a morte favoreciam uma
gradual e inevitável retirada de papéis sociais” (p. 680).
Neste contexto, a presente teoria faz sentido em uma época caracterizada
pela baixa esperança de vida, pelo início precoce dos declínios e incapacidade dos
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indivíduos, além de elevadas exigências físicas laborais, que colaboravam para o
desengajamento precoce dos sujeitos idosos na sociedade. Deste modo, para
vivenciar uma velhice bem-sucedida, diante da teoria proposta por Cumming e
Henry (1961), o idoso por vontade própria se retirava das atividades sociais, do
trabalho, do convívio familiar, e de forma passiva se preparava o enfrentamento da
morte.
O campo da Gerontologia lança críticas à teoria descrita por não colaborar
com os esforços em desfazer a ideia negativa do conceito de velhice, na medida em
que nesta época os gerontólogos concentravam-se em destacar o potencial e as
possibilidades das pessoas frente ao envelhecimento.
Em oposição e crítica à teoria do desengajamento, a teoria da atividade surge
como uma segunda teoria sobre o envelhecimento humano, mostrando existir uma
alta correlação entre as variáveis atividade e satisfação com a vida. Nesta teoria, o
EBS tem relação com o maior tempo possível das atividades iniciadas durante a
meia idade. Neste sentido, para envelhecer bem, uma pessoa deve permanecer
ativa o quanto possível, pois a perda de papéis e o decréscimo de atividades
resultam em fatores de risco em relação à saúde de uma forma geral
(HAVGHURST, 1961).
Essa teoria também alcançou argumentações e o surgimento de novas
ressignificações do conceito EBS. A Teoria da Atividade, hoje é considerada
simplista por generalizar a existência de um único padrão de se envelhecer de
forma satisfatória e não considerar os aspectos subjetivos do indivíduo (PAPALIA;
OLDS, 2000). Todavia, há de se considerar que tal estudo influenciou investigações
posteriores sobre os aspectos do envelhecer e, sobretudo, as potencialidades do
indivíduo associado à velhice, quando este permanece ativo.
A Teoria da Continuidade é uma das concepções mais recentes no estudo do
envelhecimento. Proposta pelo gerontologista Atchley (1972), a teoria propõe que os
idosos bem-sucedidos eram aqueles que permaneciam cultivando hábitos,
preferências, estilos de vida e relacionamentos desde a meia idade até a velhice.
Esta pespectiva enfatiza a “[...] necessidade das pessoas manterem uma conexão
entre o passado e o presente, na medida em que a atividade represente uma
continuação de um estilo de vida” (PAPALIA; OLDS, 2000, p. 680). A ideia de
continuidade na velhice colabora para novos estilos de vida, na medida em que
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oferece possibilidades de independência e autonomia ao sujeito idoso, rompendo
com os conceitos de descontinuidade, antes discutida.
No fim da década de 1980, o conceito de envelhecimento bem-sucedido
alcançou novos olhares, abandonando conceitos puramente biológicos que
explicavam

o

envelhecimento,

e

optou-se

por

explicar

o

processo

de

envelhecimento em termos de hábitos, valores, crenças, fatores psicossociais,
padrões de vida, entre outros (ALMEIDA, 2013).
De acordo com Teixeira e Neri (2008), Rowe e Kahn em 1987 propuseram a
distinção entre o envelhecimento normal ou típico, patológico e bem-sucedido.
Segundo os autores, o envelhecimento normal estaria associado aos declínios
normais da velhice, porém com ausência de doenças associadas ao processo de
envelhecimento, já o patológico associa-se a doenças adquiridas com o avançar da
idade, de forma que o bem-sucedido estaria relacionado com baixo risco de
doenças e incapacidades, e a alta funcionalidade das capacidades, de forma a obter
um engajamento total com a vida, incluindo relações interpessoais (ALMEIDA,
2013).
Cabe destacar que, na década de 1990, o objetivo dos pesquisadores passou
a ser a identificação de fatores determinantes do envelhecimento bem-sucedido, em
que a criação de escalas e instrumentos objetivos para a avaliação prevaleciam
como foco nos estudos dos pesquisadores interessados na temática do
envelhecimento (TEIXEIRA; NERI, 2008).
Silva, Lima e Galhardoni (2010) destacam que na década de 1990 o conceito
de envelhecimento bem-sucedido passou a ser discutido por duas perspectivas
teóricas: a biomédica de Rowe e Kahn (1998) e a psicossocial de Baltes e Baltes
(1990). A primeira tinha como objetivo estudar a condição funcional do idoso frente
ao envelhecimento, já a segunda buscava explicar o processo de adaptação e
compensação de perdas e ganhos durante a velhice.
De acordo com a perspectiva biomédica proposta por Rowe e Kahn (1997), o
envelhecimento bem-sucedido seria composto por três fatores:
1. Engajamento com a vida;
2. Manutenção de altos níveis de habilidades funcionais e cognitivas; e
3. Baixa probabilidade de doença, e incapacidade relacionada à prática de
hábitos saudáveis para redução de riscos.
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Nesta perspectiva, os autores propõem que o envelhecimento bem-sucedido
é resultado da integração dos três fatores apresentados acima, de forma que os
sujeitos idosos possam buscar possibilidades de prevenção de doenças, elevação
das capacidades físicas e cognitivas e a busca contínua do engajamento mútuo com
a vida, o que torna imprescindível a manutenção de elevados níveis dos fatores
apresentados (LIMA; SILVA; GALHARDONI, 2008).
A intercessão destes fatores é representada na ilustração que pode ser
visualizada na Figura 5.

Figura 5 – Modelo de envelhecimento bem-sucedido.

Fonte: Rowe e Kahn, 1997.

Embora estes fatores sejam essenciais, esta teoria propõe de forma
secundária as dimensões socioculturais, e ainda não considera as atribuições
subjetivas do indivíduo sobre suas próprias percepções acerca de suas condições
de saúde e bem-estar (TEIXEIRA; NERI, 2008), valorizando assim a dicotomia
saúde-doença e se valendo de um conceito limitado sobre saúde.
Lupien e Wan (2004) lançam argumentações a esta perspectiva, onde
salientam que a definição conceitual de envelhecer bem não possibilita idosos com
alguma incapacidade sejam considerados bem-sucedidos. Ainda de acordo com as
argumentações incitadas à perspectiva biomédica proposta por Rowe e Kahn
(1997), Mota et al. (2005) concluem em seu estudo que há limitações para o
preenchimento do terceiro critério de envelhecimento bem-sucedido (ausência de
doenças e incapacidades) para sujeitos que possuem uma idade avançada.
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Reforçando a argumentação, faz-se necessário ressaltar que com o avançar da
idade é inevitável o decréscimo de algumas habilidades.
De forma semelhante, Strawbridge et al. (2002), em estudo de revisão em
comparação ao modelo proposto por Rowe e Kahn (1997), concluiu que muitos
sujeitos idosos consideram-se bem-sucedidos mesmo possuindo alguma doença ou
comorbidades.
Observa-se que modelo biomédico de envelhecimento bem-sucedido ganha
argumentações, na medida em que os pesquisadores buscam na heterogeneidade
do envelhecimento definições ou conceituações tão abrangentes quanto o processo
de envelhecimento, de forma a não limitar uma definição objetiva, e sim privilegiar
as questões individuais, sociais e culturais sobre envelhecer bem.
Ao iniciar o ano 2000, a ênfase dos pesquisadores foi dada à subjetividade,
onde objetivavam a compreensão da percepção dos idosos frente à experiência do
envelhecimento, associando de forma integrada os resultados objetivos com as
avaliações subjetivas (GLASS, 2003; DEEP; JESTE, 2006).
Assim, no que se refere à perspectiva psicossocial proposta por Baltes e
Baltes (1990), os pesquisadores propõem que a velhice bem-sucedida pode ser
alcançada por uma sequência de três estratégias adaptativas, a saber: seleção,
otimização e compensação das perdas (SOC). Ao propor o modelo SOC, os autores
sugerem que o indivíduo idoso busca de forma contínua selecionar as tarefas que
possuem maior habilidade, excluindo aquelas que possuem menos destreza,
aperfeiçoando as habilidades que estão preservadas, minimizando as perdas
compensadas pela maximização dos ganhos (PAPALIA; OLDS, 2000).
No que se refere à compreensão da sequência proposta pelo modelo (SOC),
Baltes e Smith (2003 apud TEIXEIRA E NERI, 2008) destacam que
A etapa da seleção consiste no direcionamento eletivo do
desenvolvimento, incluindo a escolha das estruturas disponíveis
para a obtenção satisfatória de metas. A otimização é o processo de
potencializar os meios selecionados para o percurso, envolvendo o
uso de recursos internos e externos para que o resultado seja
eficiente. A compensação associa-se à otimização e se caracteriza
pela aquisição ou ativação de novos meios e aprendizagens para
compensar o declínio que coloca em risco a funcionalidade efetiva
(p. 86).

49

Diante do modelo proposto, pode-se compreender que o envelhecimento
bem-sucedido é influenciado pela capacidade compensatória, frente às perdas
inerentes ao processo de envelhecimento, de forma a facilitar sua adaptação às
mudanças ocorridas em si mesmo e no mundo que o cerca. Sugerindo assim que o
enfrentamento das limitações com a maximização dos pontos fortes e o
fortalecimento de comportamentos adaptativos, minimizam as perdas o que
colabora para um melhor ajustamento (TORRES, 2002; TATE et al., 2003).
Lima, Silva e Galhardoni (2008) e Teixeira e Neri (2008) ressaltam que a
perspectiva psicossocial considera importante as variáveis, satisfação com a vida,
engajamento social e utilização de recursos psicológicos para a conquista e
realização das metas traçadas ao longo da vida.
Cabe salientar que os estudos de Paul Baltes e suas preposições acerca do
envelhecimento bem-sucedido se destacaram em âmbito internacional, e tornaramno como um dos pesquisadores “[...] mais expressivos dessa proposta no âmbito da
psicologia do desenvolvimento” (SCORALICK-LEMPKE; BARBOSA; MOTA, 2012,
p. 648), considerando, assim, uma proposta emergente no Brasil e muito utilizada
nas pesquisas contemporâneas.
A

partir

daí

a

temática

do

envelhecimento

bem-sucedido

ganhou

repercussões em todos os níveis, especialmente nos campos da Gerontologia e
Geriatria, sendo alvo de novas pesquisas e estudos. Neste sentido, Kahn (2003)
incita que as discussões sobre envelhecimento bem-sucedido “[...] seja acrescido
pelo modelo teórico proposto por Baltes e Baltes em 1990 e por investigações que
consideram a autopercepção dos idosos sobre o estado de saúde” (SILVA; LIMA;
GALHARDONI, 2010, p. 869).
Diante das concepções teóricas apresentadas sobre o EBS, pode-se
destacar a presença de duas abordagens metodológicas no estudo sobre a temática
envolvendo as preposições abordadas, sendo uma abordagem objetiva e a outra
integrada (TEIXEIRA; NERI, 2008).

De acordo com os autores, a primeira

concepção prioriza a dicotomia sucesso/fracasso e o estabelecimento de critérios
unicamente objetivos, o que sugere que os idosos que não possuem uma velhice
bem-sucedida são totais responsáveis pelas suas condições não saudáveis. Já a
segunda, busca unir de forma integrada as medidas objetivas e as percepções dos
idosos, de forma a valorizar a subjetividade, onde a conquista de uma velhice bem-
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sucedida passa a ser um objetivo pessoal, podendo ser modificado ao longo da
vida.
Com o intuito de sintetizar as informações sobre as distintas concepções
apresentadas, o Quadro 2 apresenta uma descrição sucinta dos principais
apontamentos sobre o envelhecimento bem-sucedido, seguindo uma linha do
tempo. Isso nos leva a compreender que o termo envelhecimento bem-sucedido foi
atravessado por diferentes olhares que se relacionavam com o contexto
sociocultural vigente, não estabelecendo, até o presente momento, uma concepção
única.
Quadro 2 – Síntese sobre as diferentes concepções do termo EBS
Autores
Havighurst (1961)

Preposições de EBS

Atividade, manutenção da saúde, satisfação e
participação social. “Dar vida aos anos e tirar
satisfação da vida”
Cumming e Henry (1961)
Teoria do Desengajamento - Afastamento mútuo
dos idosos das participações sociais e preparação
para a morte.
Havghurst (1961), Neugarten,
Teoria da Atividade - Envolvimento social,
(1968), e Lemon et al. (1972)
engajamento em atividades no maior tempo
possível.
Atchley (1972)
Teoria da Continuidade - Manutenção de estilos de
vida que mantém o corpo e a mente saudável
através do exercício, bons hábitos e o envolvimento
em atividades que sejam interessantes ao longo da
vida.
Rowe e Kahn (1987)
Distinção entre o envelhecimento normal, patológico
e bem-sucedido.
Rowe e Kahn (1997)
Perspectiva Biomédica - O envelhecimento bemsucedido centra-se em sujeitos idosos com
cacteristicas psicologicas e fisiológicas acima da
média.
Baltes e Baltes (1990)
Perspectiva Psicossocial - O envelhecimento bemsucedido pode ser alcançado por uma sequência de
seleção, otimização e compensação das perdas
pela maximização dos ganhos (SOC).
Kanh (2003)
Enfatiza que o modelo de Baltes e Baltes (1990)
seja acrescido por investigações que valorizam a
autopercepção dos idosos.
Fonte: elaborado pela autora.
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2.2 A busca da construção de um conceito emergente

Pode-se observar que as discussões sobre o envelhecimento bem-sucedido
vem assumindo destaque na literatura gerontológica, embora sua conceituação,
bem como suas implicações metodológicas e teóricas, não tenha alcançado até o
momento um consenso entre os pesquisadores.
É importante destacar que a conceituação do termo EBS é atravessada por
componentes culturais e, de forma alternativa, utilizada por vários descritores para
se referir ao conceito de envelhecer bem, incluindo “[...] envelhecimento saudável,
ativo, robusto e bem-sucedido” (TEIXEIRA; NERI, 2008, p. 91).
Ainda de acordo com os autores, a heterogeneidade do termo dificulta o
consenso entre os pesquisadores, pois o processo de envelhecimento é algo
singular que perpassa o campo da objetividade, sendo necessário o conhecimento
das expectativas pessoais e subjetivas para o estabelecimento de definições acerca
do envelhecimento bem-sucedido.
Neri (2006) destaca que atualmente várias expressões são consideradas
equivalentes, incluindo
[...] qualidade de vida na velhice, bem-estar psicológico, bem-estar
percebido,
bem-estar
subjetivo
e,
mais
recentemente
envelhecimento satisfatório ou bem-sucedido (successful aging),
estas formam um constructo global referenciado a diversos pontos
de vista sobre o envelhecimento como fato individual e social (p. 12).

Entretanto, observa-se o surgimento de críticas e argumentações à
nomenclatura do termo que remete a ideia de sucesso/fracasso, como também de
sucesso/situação econômica. De acordo com Neri (1995), o termo acende críticas
“[...] quando se entende que em bem-sucedido existe uma conotação de bem-estar
econômico associado a uma exacerbação do individualismo” (p. 34).
A utilização do termo sucesso traz diferentes conotações que muitas vezes
são confundidas com as realizações financeiras, onde, devido à vinculação
materialista do termo, alguns pesquisadores consideram uma escolha não tão
assertiva para descrever os resultados da velhice (BALTES; CARTENSEN, 2000).
De acordo com Baltes e Cartensen (2000 apud TOMASSINI; ALVES, 2007),
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[...] sucesso não está explicitamente limitado a resultados utilitários.
Sucesso pode se referir à conquista de objetivos pessoais de todos
os tipos, variando da manutenção do variando da manutenção do
funcionamento físico e boa saúde à generatividade, integridade do
ego, autoatualização e relacionamento social (p. 91).

Neste sentido, Neri (2006) aponta que, embora o termo tenha incitado
inúmeras discussões devido as suas diferentes conotações, enfatiza que as
concepções emergentes priorizam como ideia central o fato de que envelhecer
satisfatoriamente “[...] depende do delicado equilíbrio entre as limitações e as
potencialidades do indivíduo o qual lhe possibilitará lidar em diferentes graus de
eficácia, com as perdas inevitáveis do envelhecimento” (p. 13).
Kahn (2002 apud TEIXEIRA; NERI, 2008) salienta que a expressão bem
sucedido não tem uma conotação intencional de classificação como bem ou mal
sucedido, visto que o termo surgiu em um contexto norte-americano que preserva
um olhar dicotômico de tudo, negando a extensão dos processos naturais.
As concepções emergentes compreendem a velhice bem-sucedida como um
fenômeno multifatorial, que compreende fatores culturais, sociais, psicológicos e,
sobretudo, subjetivos, para além do sujeito biológico.
A integração destes fatores possibilitarão condições diferenciadas para que o
sujeito idoso vivencie os declínios e as transformações que fazem parte do processo
de envelhecimento, adaptando-se de forma bem-sucedida às transformações
ocorridas consigo e com seu meio (NERI; FREIRE, 2000). Portanto, compreender o
envelhecimento sob essa perspectiva requer uma concepção ampla e abrangente
do termo.
A partir do ano 2000, os gerontólogos passaram a apreciar os aspectos
subjetivos do envelhecer e suas possibilidades para o crescimento e aprendizado,
enfatizando os fatores heterogêneos que estão vinculados a este processo, como o
bem-estar, os índices de satisfação na velhice e a autopercepção (TEIXEIRA E
NERI, 2008).

Buscaram, ainda, identificar em pesquisas e trabalhos científicos

evidências sobre os possíveis indicadores de sucesso na velhice, conforme
demonstra a síntese do Quadro 3.
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Quadro 3 – Síntese de possíveis indicadores de EBS relacionados em pesquisas.
Pesquisadores/ ano

Indicadores de EBS

Strawbridge et al. (2002)

Bem-estar subjetivo é critério essencial para a velhice
bem-sucedida.
Bowling e Dieppe (2005)
Priorizam a importância da morbidade até a
preparação para a morte.
Phelan et al. (2004)
Capacidade de aceitação das mudanças ocorridas
com o avançar da idade.
Hansen-Kyle (2005)
Conceito pessoal que tem como foco as expectativas
individuais ao longo da vida.
Fonte: elaborado pela autora.

Em revisão de literatura, Phelan e Larson (2002) analisaram estudos que
objetivaram definir o envelhecimento bem-sucedido e a evidência dos possíveis
indicadores de sucesso relacionados ao termo, onde consideraram as seguintes
características:

satisfação

com

a

vida;

longevidade;

baixa

incapacidade;

participação social ativa; alta capacidade funcional; e adaptação positiva.
Para Deep e Jeste (2006), a conceituação do termo está longe de atingir uma
definição única. Por meio de um estudo sobre o tema, a fim de averiguarem os
indicadores e critérios utilizados para a definição do envelhecimento bem-sucedido,
encontraram 28 definições em 29 artigos analisados. Inúmeras variáveis foram
relacionadas, porém, de acordo com Teixeira e Neri (2008), apenas dez definições
mais citadas foram classificadas em categorias, as quais estão relacionadas no
Quadro 4.
Quadro 4 – Indicadores de envelhecimento bem-sucedido correlacionados com
a prevalência de citações nos artigos analisados por Depp e Jeste (2006)
Indicadores de EBS
Prevalência de Citações
Ausência de incapacidade funcional
26 artigos
Ausência de déficits cognitivos
13 artigos
Bem-estar subjetivo
9 artigos
Engajamento Social
8 artigos
Baixa prevalência de doenças
6 artigos
Longevidade
4 artigos
Autopercepção da saúde
3 artigos
Características da personalidade
2 artigos
Condição financeira
2 artigos
Autoavaliação do EBS
2 artigos
Fonte: elaborado pela autora.
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De acordo com Rosa (2007), nos estudos avaliados por Depp e Jeste (2006),
“[...] aproximadamente um terço dos idosos foram classificados com um EBS. A
maioria das definições esteve baseada na ausência de incapacidade funcional, com
uma baixa inclusão de variáveis psicossociais” (p. 18).
Quanto aos dados obtidos através dos instrumentos de investigação nos
artigos analisados pelos pesquisadores, pode-se destacar a utilização dos seguintes
instrumentos:
 Miniexame do Estado Mental > 8;
 Short-form 36 (SF-36);
 Escala de Depressão Geriátrica (pontuação 5 em 15 itens) e;
 Autopercepção do envelhecimento bem-sucedido (escala Likert).
Ainda de acordo o presente estudo verificou, a partir dos artigos pesquisados,
não haver correlação com o envelhecimento bem-sucedido as seguintes variáveis:
gênero; estado civil; renda; e escolaridade, apontado assim os preditores mais
expressivos para uma velhice bem-sucedida:
Ser idoso jovem, ter melhor desempenho nas AVDs, não ser
fumante, não ter atrite e nem problemas auditivos, praticar atividade
física regularmente, frequência alta nos contatos sociais, ausência
de depressão e déficit cognitivo, menor número de condições
médicas e melhor autorrelato de saúde (DEPP; JESTE, 2006 apud
TEIXEIRA; NERI, 2008, p. 84).

Em outro estudo, Oliveira et al. (2012) buscaram analisar os principais
indicadores sobre envelhecer bem, conforme Phelan e Larson (2002) e Depp e
Jeste (2006). Os autores concluíram que grande parte dos trabalhos analisados
determinam a qualidade de vida e o bem-estar como as principais características
para vivenciar uma velhice bem-sucedida, seguido pela capacidade funcional,
independência para a realização das atividades diárias e atitudes em relação a vida.
Nos últimos anos, os estudos emergentes sobre o envelhecimento bemsucedido, buscaram não apenas identificar as variáveis que possam indicar uma
velhice satisfatória, e sim complementar de forma integrada os dados pesquisados,
onde os resultados sejam contemplados com medidas objetivas, avaliações
subjetivas ou com a integração de ambos.
Neste sentido, Phelan e Larson (2002) realçam que os pesquisadores
dificilmente investigavam as opiniões dos idosos sobre suas condições de

55

envelhecimento, tendo em vista que o conhecimento de suas percepções possa vir
a colaborar para a elaboração de novas definições de envelhecimento bemsucedido.
Corroborando com as ideias dos autores, Teixeira e Neri (2008) destacam
que nos últimos cinco anos os estudos sobre o envelhecimento bem-sucedido têm
deixado de conhecer e compreender as percepções dos idosos sobre suas próprias
experiências ao envelhecer, associando esse conhecimento aos resultados das
avaliações objetivas.
Desta forma, falar de padrões de envelhecimento atualmente requer romper
com noções rígidas e simplistas que generalizam as questões individuais, sociais e
psicológicas de cada sujeito, levando em consideração o ajustamento das
percepções subjetivas com os fatores biopsicossociais.
Segundo Neri e Yassuda (2012):
Uma velhice bem-sucedida revela-se em idosos que mantêm
autonomia, independência e envolvimento ativo com a vida pessoal,
com os amigos, com o lazer, com a vida social. Revela-se em
produtividade e em conservação de papéis sociais adultos. Traduzse em autodescrições de satisfação e ajustamento (p. 8).

A literatura aponta que nos últimos anos as pesquisas enfatizam, além dos
fatores subjetivos e sociais, os mecanismos compensatórios e adaptativos podem
influenciar o processo de envelhecer satisfatoriamente, ressaltados por Baltes e
Baltes (1990). “Os avanços nas ciências biológicas e na área cognitiva em
psicologia têm estabelecido novos limites à plasticidade do organismo humano”
(NERI, 2006, p. 13). Entretanto, essa capacidade compensatória e adaptativa dos
idosos descoberta pelos pesquisadores, tem seus limites determinados pela
capacidade de plasticidade e diferenças individuais.
É importante salientar que o envelhecimento, sendo uma competência
adaptativa, está totalmente relacionado com o modo de vida do sujeito e com os
fatores socioculturais em que está exposto desde seu nascimento até sua velhice.
Nesse sentido, Freire (2000) enfatiza que:
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[...] o envelhecimento bem-sucedido é visto como uma competência
adaptativa do indivíduo, ou seja, a capacidade generalizada para
responder com flexibilidade aos desafios resultantes do corpo, da
mente e do ambiente. Esses desafios podem ser biológicos,
mentais, autoconceituais, interpessoais ou socioeconômicos (p. 24).

Outro aspecto interessante relacionado aos fatores que contribuem para uma
velhice bem-sucedida é enfatizado por Salmazo-Silva (2006). O autor analisou a
participação de idosos em centros de convivência, apontando um bom status
cognitivo, elevados índices de satisfação com a vida e baixos sintomas depressivos.
Estes resultados confirmam a ideia de Mercadante (2002) sobre os espaços de
convivência, de troca de relações, observando no engajamento social possibilidades
para o exercício da cidadania, a construção de novos papeis sociais e a valorização
pessoal.
As pesquisas apontam que a satisfação com a vida é um dos indicadores de
envelhecimento bem-sucedido mais apontados nos estudos, o que colabora com a
noção de que sujeitos idosos satisfeitos estão sempre dispostos a alcançar metas e
motivados para a realização de novas atividades, o que mantém o bem-estar
psicológico (NERI; FREIRE, 2000).
De forma semelhante, a variável qualidade de vida tornou-se um fator
relevante na compreensão do EBS, quando em 1995 insere a subjetividade em sua
definição. Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005) substitui a
expressão envelhecimento saudável por envelhecimento ativo, tornando-se um dos
mais influentes grupos de estudos sobre a qualidade de vida: o Grupo de Qualidade
de Vida da Organização Mundial de Saúde – WHOQOL GROUP. Segundo o Grupo,
a qualidade de vida é definida como “[...] a percepção do indivíduo da sua posição
na vida, no contexto da sua cultura e dos sistemas de valores da sociedade em que
vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”
(ALLEYNE, 2001, p. 1).
Para Neri (2006) vivenciar uma boa qualidade de vida na velhice transcende
a responsabilidade pessoal e deve ser considerada um constructo influenciado
fortemente pelas questões socioculturais, na medida em que vivemos em uma
sociedade em constantes transformações.
Cabe destacar o desempenho cognitivo como outro aspecto relevante
associado à qualidade de vida e ao envelhecimento bem-sucedido. De acordo com
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Ribeiro e Yassuda (2007), os declínios nas habilidades cognitivas na velhice podem
acarretar prejuízos em todo o funcionamento do indivíduo, levando a riscos no
desempenho da autonomia e independência. Desta forma, Yassuda e Abreu (2006)
pontuam que o bom desempenho cognitivo em idosos está vinculado com a sua
saúde e qualidade de vida, considerando a capacidade cognitiva um fator
fundamental na envelhecimento satisfatório e na longevidade.

[...] o bom desempenho cognitivo é importante para a autonomia e
para a capacidade de autocuidado de idosos, influenciando também
nas decisões a respeito da possibilidade de o idoso continuar a viver
independentemente, com segurança, dirigir seu automóvel, cuidar de
suas finanças e administrar suas medicações (YASSUDA; ABREU,
2006 apud IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008, p. 75).

Portanto, compreender sobre o alcance de um envelhecimento bemsucedido, ou a promoção de qualidade de vida na velhice, requer romper com
conceituações rígidas e objetivas, pois a promoção destas dependerá dos fatores
que estejam envolvidos, sejam eles psicológicos, sociais, biológicos e subjetivos,
expandindo-se em uma multidimensionalidade.
Bowling et al. (2007) enfatizam que existe uma percentual considerável de
idosos que se percebem com elevados índices de qualidade de vida, mesmo com a
presença de algum comprometimento relacionado à saúde física.
Entende-se que envelhecer de forma bem-sucedida depende puramente da
harmonia entre as potencialidades e as limitações do sujeito, que podem sim ser
influenciadas pelos fatores socioculturais; porém os fatores subjetivos determinaram
os limites do envelhecer. Muito embora sejam evidentes os declínios inerentes à
idade, as possibilidades compensatórias possibilitarão ao sujeito oportunidades de
adaptação frente às transformações, que podem ocorrer na velhice, como em
qualquer fase da vida.
Embasado nos estudos exploratórios sobre a temática do envelhecimento
bem-sucedido até o momento, podem-se ressaltar alguns fatores para a conquista
de uma velhice satisfatória:
1. Satisfação com a vida;
2. Engajamento em estilos de vida saudáveis;
3. Bem-estar psicológico;
4. Envolvimento social e interpessoal;
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5. Participação ativa em atividades;
6. Adaptação frente às transformações;
7. Manter-se ativo fisicamente e cognitivamente; e
8. Atitudes positivas diante da vida;
Levando em consideração os fatores apresentados, sugere-se que não é
apenas na velhice que se deve preocupar-se com os resultados do envelhecimento,
visto que diversas estratégias podem ser contempladas durante toda a vida. Neri e
Freire (2000) pontuam que a preocupação inerente ao envelhecimento humano não
é uma responsabilidade única do sujeito, mas cabe também à sociedade, aos
fatores históricos, culturais e biológicos.
Deste modo, é importante compreender que a heterogeneidade do
envelhecimento resultou na imprecisão conceitual do termo, porém a literatura
estudada nos aponta que a valorização dos fatores subjetivos e a percepção dos
próprios idosos acerca de suas condições de envelhecimento, mesmo com a
presença de limitações, mostram um novo horizonte no estudo do envelhecimento
bem-sucedido, confirmando as possibilidades satisfatórias desse momento tão vital
do ser humano.
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3 O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL FRENTE A NOVA SOCIEDADE
TECNOLÓGICA

“A tecnologia invadiu as casas, empresas, instituições de todos os
tipos, a sociedade como um todo está se tornando informatizada”
(KACHAR, 2003, p.51).

Vivenciamos um contexto de modernização fortemente influenciado pelas
transformações tecnológicas que inauguram um novo mundo, repleto de conexões e
interfaces. Neste novo mundo, no qual podemos chamar de era digital ou sociedade
do conhecimento destaca-se, o instantâneo, a informação, a virtualidade, o que tem
permitido novas formas de comunição e interação das pessoas e o aumento da
capacidade de acesso a tudo aquilo que se deseja.
Neste sentido, Assmann (1998) afirma que “[...] o acesso à informação e ao
conhecimento [...] passou a ser uma condição para participar dos frutos do
progresso tecnológico” (p. 72).
Entretanto, tantas facilidades e inovações que o mundo virtual propõe, nem
sempre é acompanhado por todos, principalmente quando se trata do público idoso.
Neste contexto, entende-se que as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC´s), precisam ser incorporadas por todos os que fazem parte deste mundo cada
vez mais globalizado, o que propõe um desafio frente ao envelhecimento cada vez
mais acelerado.
Desta forma, buscou-se com o presente capítulo, percorrer de forma
contextual o caminho das TIC´s na nova sociedade, bem como a relação dos idosos
com as TIC´s, destacando as experiências da inclusão digital na terceira idade.
3.1 A Nova Sociedade das Tecnologias da Informação e Comunicação

A sociedade contemporânea vem atravessando uma onda de transformações
em todas as áreas do conhecimento humano. Os impactos produzidos nos últimos
tempos na sociedade através dos avanços das TIC’s têm provocado uma profunda
reestruturação no estilo de conduta, atitudes, hábitos e tendências das populações
mundiais, principalmente da população idosa (KACHAR, 2003). Novas práticas
surgiram, novos costumes e tendências. Inúmeras nomenclaturas são dadas ao
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momento em que estamos vivendo. Fala-se de era digital, era do computador,
sociedade do conhecimento, entre outros. A sociedade passou a ser denominada
pelos instrumentos que utiliza para se modernizar e não pelos seus feitos ou por
aquilo que constrói. .
O fato é que mudamos, ou foi o mundo que mudou? Para responder tal
indagação Castells (2005) afirma que:

Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade: é a
sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia, de acordo com
as necessidades, os valores e os interesses das pessoas que
utilizam as tecnologias. Além disso, as tecnologias de comunicação
e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos
sociais da própria tecnologia (p. 17).

Souza (2003) aponta que as tecnologias se sucedem uma a uma e o novo de
hoje é fruto de um amadurecimento, de uma evolução que se desenvolve
progressivamente, ou seja, o novo de hoje é o avançado do ontem e o ultrapassado
do amanhã.
De

acordo

com

Santos

(2005),

significativas

transformações

são

presenciadas na sociedade desde 1ª da revolução industrial. A partir das mudanças
ocorridas no contexto social desde século XVIII até os dias atuais, a sociedade
atravessa por inúmeros caminhos de modernização em busca do mundo autônomo,
ágil e interativo. Os avanços fazem parte de uma nova ordem econômica que dita as
regras, apontando as necessidades do novo mundo, ou de uma nova era: da
informação.
O autor aponta que as transformações advindas com a substituição da força
física pelas máquinas redimensionaram a vida da humanidade em várias
dimensões, principalmente no que tange as relações sociais. Neste aspecto cabe
destacar que, assim como a revolução industrial impactou o mundo, a revolução
tecnológica ou informacional que se apresenta, sinaliza a necessidade quase que
urgente da apropriação das tecnologias para a produção do conhecimento, sendo
este o bem de consumo mais explorado atualmente.
Com a chegada da internet na década de 1990 a sociedade se viu diante do
mais poderoso meio de comunicação e informação do mundo. Essa ferramenta
possibilitou junto ao computador uma gama de facilidades possibilitando aos
indivíduos recursos necessários para fazer compras sem sair de casa, conhecer
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várias pessoas de países diferentes, trocar de informações, ingressar em um curso
à distância, entre tantos outros exemplos, podemos citar da própria realidade na
qual estamos inseridos.
O mundo virtual permite a seus usuários navegar por um vasto meio que
informações que possibilita o acesso ao que se interessa de forma quase imediata,
como afirma Castells (2003) “[...] a internet é um meio de comunicação que permite
pela primeira vez a comunicação de muitos com muitos” (p. 8).
Souza (2003), aponta em seu livro Comunicação, Educação e Novas
Tecnologias, que o maior beneficio trazido pela internet é “[...] sem dúvida a grande
transformação social que ela tem proporcionado. Quando falamos em social nos
referimos à troca do conhecimento entre as pessoas através da reciprocidade ou
convivência” (p. 67). É fato que as Tecnologias da Informação e Comunicação
reformularam a vida na sociedade em diferentes aspectos, especialmente no que
concernem as trocas, as experiências, as relações sociais, o que influencia
fortemente o modo de vida e costumes de todos ao redor, pertencentes a quaisquer
gerações.
Neste contexto, Silveira (2001) aponta que:
A informação penetrou na sociedade tal como a energia elétrica.
Resultante da revolução industrial, reconfigurou a vida das cidades.
O computador ícone da nova revolução, ligado a rede está alterando
a relação das pessoas com o tempo e com o espaço [...] estamos
falando de uma tecnologia que permite aumentar o armazenamento,
o processamento e a análise de informações, realizar bilhões
relações entre milhares de dados (p. 15).

Sabemos que, tanto a informação quanto a comunicação, passaram por
fases que acompanham o contexto social vigente de cada época, fazendo parte das
necessidades de cada sociedade, onde ferramentas como cartas, livros e
telegramas surgiram a fim de otimizar e aproximar uma comunicação não interativa
na época. E hoje tais ferramentas são substituídas pelos celulares, chats, e-mails,
mensagens instantâneas entre outros, onde esta passou a ter interatividade.
Levando-se em conta o significado de interatividade, Silveira (2001) afirma
que:
Há uma crescente utilização do adjetivo “interativo” para qualificar,
computador e derivados, brinquedos eletrônicos, eletrodomésticos,
sistema bancário on-line, programas de rádio e tv, etc, cujo
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funcionamento permite ao usuário-consumidor-espectador-receptor
algum nível de participação, de troca de ações e de controle sobre
acontecimentos. Na era da interatividade ocorre a transição da
lógica da distribuição (transmissão) para a lógica da comunicação
(interatividade). Isso significa uma modificação radical do esquema
clássico da informação baseado na ligação unilateral emissormensagem-receptor (p. 12).

Segundo Souza (2005), estamos diante de várias mudanças na sociedade
moderna, trazidas pela cultura digital. Inferimos que existe uma nova forma de
produção social do espaço, na qual o tempo e espaço são destituídos de um lugar
físico, conceito este que precisa ser incorporado pela sociedade vigente de forma
quase instantânea.
Falar sobre tempo e espaço em uma sociedade que não se utiliza mais de
espaço físico para construir suas relações, é um tanto espantoso para indivíduos
que nasceram em tempos e espaços diferentes, em que o conceito de espaço era
vinculado à matéria e muito bem demarcado pelos conceitos da física. Porém hoje o
nosso espaço está em qualquer lugar, seja no Brasil ou fora dele, seja em casa ou
no trabalho. Essa mobilidade de se estar onde quiser é que transforma e tem
transformado as nossas relações e o nosso cotidiano.
Os avanços tecnológicos da sociedade moderna têm permitido um
distanciamento progressivo dos indivíduos de suas referências de
tempo e espaço, chamado de desencaixe [...]. O espaço concreto
cria seu oposto, o espaço virtual, e novas formas de contatos
interpessoais. [...] o desencaixe seria o deslocamento das relações
sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através
de extensões indefinidas de tempo-espaço. Daí emerge o que
denominamos de ciberespaço, isto é, um dos processos
contemporâneos de desencaixe, promovido pela telemática
(GIDDENS, 1994 apud SILVA; SILVA, 2006).

Sobre este conceito de ciberespaço Pierre Lévy (2000) diz que é:
[...] o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial
dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico
de informações que ele abriga, assim como os seres humano que
navegam e alimentam esse universo (p. 17).

Entretanto, sabe-se que os avanços das novas tecnologias, em especial a
utilização das ferramentas computador e internet não são uniformes em todos os
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setores, mas dependente de variáveis sócio-históricas, aspectos individuais e
organizacionais em níveis macro e micro sociais, dependendo de ações e
motivações individuais e sociais (PASSERINO; PASQUALOTTI, 2006).
Assim os meios tecnológicos, como a internet, podem atuar como um canal
de construção de informação, e a mesma pode ser transformada em conhecimento
por seus usuários. A tecnologia tem modificado com muita velocidade a vida do
homem, alterando sua forma de adquirir conhecimentos. As novas tecnologias
apresentam como os recursos de informação e comunicação que podem ser
utilizadas como uma ferramenta interativa, possibilitando a troca de experiência
entre as pessoas, o que pode fornecer mecanismos para novos aprendizados e a
conquista de novas habilidades.

-Perspectivas da Inclusão Digital

Diante deste panorama de tantas transformações tecnológicas, nos
deparamos com diversos conceitos e nomenclaturas no que tange o universo digital,
e a inclusão digital emerge neste universo acentuando a dicotomia da inclusão e da
exclusão digital que perpassa o aspecto social. Conforme descrito nesta pesquisa, a
informática, assim como os meios tecnológicos estão cada vez mais presentes no
dia-a-dia dos indivíduos trazendo reais benéficos às tarefas rotineiras e por outro
lado acentuando diferenças sociais.
Netto e Rodrigues (2009), afirmam que as práticas de inclusão digital tem
sido discutidas e empreendidas em vários âmbitos e que também tem sugerido
muitas discussões sobre o conceito de inclusão social. É possível acompanhar que
a sociedade atual vem dando destaque aos programas e projetos de cunho
educativo em prol da inclusão digital, entretanto nos cabe a questionar qual é o real
sentido desta expressão?
Na literatura é possível encontrar uma pluralidade de concepções que
perpassam o campo da inclusão digital. Todavia, este estudo buscou contemplar os
apontamentos de pesquisadores como De Luca (2004); Cruz (2004); Melo (2006);
Neto e Rodigues (2009), que apresentam uma vertente de inclusão que vai muito
além da simples apresentação às maquinas ou à instrumentalização do universo
digital.
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De Luca

(2004,p. 9) aponta que “a inclusão digital deve favorecer a

apropriação da tecnologia de forma consciente, que torne o indivíduo capaz de
decidir quando, como e para que utilizá-la”. Enfatiza ainda que:

[...] prover a conectividade e encorajar o voluntariado interno são
apenas algumas formas de promover a inclusão digital como ação
de responsabilidade social. Incentivar a produção e a troca de
conhecimento nas comunidades localizadas na área de entorno da
empresa; fornecer dicas profissionais, compartilhar experiências,
elaborar projetos em conjunto; incentivar e influenciar a busca de
auto-sustentabilidade
das
comunidades;
incentivar
o
empreendedorismo e fornecer apoio tecnológico também são, hoje,
valiosas ações corporativas que contribuem para a prática de
responsabilidade social, favorecendo a inclusão digital e,
consequentemente, a social. (p.10)

Corroborando com as ideias de De Luca, autores como Pellanda, Schlünzen,
Junior e Frezza (2005) inferem que para que possamos compreender e efetivar a
inclusão digital, precisamos de antemão transcender o real sentido da palavra
inclusão, levando em consideração tantos outros aspectos que perpassam a
simples objetividade, nos fazendo assim refletir que: ,

[...] inclusão como algo que vai além de inserir um ser com
sentimentos em um local, ou que basta conseguir usar a tecnologia
para ser considerado incluído digitalmente. Para nós, esse conceito
vai muito além. Usamos as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) para possibilitar que cada ser possa descobrir a
sua auto-imagem, levando-o a acreditar em si próprio e mostrando
para outros do que é capaz. (p. 22)

Em consonância com os pesquisadores citados, Melo (2006) nos propõe que
é preciso estar atento para que a inclusão digital não possa ser tratada como algo
superficial, pois muito tem se comentado, porém poucas discussões e avaliações
sobre o real sentido da inclusão, que venha ser neste momento, digital tenham sido
fomentadas. Neste sentido, há de se considerar que na sociedade do conhecimento
e na era tecnológica, se faz necessário construir um processo de inclusão digital
que levem as pessoas a utilizarem a tecnologia como artefatos promotores de
transformações em todos os aspectos, gerando ganhos em suas vidas.
O mesmo autor supracitado nos propõe ainda pensar que a inclusão digital
precisa ser realizada
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[...] como um conjunto de ações em prol do desenvolvimento de
habilidades pessoais para utilização das tecnologias de informação e
de comunicação capazes de utilizar suas funções em sua vida diária.
E que as habilidades que essas iniciativas precisam desenvolver são
várias e se modificam de acordo com o contexto social em que se
insere. (p. 9)

Busca-se assim compreender que não existe um modelo a ser copiado ou a
ser seguido de inclusão digital, pois a efetivação desta ocorre de forma singular para
cada individuo ou grupo, porém há de se pensar na construção de ações que
circulem mais do que o treinamento em sim, buscando assim a apropriação do
saber contínuo e capaz de transformar realidades.
Neste sentido Cruz (2004), nos acrescenta que:
Para ser incluído digitalmente, não basta ter acesso a micros
conectados à Internet. Também é preciso estar preparado para usar
estas máquinas, não somente com capacitação em informática, mas
com uma preparação educacional que permita usufruir de seus
recursos de maneira plena. (p. 13)

Tendo em vista os apontamentos apresentados sobre as perspectivas de
inclusão digital, esta pesquisa vislumbra seguir o caminho de uma inclusão que vai
além das delimitações digitais, e que busca a apropriação do conhecimento como
algo transformador, e não apenas o simples aprender por aprender. Em
consonância com as ideias dos autores citados, buscou-se contemplar a visão de
uma inclusão digital que caminha lado a lado com a inclusão social, trazendo com o
conhecimento a reflexão de possibilidades antes não pensadas, sendo a inclusão
digital um elemento rico com via de mão dupla entre a educar e transformar.
3.2 Os Idosos e sua relação com as TIC´s
Como vimos até aqui, a era digital nos propõem novas formas de pensar,
agir, e interagir, o que requer a incorporação das tecnologias em nosso cotidiano, de
forma em que estas sejam vivenciadas como utilidades e não como ferramentas de
exclusão. No entanto, mesmo em pleno mundo contemporâneo que contempla o
ciberespaço, a virtualidade, a troca imediata de informações, as gerações
perpassam por alguns abismos no que refere-se a incorporação dos aparatos
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tecnológicos, tendo em vista o contexto sociocultural vivenciado por cada um em
épocas distintas.
Segundo Goulart (2007), nesta geração do imediatismo, quanto mais cedo as
pessoas possuírem contato com as tecnologias, “[...] de forma orientada e crítica
mais cedo elas vão produzir conhecimento emancipatório, [...] construindo dessa
forma sua visão de mundo e uma melhor maneira de interagir com este mundo” (p.
35).
Assim, as diversidades de influencias advindas com o incremento das
tecnologias ao nosso cotidiano, afeta exponencialmente a vida diária das pessoas,
em suas diversas gerações. Porém, a maneira de como esses avanços se fazem
presente na vida de cada um, é diferenciado em grande parte entre jovens e idosos.
Neste contexto de tantas transformações, ao analisar a relação das novas
tecnologias com a sociedade é possível identificar a familiaridade dos jovens com a
tecnologia, onde Kachar (2003) pontua que:

A geração mais nova tem intimidade e atração pelos artefatos
tecnológicos, assimila facilmente as mudanças, pois já convive
desde tenra idade, explorando os brinquedos eletrônicos e/ou
brincando com o celular dos pais. Porém, a geração adulta e mais
velha, de origem anterior à disseminação do universo digital e da
internet, não consegue acolher e extrair tranquilamente os benefícios
dessas evoluções na mesma presteza de assimilação dos jovens. (p.
122).

Rosen e Weil (1995) afirmaram que pessoas idosas têm menos probabilidade
de conviverem com novas tecnologias do que pessoas mais novas, uma vez que
convivem menos com crianças e também porque é provável que tenham saído do
mercado de trabalho ou da escola antes da generalização das Novas Tecnologias
de Informação e Comunicação (NTIC´s).
Kachar (2003) também compartilha desse pensamento afirmando que:
As pessoas da terceira idade necessitam de um tempo maior e
seguem um ritmo mais lento para aprender a manipular e assimilar
os mecanismos de funcionamento desses artefatos, seja para o uso
pessoal e cotidiano ou em atividade profissional (KACHAR, 2003, p.
136).

Por muito tempo, os idosos não receberam a devida atenção da sociedade e
da família, encontrando-se muitas vezes excluídos. Entretanto, com o avançar da
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ciência e da medicina, a terceira idade passou a ser representada por uma melhor e
maior qualidade de vida. Hoje, a pessoa idosa não vive mais, necessariamente,
recolhida e recordando lembranças do passado, mas pode ser ativa, produtiva e
participativa (KACHAR, 2001).
Dessa

maneira,

os

meios

tecnológicos

apresentam-se

como

potencializadores de conhecimento e informação, tendo em vista as possibilidades
da constituição de espaços de socialização que a internet pode proporcionar. Assim
Lopes e Alves (2006) apontam que as TIC´s surgem como uma maneira de “[...]
oportunizar a democratização das informações, bem como a socialização das
experiências humanas e o exercício da cidadania” (p. 73), principalmente o que
tange o público idoso.
Neste sentido, as tecnologias e suas interfaces se apresentam para o idoso
como ferramentas desafiadoras, porém de muita utilidade, tendo em vista a gama
de possibilidades que estas podem proporcionar a este grupo etário. Se sentir
pertencente a esta sociedade tecnológica, implica em estar inserido no processo de
virtualização da mesma, que não depende apenas dos fatores pessoais, mas,
sobretudo, das condições disponibilizadas pela sociedade a este público. Para
Morris (1994) idosos que utilizam o computador sentem-se menos excluídos na
sociedade que se torna cada vez mais tecnológica.
Alguns teóricos enfatizam que as características cognitivas do idoso têm
implicações no processo de aprendizagem sobre novas tecnologias. Aspectos
associados

ao

envelhecimento,

como

diminuição

da

velocidade

cognitiva

(SALTHOUSE, 1996), dificuldades de inibição da atenção, o declínio sensorial
(BALTES; LINDENBERGER, 1997) e a redução da atenção e da memória de
trabalho que podem somar obstáculos na utilização de tecnologias como o
computador.
Por outro lado, pesquisas apontam benefícios e possibilidades sobre relação
da terceira idade com as tecnologias, principalmente com a informática, dentro de
parâmetros de ensino e aprendizagem adequados e específicos para o público
idoso, mostrando probabilidades de desenvolvimento de habilidades para uso do
computador (KACHAR, 2003).
Nesta sociedade que contempla o conhecimento, quando utilizamos os
recursos tecnológicos, podemos aprender de forma contínua e flexível, permitindo a
aproximação e interação das pessoas, fazendo do aprendizado um constructo
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realizado pelos próprios aprendentes. Todavia, há de se considerar os benefícios
trazidos pela descoberta do conhecimento, principalmente pelo público idoso, que
da mesma forma também tem muito a ensinar. Conforme afirma Mosquera (2003):

[...] o conhecimento, portanto, é o fator mais significativo para o
mundo do futuro e este conhecimento terá de ser cada vez mais
democratizado e valorizado, como forma de convivência na
qualidade de vida das pessoas (MOSQUERA, 2003, p. 52).

Diante deste contexto, falar do novo, do instantâneo, do contemporâneo,
implica em compreender as questões geracionais e as possíveis relações com as
tecnologias, tendo em vista a distanciamento temporal em que jovens e idosos
possuem frente ao contexto que se apresenta. Neste sentido, Kachar (2003) aponta
que:
A geração nascida no universo de ícones, imagens, botões e teclas
transita na operacionalização com desenvoltura nesta cena
visionária de quase ficcção cientifica, mas a outra, nascida em
tempos de relativa estabilidade, convive de forma conflituosa com as
rápidas e complexas mudanças tecnológicas, cuja progressão é
geométrica (KACHAR, 2003, p. 52).

Sabemos, que a intimidade com as tecnologias da geração mais nova se
deve pelo contato quase que prematuro com este universo que é contemplado de
admiração e identificação, porém a geração dos idosos que alcançou o “boom”
tecnológico a pouco tempo, tem revelado suas dificuldades em permear pela
linguagem digital.
Foi observando este contraste geracional em relação ao domínio e
aprendizagem das TIC´s que o escritor e pesquisador americano Marc Prensky
(2001) destacou as concepções sobre os termos nativo e imigrante digital. Há 13
anos Prensky já havia observado que uma nova geração tinha uma forma
diferenciada de compreender o mundo, o que reformulava seus comportamentos e
atitudes.
De acordo com Prensky (2001), os nativos digitais são aqueles que
cresceram rodeados pelas novas tecnologias: “Os alunos de hoje [...] passaram
suas vidas inteiras usando computadores, videogames, players de música, câmeras
de vídeo e celulares, além de outros brinquedos e ferramentas da era digital” (p. 1).

69

Os nativos nasceram em uma época em que tudo está ao alcance das mãos,
em um clique, que é evidenciado pela explosão tecnológica da década de 1990,
com a disseminação da internet e das possibilidades fascinantes dos aparatos
tecnológicos.
Já os imigrantes, não nasceram na era digital. Eles aprenderam e estão
apreendendo a lidar com as tecnologias, mas ainda encontram entraves. De acordo
com Prensky (2001) os imigrantes possuem comportamentos típicos, que podem
ser descritos como sotaques, o que aponta a necessidade de recorrer sempre o que
já é conhecido do que desafiar o desconhecido.
O “sotaque do imigrante digital” pode ser visto em coisas como
recorrer a Internet para buscar informação em segundo lugar, e não
em um primeiro momento, ou em ler o manual de um programa ao
invés de assumir que o próprio programa vai nos ensinar a usá-lo.
As pessoas mais velhas se socializaram de uma forma diferente de
seus filhos, e estão em processo de aprendizagem de uma nova
língua. E uma língua aprendida mais tarde, os cientistas confirmam,
vai para uma parte diferente do cérebro (PRENSKY, 2001, p. 2).

Como considerações iniciais, Prensky (2001) aponta os mais jovens nascidos
após a década de 1990 como os nativos e os mais velhos como imigrantes,
nascidos anteriormente a esta data. Porém o próprio autor enfatiza que não há de
se considerar a divisão etária entre os termos e sim as vivencias culturais e sociais
de cada um sobre o contexto tecnológico que se apresenta.
Outros pesquisadores como Coutinho e Farbiarz (2010) também realizaram
apontamentos sobre a ênfase dada aos conceitos de nativo e imigrante digital em
relação à ligação com a faixa etária. Concluíram que nem todo jovem é nativo
digital, tendo em vista a realidade vivenciada por cada um, em que muitas vezes
ainda encontram-se a margem do domínio digital. Entretanto os imigrantes podem
apresentar domínio e destreza com os aparatos tecnológicos, mesmo que estes não
tenham sido o berço de seus aprendizados, optando pela adaptação e incorporação
da linguagem digital.
Neste sentido Kachar (2003) enfatiza que tem ocorrido um aumento
considerável de usuários das ferramentas computador e internet pelo público da
terceira idade, tendo em vista as necessidades de apropriação dos recursos
tecnológicos e dos benefícios trazidos pela inclusão digital.
De acordo com Pasqualotti e Both (2008),
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[...] é necessário criar um espaço que seja possível contar histórias,
trocar ideias; ser ouvido e ouvir permitirá ao idoso estabelecer novos
laços sociais, tão comumente escassos nessa fase da vida. Esse
espaço pode ser virtual, por meio do uso de novas tecnologias de
comunicação e informação, o que minimiza o problema do tempo e
do deslocamento físico (p. 28).

Os meios digitais e tecnológicos são percebidos pelos idosos como
desafiantes, porém, na atualidade observa-se que estas são questões cotidianas na
sociedade, que é explicada pelo aumento na atenção ao idoso, principalmente no
que se refere à educação. Assim novos espaços estão sendo oportunizados a este
público para o aprimoramento de novos aprendizados e habilidades, no qual
podemos destacar os centros de convivência, as Universidades para Terceira Idade,
os projetos de extensão e os programas de atenção ao idoso.
Assim a relação dos idosos com as TIC´s é vista, hoje, como uma questão
não só pessoal como também social, que vem sendo desvinculada da ideia de
estranhamento e distanciamento, ocupando concepções de pertencimento e
integração daqueles que durante muito tempo sentiram-se excluídos.

- Experiências da Inclusão Digital na Terceira Idade

Novos saberes e novas habilidades precisam ser incorporadas, como falar
em um bate-papo, mandar e-mails para saber de um parente ao invés de cartas,
utilizar os caixas eletrônicos, manipular eletros domésticos cada vez mais
modernizados, baixar músicas e filmes pela internet, entre tantos outros.
Segundo Turkle (1997):

A tecnologia catalisa alterações não só naquilo que fazemos, mas
também na forma como pensamos. Modifica a percepção que as
pessoas têm de si mesmas, uma das outras, e da sua relação com o
mundo. A nova máquina que está por trás do sinal digital luminoso,
ao contrário do relógio, do telescópio ou da locomotiva é uma
máquina “pensante”. Desafia não apenas as nossas noções de
tempo e distância, mas também as da mente (TURKLE, 1997, p. 56).

A tecnologia neste contexto de inclusão surge como forma de contribuição na
redução do isolamento, na estimulação cognitiva, na diminuição do sentimento de
inutilidade, contribuindo na promoção do bem-estar da pessoa idosa, facilitando
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ainda o estreitamento dos laços afetivos através da aproximação da internet com
parentes e amigos (KACHAR, 2001).
A inclusão digital aponta uma mediação entre o público idoso e a realidade
digital, estreitando as lacunas existente entre as gerações, permitindo muito além da
socialização, fator este muito importante para a qualidade de vida na terceira idade.
Além da questão da inclusão digital, que promove a inclusão social,
podemos atuar na perspectiva da prevenção, na medida em que
podem ser estimuladas funções cognitivas em situações específicas
de ensino e aprendizagem com pessoas de 45 anos ou mais. A
partir do desenvolvimento das habilidades para uso das tecnologias,
é possível transferir para outras situações semelhantes como
consultar caixas eletrônicos e afins (KACHAR, 2009, p. 146).

Pereira e Neves (2011) apontam que se faz necessário promover um
ambiente especifico para o público idoso, ambiente este facilitador de ensinoaprendizagem que integrem o idoso com a informática de forma particular de acordo
com suas particularidades e condições físicas.
Neste sentido de construção, de um espaço de integração, saúde e inclusão
para a terceira idade, em consonância com as novas tecnologias, Pasqualotti e Both
(2008) afirmam que “[...] é necessário construir espaços que permitam ser criados
novos significados para vivência da velhice, seja para trabalhar as perdas ou ainda
os aspectos saudáveis que devem ser mantidos” (p. 32).
Ao manipular um computador, acessar a Internet ou usufruir de algum meio
tecnológico, “o sujeito passa a estar incluído em uma nova realidade que possibilita
o

acesso

a

múltiplos

bens

(entretenimento,

informação,

serviços,

correspondência,...)” o que na realidade concreta e física do passado o acesso a
estes seriam dificultados pelo tempo, distancia e o custo. Desta forma, a “inclusão
digital permite igualar as condições de acessibilidade a tais benefícios de interesse,
como também a própria busca pelo conhecimento” (GOULART; FERREIRA, 2012,
p.24).
Todavia, esse processo de inclusão digital pelos idosos não ocorre de forma
tão rápida e natural conforme temos observado no avanço tecnológico. A
incorporação dos meios digitais dependem de mudanças de conceitos e paradigmas
em relação ao novo, o que provoca em alguns momentos medo e receio em relação
a inclusão digital.
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Entendemos assim que, sentir-se incluído digitalmente é estar incluído
socialmente, estreitando as lacunas existentes entre as gerações favorecendo a
autonomia e independência, que constituem fatores relevantes para a conquista de
um envelhecer bem-sucedido na terceira idade. Educar o idoso para reconhecer e
acreditar em suas reais capacidades, desenvolver seus talentos, ensiná-los a
colocar o conhecimento a serviço de sua construção como sujeito, criar
oportunidades para que aprenda a enfrentar os obstáculos e preconceitos sociais
são ações que significam contribuir para promover a construção de um novo
envelhecer – ativo, consciente e independente.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1 Universo da Pesquisa

O universo desta pesquisa foi constituído por idosos de ambos os sexos, com
idade igual ou superior a 60 anos, frequentadores do Projeto de Extensão
Universitária Terceira Idade em Ação. A pesquisa foi desenvolvida nas
dependências do Projeto de Extensão em questão, realizado na Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), no município de Campos dos
Goytacazes/RJ.
.
4.2 Uma breve contextualização do Projeto Terceira Idade em Ação

O Projeto Terceira Idade em Ação, desenvolvido junto a Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX) na Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, tem como finalidade oferecer um espaço de
apoio socioeducativo para os idosos a partir dos 55 anos de idade, proporcionando
a frequência de segunda à sexta-feira, das 08 às 12 horas, desenvolvendo diversas
atividades.
O Projeto foi criado em 2011 pela professora associada da Universidade
Rosalee Santos Crespo Istoe, e desde a sua criação tem promovido diversas
atividades voltadas para este público. As atividades são desenvolvidas através de
minicursos e palestras educacionais, Oficinas sobre saúde e educação, psicologia,
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memória, inglês, fisioterapia, nutrição, capoeira, informática básica, yoga e
meditação, hidroterapia, hidroginástica, atividades esportivas, de lazer e culturais.
A inscrição dos idosos que desejam participar do projeto é efetuada através
de uma entrevista individual (anamnese) com objetivo de colher informações que
facilitem sua melhor participação nas atividades propostas. É solicitado, aos
mesmos, parecer médico, atestando as condições de saúde física e mental para
que possam estar inseridos nas atividades de sua preferência.

- A Oficina Digital

A Oficina Digital, é uma das atividades pertencente ao Projeto Terceira Idade
em Ação, que visa oferecer aulas de Informática Básica como um recurso educativo
adotado pelo projeto de extensão universitária. Tem como objetivo principal
desenvolver e instrumentalizar a população idosa do município de Campos dos
Goytacazes e regiões visinhas acerca das Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação.
As necessidades apresentadas pelos alunos são as mais diversas, desde a
vontade de se comunicar através de ferramentas da Internet, até o uso de
programas de edição de texto, como o Word, visando à elaboração de trabalhos.
Muitos buscaram a oficina depois de experiências frustradas em outros lugares. A
sensação de deslocamento, o medo de errar e de se expor num momento de dúvida
muitas vezes impedem o aprendizado dos alunos em cursos regulares, onde a
maior parte do público é mais jovem e íntimo desse universo.
Sua atividade tem como objetivo, de maneira mais ampliada, facilitar o
acesso ao conhecimento de conteúdos e à comunicação por meio dos recursos
digitais favorecendo a participação do idoso na sociedade de maneira mais
afirmativa e crítica.
A Oficina tem como objetivo específico viabilizar o acesso do idoso ao
computador,

oferecer

conhecimentos

básicos

sobre

a

máquina,

sistema

operacional, trabalhar com os jogos, acessórios e programas de áudio e vídeo, sua
linguagem e aos seus recursos. Bem como, construir estratégias metodológicas
educacionais para preparar a população da terceira idade (ativa ou aposentada) no
domínio operacional das ferramentas computacionais, gerar a alfabetização na nova
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linguagem tecnológica que se instala em todos os setores da sociedade e propor ao
idoso a inserção nas recentes transformações sociais e tecnológicas.
A metodologia adotada foi a de oficinas educativas realizadas ao longo da
semana, nas quais o participante pode frequentar uma turma com aulas uma vez
por semana com duração de 2 horas/aula, dada a grande demanda de interessados.
As turmas são reduzidas para uma melhor fixação do conteúdo pelo aluno e o
professor com isso pode dar mais atenção às necessidades de cada um, em média
(10 à 12 alunos por turma). Cada aluno possui seu próprio equipamento, onde
durante as aulas são utilizados recursos visuais e apostilas contendo todo o material
que será usado no andamento da mesma, a fim de se obter um melhor
aproveitamento do aluno facilitando sua aprendizagem.
A referida oficina foi iniciada ha quase dois anos com aulas semanais, ao
longo de cada semestre. A Oficina tem em média 19 encontros para cada turma de
informática, onde cada módulo tem a duração de 1 semestre. As atividades
realizadas no ano de 2013, iniciaram no mês de março com turmas compostas por
uma média de 10 alunos, divididos em 3 módulos. Atualmente a Oficina conta com a
participação de 3 instrutores com formação em Psicologia e 1 bolsista auxiliar, aluna
do curso de pedagogia.
Abaixo encontra-se a descrição dos conteúdos relacionados por módulos:
No módulo I – Iniciação a Informática, o aluno aprenderá sobre as estruturas
básicas do computador, como ligar e desligar a máquina corretamente, sistema
operacional Windows, abrir e fechar programas, gerenciar pastas e arquivos, utilizar
diversos dispositivos como, Pen drive, Câmera digital, aprenderá também a mexer
com imagens, músicas, vídeos e textos através do editor Word.
No módulo II – Iniciação a Internet, o aluno aprenderá a usar a internet para
diversas finalidades, como, fazer pesquisas em sites diversos, visitar lojas virtuais,
fazer downloads de programas básicos para o computador. Nesse módulo também,
cada aluno irá se registrar em um e-mail, totalmente gratuito, a fim de enviar e
receber mensagens, usar anexos nas mensagens e também utilizar alguns recursos
de comunicadores instantâneos.
No módulo III – A internet e suas interfaces – Neste módulo o aluno tem a
oportunidade de aprender sobre tipos de navegadores, sites de busca e compras
pela internet, salvar e copiar textos e imagens de interesse da internet. Aprende
ainda a utilizar os links e hiperlinks dos sites, criação e manipulação do e-mail,
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redes sociais em especial o facebook, segurança das informações (vírus e
antivírus), criação e compartilhamento de informações nos blogs.
De acordo com as informações recolhidas com os instrutores responsáveis
pela oficina, pode-se inferir que Oficina Digital tem trazido ganhos práticos para a
população atendida. Esta tem sido considerada um instrumento importante de
inclusão digital e social. Seu efeito sobre a vida dos participantes se torna evidente,
quando se consegue repassar o conhecimento com uma linguagem mais clara e
objetiva e aulas dinâmicas, de forma que privilegia uma população que tende a se
encontrar excluída do mundo tecnológico.
4.3 Caracterização da amostra

Para a composição deste estudo, participaram da amostra um total de 21
idosos, distribuídos por duas condições experimentais, caracterizados pelo grupo de
sujeitos (ativos digitais) e pelo grupo de sujeitos( inativos digitais). A escolha por
esta população se dá em virtude de estarem inseridos em um Projeto de caráter
socioeducativo que oferece oficinas de inclusão digital para o público idoso.

4.3.1 Grupo Ativos Digitais

O grupo de sujeitos (ativos digitas) foi composto por 11 idosos frequentadores
do Módulo III, da “Oficina Digital”. A oficina realiza aulas de informática para o
público idoso há 1 ano e meio, com aulas uma vez por semana e duração de duas
horas/aula. O grupo em questão participa há três semestres das aulas de
informática na oficina, conforme demonstra o Quadro 5:
Quadro 5 – Estruturação da Oficina Digital do Projeto de Extensão Terceira Idade em Ação
Estrutura da
Oficina Digital
Módulo I
Módulo II
Módulo III

Grupo (Ativos
Digitais)
(n = 11)
Concluiu

Período e Conteúdo

De julho à dezembro de 2012
Conteúdo: Introdução à informática
Concluiu
De fevereiro à julho de 2013
Conteúdo: Iniciação à Internet
Em andamento no
De agosto à dezembro de 2013
momento da pesquisa
Conteúdo: Internet e as TIC’s
Fonte: elaborado pela autora.
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Cumprindo os critérios de inclusão deste estudo descritos no item 4.4,
percebeu-se que para a participação na pesquisa só havia o enquadramento de 11
sujeitos dos 12 alunos frequentadores da oficina do Módulo III, visto que – em
cumprimento do 3º item do critério de inclusão – um (1) sujeito foi eliminado devido
à necessidade de se ausentar das aulas por períodos indeterminados para
tratamento de saúde.

4.3.2 Grupo Inativos Digitais

O presente grupo constitui-se por dez idosos interessados a iniciar as aulas
de Introdução à informática no Módulo I da referida oficina em março de 2014,
período este que iniciará uma nova turma. Em cumprimentos aos critérios de
inclusão da amostra deste estudo, dos 15 idosos interessados em iniciar as aulas de
informática do Módulo I, dois idosos não cumpriam o item 2 dos critérios de seleção
e três idosos não tinham a possibilidade de frequentar o local da pesquisa para a
realização da coleta de dados por motivos pessoais.
O Quadro 6 apresenta a distribuição total da amostra deste estudo.
Quadro 6 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa
Grupo Ativos Digitais

Grupo Inativos Digitais

12 sujeitos

15 sujeitos

Não atingiu os critérios de

1

Não atingiu os critérios de seleção

5

11

Total da Amostra

10

seleção
Total da Amostra

Amostra Total da Pesquisa n=21
Fonte: elaborado pela autora.

A amostragem total deste estudo foi caracterizada como finita, do tipo nãoprobabilística intencional (GIL, 1991), realizada de forma voluntária por ambos os
grupos e mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de
acordo com a Resolução CONEP nº 196/96 (Anexo 1). Gil (1991) afirma que este
tipo de amostra não necessita de fundamentação estatística ou matemática, pois a
escolha dos sujeitos depende unicamente dos critérios do pesquisador.
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4.4 Critérios para inclusão da amostra

Para composição dos sujeitos (ativos digitais) deste estudo foi elaborado o
seguinte roteiro norteador como critérios para inclusão da amostra:
1. Frequentadores do Módulo III da “Oficina Digital” que possuem contato
com a informática e suas interfaces há quase três semestres;
2. Possuir como escolaridade mínima o ensino fundamental completo;
3. Não apresentar sinais sugestivos de demência que comprometam a
compreensão dos testes;
4. Possuir uma frequência igual ou superior a 70% das aulas nas oficinas; e
5. Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
No que se refere aos componentes dos sujeitos do grupo (inativos digitais)
deste estudo, seguem os critérios para a seleção da amostra:
1. Idosos interessados a iniciar o Módulo I da “Oficina Digital” em março de
2014, e que a priori não estejam em contato constante com a informática e
suas interfaces;
2. Possuir como escolaridade mínima o ensino fundamental completo;
3. Não apresentar sinais sugestivos de demência que comprometam a
compreensão dos testes; e
4. Assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
4.5 Tipo da pesquisa

No que se refere a natureza deste estudo, baseou-se em uma pesquisa
aplicada que buscou investigar na prática a influência das oficinas de inclusão digital
no desempenho cognitivo de idosos, verificando os efeitos sobre a percepção do
envelhecimento bem-sucedido. Marconi e Lakatos (1990) afirmam que a pesquisa
aplicada é caracterizada pelo seu interesse prático na solução de problemas ou
dificuldades que ocorrem em uma determinada realidade.
O delineamento desta pesquisa foi do tipo transversal, com uma abordagem
de natureza quantitativa diante do problema exposto, buscando assim a correlação
dos dados obtidos através dos instrumentos utilizados com a abordagem estatística.

78

Quanto à pesquisa quantitativa, Kauark, Manhães e Souza (2010) apontam
que este método de pesquisa considera o que pode ser quantificável, traduzindo em
números as informações para em seguida analisá-las.
Para atingir os objetivos propostos, esta pesquisa caracterizou-se como
exploratória. Segundo Gil (1991), este tipo de pesquisa proporciona maior
familiaridade com o problema a ser explorado. Neste sentido utilizou-se como
procedimento técnico inicial um levantamento teórico acerca dos princípios que
norteiam o conceito de envelhecimento bem-sucedido e seus desdobramentos,
assim como a implicação nos aspectos cognitivos para a sua promoção.
A segunda etapa do estudo foi do tipo descritivo e teve como preocupação
inicial a “[...] descrição das características de determinada população ou fenômeno
ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 1991, p. 43).
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos trata-se ainda de um estudo
com um delineamento experimental que, segundo Gil (1991), objetiva a seleção de
variáveis que podem influenciar o objeto de estudo. Em consonância com os
apontamentos de Gil, esta pesquisa buscou comparar dois grupos experimentais
(idosos ativos digitais e idosos inativos digitais), a fim de identificar a influência da
aprendizagem digital sobre o desempenho cognitivo de sujeitos idosos e se esta
influência contribui para percepção do envelhecimento bem-sucedido.
No que tange a formatação e elaboração, este estudo baseou-se no Manual
para Elaboração de Dissertações e Teses da Universidade, seguindo as orientações
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

4.6 Instrumentos
Sobre os procedimentos técnicos adotados, inicialmente realizou-se um
levantamento bibliográfico, a fim de identificar na teoria as principais concepções
que abordam a temática do envelhecimento bem-sucedido, os conceitos que tratam
do desenvolvimento da cognição humana, do processo de envelhecimento e a
influência das novas tecnologias. Para Gil (2006), “[...] a principal vantagem de
realizar um levantamento bibliográfico reside no fato de permitir ao investigador a
cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia
pesquisar diretamente” (p. 45).
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A escolha instrumentos padronizados utilizados para a realização da coleta
de dados neste estudo, se deve pelo fato da fácil aplicabilidade, confiabilidade e
funcionalidade dos mesmos, além do emprego destes instrumentos em diversos
estudos nacionais, sendo estes todos validados para a população brasileira
(RABELO, 2006; ROSA, 2007; BANHATO; NASCIMENTO, 2007; IRIGARAY;
SCHNEIDER, 2008; FRAQUELLI, 2008; DIAS 2010; SCORALICK-LEMPKE et al.,
2012).
Abaixo encontra-se relacionados os instrumentos utilizados para a coleta de
dados deste estudo:

4.6.1 Questionário de dados sociodemográficos
Trata-se de um questionário elaborado pela pesquisadora, contendo oito
questões fechadas e mistas, onde foram obtidas as seguintes variáveis: sexo, idade,
estado civil, escolaridade, profissão, ocupação atual, com quem reside no momento
e raça (Apêndice 1).

4.6.2 Questionário de indicadores sobre as condições de saúde e autopercepção do
processo de envelhecimento

Questionário composto por 01 (uma) questão de múltipla escolha sobre a
autopercepção da saúde de uma forma geral, e duas questões fechadas, a fim de
saber sobre a incidência de patologia e utilização de medicação (Apêndice 2).
No que se refere à autopercepção do processo de envelhecimento, foram
criadas pela pesquisadora para realização deste estudo, de acordo com a literatura
estudada, duas questões do tipo Likert com cinco opções de respostas, que variou
em “Concordo Totalmente” (CT) à “Discordo Totalmente” (DT), de forma que o
sujeito teve a possibilidade de avaliar o seu processo de envelhecimento (Apêndice
2).
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4.6.3 Miniexame do Estado Mental (FOLSTEIN et.al. 1975; BRUCKI et al., 2003;
BERTOLUCCI et al. 1994).

O Miniexame do Estado Mental (MEEN) é um teste breve de rastreio
cognitivo composto por 30 questões agrupadas em sete categorias, com o objetivo
de realizar uma avaliação global das funções cognitivas como orientação temporal,
orientação espacial, memória, atenção, linguagem e capacidade construtiva visual.
Quanto ao escore, este pode variar de 0 a 30 pontos, uma vez que 0 corresponde à
pontuação mínima, indicando um maior grau de comprometimento cognitivo e 30
equivale a um melhor desempenho cognitivo. Os pontos de corte dependem do grau
de escolaridade, e, neste estudo seguiu a classificação proposta por Bertolucci et al.
(1994) e Brucki et al.(2003) que sugerem o ponto de corte para idosos com até oito
anos de escolaridade de ≥ 24, e de ≥26 para aqueles que possuem oito anos ou
mais de escolaridade (Anexo 2).
É importante salientar que neste estudo utilizou-se como ponto de corte 26
pontos para todos os sujeitos, já que, como critério de seleção da amostra, possuem
como escolaridade mínima o ensino fundamental completo, correspondendo a 9
anos de estudo.
Para melhor compreensão, a Tabela 1 apresenta a relação dos escores com
os respectivos indicadores do MEEN.

Escore
0
≥ 24
≥26
30

Tabela 1 – Relação dos escores do MEEN
Indicadores
Pontuação mínima – Maior grau de comprometimento cognitivo
Ponto de corte até 8 anos de escolaridade
Ponto de corte mais de 8 anos de escolaridade
Pontuação máxima – Melhor desempenho cognitivo
Fonte: elaborada pela autora.

4.6.4 Teste de Fluência Verbal – Categoria Animal (BRUCKI et al., 1997)

Este instrumento tem como objetivo avaliar a linguagem, memória semântica
e funções executivas por meio da recordação do número máximo de nomes de
animais no tempo de 1 (um) minuto cronometrado, onde o avaliador pontua 1 (um)
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ponto para cada nome de animal pronunciado. A pontuação pode variar de acordo
com o número de animais recordados. O ponto de corte para sujeitos com
escolaridade de oito anos ou mais corresponde a 13 pontos quando não indica
disfunções cognitivas, e a 9 para os sujeitos com escolaridade menor que oito anos.
Valores abaixo dos pontos de corte estabelecidos sugerem disfunções cognitivas a
serem avaliadas (BRUCKI et al., 1997).
Neste sentido, utilizou-se como ponto de corte 13 pontos para todos os
sujeitos, já que, como critério de seleção da amostra, possuem como escolaridade
mínima o ensino fundamental completo (Anexo 3).

4.6.5 Teste do Desenho do Relógio (SUNDERLAND et al., 1989)

O Teste do Desenho do Relógio (TDR) é um instrumento de fácil execução
para avaliação de diversas funções cognitivas: visuoespacial, mnemônica,
linguística e executiva, e ainda, de forma indireta, o planejamento executivo, a
função motora, a coordenação, a atenção, o pensamento abstrato, a noção de
tempo e a memória de curto e longo prazo (MARTINELLI; APRAHAMIAN, 2012).
Para a sua realização foi entregue para os participantes, de forma individual,
uma folha em branco e solicitado que desenhassem, um relógio completo, inserindo
a marcação dos ponteiros em 2h45. As instruções eram repetidas no caso de
dúvidas.
Quanto aos critérios de correção e interpretação do teste, utilizou-se a
pontuação proposta originalmente por Sunderland et al. (1989), por se tratar de uma
forma “[...] mais elaborada de análise, com critérios de erro específicos”
(MARTINELLI; APRAHAMIAN, 2012, p. 193). A escala consiste numa pontuação de
0 para o relógio totalmente incorreto ou inexistente a 10 pontos para o desenho do
relógio totalmente correto (Anexo 4).
4.6.6 Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida WHOQOL-BREF versão
abreviada (FLECK et al., 2000).

O presente instrumento foi elaborado pelo Grupo de Qualidade de Vida da
Organização Mundial de Saúde, tendo como influência o instrumento WHOQOL100,
adaptado e validado no Brasil por Fleck et al. (2000). Consiste em uma versão
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abreviada do WHOQOL100, contendo 26 questões, sendo que as duas primeiras
questões abordam a qualidade de vida de uma forma geral e as 24 demais
representam cada uma das facetas que compõem o instrumento original. Assim, o
WHOQOL-BREF é composto por quatro domínios (físico, psicológico, relações
sociais e meio ambiente) e suas respectivas facetas, como demonstra o Quadro 7.
Quadro 7 – Domínios e facetas do instrumento de avaliação de qualidade de vida
(WHOQOL-BREF)
Domínios
Facetas
 Dor e desconforto
 Energia e Fadiga
Físico
 Sono e repouso
 Mobilidade
 Atividades da vida cotidiana
 Dependência de Medicação e
Tratamentos
 Capacidade de Trabalho
 Sentimentos positivos
 Pensar, aprender, memória e
Psicológico
concentração
 Autoestima
 Imagem corporal e aparência
 Sentimentos negativos
 Espiritualidade, religião e crenças
pessoais
 Relações pessoais
Relações Sociais
 Apoio Social
 Atividade sexual
 Segurança física e proteção
 Ambiente no lar
 Recursos financeiros
Meio Ambiente
 Cuidados de saúde e sociais:
disponibilidade e qualidade
 Oportunidades de adquirir novas
informações e habilidades
 Participação em, e oportunidade
de recreação/lazer
 Ambiente físico: poluição, ruído,
trânsito, clima
 Transporte
Qualidade de Vida Geral
 Qualidade de Vida Global
 Percepção de Saúde Geral
Fonte: Fleck et al. (2000, p. 179)

As respostas seguem uma escala Likert com cinco opções que podem oscilar
entre 1 e 5. O instrumento não possui um ponto de corte definido, sendo assim,
quanto maior a pontuação melhor será a percepção da qualidade de vida. O escore
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obtido neste instrumento pode variar de (1 a 5), tendo em vista que o sujeito que
apresenta uma melhor qualidade de vida o escore estará próximo de 5 (Anexo 5).
4.6.7 Instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida WHOQOL-OLD (OMS, 2008)

O instrumento WHOQOL-OLD também foi desenvolvido pelo Grupo de
Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (OMS), possuindo validação
no Brasil. Tem como objetivo avaliar a qualidade de vida em sujeitos idosos, no
sentido de conhecer de forma mais próxima a realidade dos idosos e as possíveis
variáveis relacionadas à idade (OMS, 2008).
O presente instrumento consiste em 24 questões que seguem uma escala
Likert de 1 a 5 pontos, contendo seis facetas com quatro questões cada, portanto,
para todas as facetas o escore dos valores possíveis pode oscilar entre 4 e 20
pontos. Para atingir um escore total, combinam-se os escores de cada faceta com
as respostas das 24 questões. O instrumento não possui um ponto de corte
definido. Neste caso, quanto maior a pontuação mais alta é a representação da
qualidade de vida, enquanto pontuações baixas representam uma menor qualidade
de vida. (Anexo 6)
De acordo com o manual do WHOQOL-OLD, elaborado pela OMS sob
coordenação do Dr. Marcelo Pio de Almeida Fleck, no Brasil, o questionário
WHOQOL-OLD deve ser aplicado juntamente com o instrumento WHOQOL –
BREF. A descrição de cada faceta e suas respectivas denominações e siglas
podem ser visualizadas no Quadro 8:
Quadro 8 – Facetas, siglas e a conceituação de cada faceta do WHOQOL OLD.
FACETA
Habilidades sensoriais

SIGLA
ES

Autonomia

AUT

Atividades passadas,
presentes e futuras
Participação social

PPF
PSO

Morte e morrer

MEM

Intimidade

INT

CONCEITO
Funcionamento sensorial; impacto da perda de habilidades
sensoriais na qualidade de vida.
Independência na velhice, capacidade ou liberdade de viver
de forma autônoma e tomar decisões.
Satisfação sobre conquistas na vida e coisas a que se
anseia.
Participação nas atividades cotidianas, espacialmente na
comunidade.
Preocupações, inquietações e temores sobre a morte e
sobre o morrer.
Capacidade de ter relacionamentos pessoais e íntimos.

Fonte: OMS (2008)
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4.6.8 Escala de Satisfação com a Vida (NERI, 1998)
A Escala de Satisfação com a Vida (ESV) é composta por 12 questões que
avaliam o quanto o sujeito está satisfeito em relação a três domínios, sendo eles:
saúde e capacidade física; saúde e capacidade mental; e envolvimento social
(NERI, 1998). Cada domínio possui quatro questões que avaliam a satisfação do
sujeito em relação ao seu estado atual, em comparação com seu estado de dez
anos atrás e em comparação com as pessoas da sua idade (YASSUDA; SILVA,
2010).
As questões são representadas por uma escala Likert, em que as
possibilidades de respostas variam entre 1 e 5 pontos, sendo: muito pouco satisfeito
(1), pouco satisfeito (2), mais ou menos satisfeito (3), muito satisfeito (4), muitíssimo
satisfeito (5). Quanto ao cálculo das pontuações para os três domínios, este foi
realizado

por

meio

do

agrupamento

dos

resultados

de

cada

domínio,

compreendendo que quanto maior a pontuação melhor é a satisfação com a vida e
a percepção de bem-estar (Anexo 7).
4.7 Procedimentos
Os participantes desta pesquisa de ambos os grupos foram convidados e
informados antes de seu início sobre os objetivos gerais e o compromisso com o
sigilo das informações coletadas. Após o aceite, foi realizado o preenchimento do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado com base na resolução
196/96, e distribuído uma cópia para cada participante. Os participantes do grupo de
(idosos ativos digitais) foram orientados a comparecerem à coordenação do projeto,
após a finalização da aula da oficina digital, em um local reservado, onde de forma
coletiva receberam uma explicação mais detalhada sobre os objetivos e
procedimentos da pesquisa.
No que se refere à composição do grupo de (idosos inativos digitais), esta foi
feita por meio da análise da lista de 18 interessados para o Módulo I da “Oficina
Digital” que iniciará em março de 2014. Além disso, foi estabelecido o contato prévio
com todos os inscritos por meio telefônico, em que se obteve um total de 15
voluntários para a participação desta pesquisa. Estes receberam a mesma
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explicação que foi concedida ao primeiro grupo, realizada em dias e horários
combinados de acordo com a disponibilidade dos voluntários, também na
coordenação do projeto. Após o aceite foi marcado um dia para a realização dos
procedimentos para coleta de dados.
Em uma segunda etapa, os sujeitos idosos de ambos os grupos responderam
– inicialmente de forma individual – aos questionários de dados sociodemográficos
indicadores sobre as condições de saúde e a escala de autopercepção do processo
de envelhecimento, instrumentos estes já descritos na pesquisa. A aplicação destes
instrumentos foi realizada em um único dia para cada grupo, na sala da
coordenação do projeto, com duração média de 15 minutos para cada respondente.
Após a realização desta primeira etapa da pesquisa, foi possível a aplicação
dos testes de avaliação cognitiva, os inventários de percepção de qualidade de vida
e da satisfação com a vida, também de forma individual para todos os participantes
de ambos os grupos. A aplicação total destes instrumentos foi possível em duas
semanas, devido às condições de tempo e disponibilidade dos participantes. Para a
aplicação dos cinco instrumentos desta segunda etapa, foi utilizada uma sala
localizada na coordenação do projeto, em que cada sujeito levou aproximadamente
50 minutos para a realização dos testes. É importante salientar que todo o processo
de aplicação dos instrumentos foi mediado pela pesquisadora desta pesquisa.
O presente estudo teve como ambiente estimulador (variável independente)
para o grupo de (ativos digitais) as aulas de informática básica para o público idoso,
realizadas na “Oficina Digital” durante três semestres consecutivos. No transcorrer
das aulas os idosos eram orientados de forma individual pela monitora responsável,
incluindo momentos de reflexão sobre as dificuldades e possibilidades encontradas
nos conteúdos e sobre as próprias concepções de envelhecimento, que incluíam
uma gama variada de assuntos.
No que tange ao período da pesquisa, o processo de coleta de dados
estendeu-se entre os meses de setembro a novembro de 2013.
4.8 Tratamento e processamento dos dados
Os dados quantitativos coletados inicialmente foram organizados em
planilhas do Microsoft Office Excel, versão 2007, de forma que os resultados

86

encontrados em cada instrumento seguiram a norma de correção instruída por cada
autor.
A descrição dos dados da análise descritiva foi realizada por meio das
frequências simples, médias e percentuais, e submetidas à análise estatística a fim
de comparar as médias dos dois grupos e calcular o desvio padrão (DP). Para a
análise estatística foi utilizado o programa estatístico GraphPad Prism para
ambiente Windows, versão 4.0.
Para investigar o nível de significância das variáveis e se houve diferenças
significativas entre os testes aplicados em ambos os grupos, foi utilizado o teste t de
student, com um nível de significância de 95% (p≤0,05), ou seja, os dados
apresentados abaixo de (p≤0,05) não apresentam significância ou diferença real
estatística. .
O teste t de student tem a finalidade a comparação de duas amostras, o que
permite observar as proporções em dois grupos distintos. Em suma, a aplicação do
teste estatístico em pauta, permite “detectar se há uma real diferença entre as
proporções estudas, ou seja, detectar se as diferenças percentuais ou médias
indicadas nos dados são diferenças reais ou aparentes (consideradas válidas a
amostra e a base de dados consolidada)” (CARMO, 2010, p. 117).
É valido salientar que a avaliação do desempenho cognitivo e da percepção
do envelhecimento bem-sucedido foram submetidos ao tratamento estatístico
descrito neste item. Após a tabulação e tratamento estatístico, os dados obtidos na
pesquisa foram distribuídos em forma de tabelas e gráficos, e apresentados nos
resultados.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da exposição do embasamento teórico e da metodologia que norteiam
este estudo, busca-se apresentar neste tópico os resultados obtidos por meio da
análise dos dados coletados. Para facilitar a compreensão dos resultados, estes
foram

divididos

em

quatro

partes,

a

saber:

características

do

perfil

sociodemográfico; indicadores sobre as condições de saúde; avaliação do
desempenho cognitivo; e avaliação do envelhecimento bem-sucedido, assim como
suas respectivas análises e discussões, estabelecendo correlações com a literatura
pertinente.

5.1 Caracterização do perfil sociodemográfico da amostra

A amostra deste estudo engloba um total de 21 idosos, distribuídos em duas
condições experimentais, dos quais 11 sujeitos pertenciam ao grupo de (ativos
digitais) e 10 sujeitos pertenciam ao grupo de (inativos digitais), ambos participantes
do Projeto de Extensão Universitária Terceira Idade em Ação. A Tabela 2 apresenta
as características sociodemográficas da amostra estudada.
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Tabela 2 – Características sociodemográficas da amostra total da pesquisa (N = 21)
N = Número de Sujeitos; (%) = Porcentagem.
VARIÁVEIS

NÍVEIS

Grupo
Ativos Digitais

Faixa Etária

Estado Civil

Escolaridade

Ocupação
Atual

Com quem
reside

Raça

Total

N

(%)

N

(%)

11

(52%)

10

(48%)

21

Feminino

7

(64%)

10

(100%)

17

(100%
)
(80%)

Masculino

4

(36%)

-

-

4

(20%)

60 – 64 anos

6

(55%)

4

(40%)

10

(47%)

65 – 69 anos

3

(27%)

2

(20%)

5

(23%)

70 – 74 anos

2

(18%)

2

(20%)

4

(20%)

75 anos ou mais

-

-

2

(20%)

2

(10%)

Casado (a)

4

(36%)

4

(40%)

8

(38%)

Viúvo (a)

2

(18%)

4

(40%)

6

(28%)

Divorciado (a)

3

(27%)

1

(10%)

4

(20%)

Solteiro (a)

2

(18%)

1

(10%)

3

(14%)

Ens.
Fundamental
Completo
Ens.
Médio
Completo

2

(18%)

2

(20%)

4

(20%)

3

(27%)

6

(60%)

9

(42%)

Ens. Superior
Completo

6

(55%)

2

(20%)

8

(38%)

Aposentado (a)

10

(91%)

8

(80%)

18

(85%)

Pensionista (a)

-

-

1

(10%)

1

(5%)

Aposentando (a),
mas exercendo
atividade
remunerada.

1

(9%)

1

(10%)

2

(10%)

Cônjuge

4

4

(40%)

8

(38%)

Filho(a)

-

3

(30%)

3

(14%)

Parceiro (a)

2

(18%)

-

-

2

(10%)

Sozinho (a)

5

(46%)

3

(30%)

8

(38%)

Branca

6

(55%)

7

(70%)

13

(62%)

Parda

4

(36%)

2

(20%)

Negra

1

(9%)

1

(10%)

Sujeitos
Idosos
Sexo

Grupo
Inativos
Digitais
N
(%)

(36%)
-

Fonte: elaborado pela autora.

(28%)
2

(10%)
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No tocante às características sociodemográficas, Mazo (2003) afirma que as
informações obtidas por meio deste levantamento fornecem informações relevantes
que contribuem para a realização de confrontamentos entre o sujeito e o ambiente
em que está inserido, promovendo a comparação de outras variáveis possíveis de
investigação.
Os dados sociodemográficos demonstram que os participantes deste estudo
são, em sua grande maioria, sujeitos do sexo feminino 80%, seguindo de 20% de
sujeitos do sexo masculino. Os resultados encontrados com relação ao predomínio
do sexo feminino entre os idosos corroboram com os estudos de Carvalho e Garcia
(2003) e Shephard (2003), em que enfatizam que no envelhecimento ocorre um
processo que chamamos de “feminização da velhice”.
Além se tornar visível o processo de feminização da velhice na sociedade,
Neri (2007) aponta que este fenômeno possui características marcantes como maior
longevidade em relação aos homens, aumento da sua participação entre a
população economicamente ativa e papel central de chefes de família assumido
pelas mulheres idosas no contexto doméstico.
Sob esta perspectiva, Camarano, Kansos e Mello (2004) constataram em
seus estudos que o envelhecimento é hoje uma questão realmente ligada ao sexo,
considerando que 55% da população idosa brasileira é formada por mulheres. Há
de se considerar que essa evidência está associada ao fato de as mulheres viverem
mais que os homens, considerando as condições diferenciadas entre homens e
mulheres de acesso aos serviços de saúde e atividades alternativas para
manutenção e cuidado com a saúde de uma forma integral.
Neste sentido, Debert (1999) enfatiza que a predominância das mulheres em
programas para terceira idade pode estar relacionado às diferenças representativas
acerca da velhice e do envelhecimento entre homens e mulheres, já que as
mulheres possuem interesses com viés mais cultural e os homens interesses mais
políticos e esportivos.
Os resultados encontrados em uma pesquisa realizada por Garcia (2008)
confirmam os apontamentos de Debert (1999). Garcia (2008) conclui que as idosas,
ao procurarem engajamento em grupos para terceira idade, estão em busca de
novos conhecimentos, interação social, novas formas de aprender, além de
buscarem sair da rotina do lar; o que não ocorre tão facilmente com os homens
idosos.
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Neste caso, essas evidências reforçam os resultados encontrados neste
estudo, uma vez que participar de oficinas de inclusão digital para o público idoso ou
buscar estar inserido na mesma, como é o caso de ambos os grupos estudados
nesta pesquisa, evidenciam a predominância de mulheres em busca de novos
conhecimentos, cuidado com a saúde, interação social, entre outros.
Quanto à idade, apresentaram idade média de 66,8 anos, variando entre a
idade mínima de 60 anos e a máxima de 81 anos com a faixa etária predominante
de 60 a 64 anos (47%), caracterizando-os como idosos jovens. De acordo com
Maués et al. (2010), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) considera
idosos jovens aqueles que têm entre 60 e 70 anos de idade; medianamente idosos
a partir de 70 até 80 anos; e muito idosos acima de 80. Há também, na literatura, a
definição de muitos idosos como aqueles com idade maior ou igual a 80 anos e,
ainda, maior ou igual a 85 anos.
Outra perspectiva trazida por Maués et al. (2010) refere-se à OMS, que utiliza
a seguinte distinção etária: sujeitos na meia idade, de 45 a 59 anos; idosos, de 60 a
74 anos; anciãos, de 75 a 89 anos; e, a partir dos 90 anos, o sujeito se encontra em
condição de velhice extrema.
Segundo dados da PNAD (2009), a maior proporção de idosos na população
brasileira tem entre 60 e 69 anos, porém a proporção de idosos com 70 anos ou
mais tem aumentado significativamente.
Em estudo realizado por Beltrame (2008), em Porto Alegre, a pesquisadora
evidenciou que quase 60% dos participantes da pesquisa tinham abaixo dos 70
anos e eram frequentadores de grupos para terceira idade. Assim como a pesquisa
de Baltrame (2008), os dados encontrados neste estudo colocam em evidência a
faixa etária de idosos jovens, que pode ser justificado pela realização da pesquisa
ser feita em um projeto voltado para o público idoso.
No que concerne ao estado civil, a maioria dos idosos encontra-se casados
38%, seguindo de 28% viúvos, 20% divorciados e 14% solteiros. Esses resultados
vão de encontro a outros estudos que apontam a prevalência de idosos casados em
relação a outras situações conjugais. A pesquisa de Dias (2010), por exemplo,
realizada em Florianópolis, corrobora os dados do IBGE (2000) ao sinalizar um
crescimento da proporção de idosos casados em ambos os sexos, com um aumento
no percentual de 77,3% para os homens e 40,8% para as mulheres.
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Outro estudo, realizado pela Fundação Perseu Abramo (2007), nomeado
“Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade”, evidenciou
que 52% dos idosos eram casados, sendo essa proporção maior entre os homens
73% do que em mulheres 37%.
Em relação ao nível de escolaridade, 42% dos participantes possuem ensino
médio completo, seguindo por 38% com ensino superior completo. É importante
salientar que este estudo contemplou os sujeitos com nível de escolaridade a partir
do ensino fundamental completo para que os pontos de corte sugeridos pelos
autores dos testes aplicados seguissem uma padronização entre os sujeitos
participantes da pesquisa.
As evidências apontadas nos dados coletados apontam um contraste em
relação à escolaridade evidenciada nos estudos brasileiros. A pesquisa realizada
pela

Fundação

Perseu

Abramo

(2007),

que

visou

identificar

o

perfil

sociodemográfico dos idosos brasileiros, apontou que apenas 7% dos idosos
pesquisados possuíam ensino médio completo, tendo em vista que a grande
maioria, 71%, tinha ensino fundamental. Esses dados corroboram os dados de
Beltrame (2008), Dias (2010) e Conceição et al. (2012) no tocante à escolaridade,
destacando a predominância da baixa escolaridade entre os idosos contemplados
em seus estudos.
Desta forma, embora seja evidente a predominância da baixa escolaridade
entre os idosos no Brasil, eminentes contribuições vêm destacando o aumento dos
anos de estudo para essa parcela da população. De acordo com a pesquisa de
Camarano, Kansos e Mello (2004), a proporção de pessoas idosas alfabetizadas,
bem como o número médio de anos de estudo teve um aumento significativo, de
24,1% para 26,7%, para a classe de quatro a sete anos de estudo, assim como a
classe de oito anos ou mais de estudo, cujo percentual aumentou de 12,1% para
19,3%, segundo dados do IBGE (2000).
À luz desta constatação, um estudo realizado por Fraquelli (2008), que
buscou avaliar os níveis de autoestima, autoimagem e qualidade de vida em um
grupo de idosos participantes de oficinas de inclusão digital, evidenciou o
predomínio de 44% da amostra com ensino médio completo, fato este que se iguala
aos dados desta pesquisa.
No tocante à ocupação atual, 85% dos sujeitos idosos pesquisados
encontram-se aposentados e 10% ainda exercem atividades remuneradas. De
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acordo com os dados encontrados na literatura, a presença de idosos aposentados
na população economicamente ativa pode estar relacionada com a maior cobertura
dos benefícios previdenciários (ALVES; ALVES, 2007).
Em consonância com os números do IBGE (2000) em relação à
aposentadoria, os dados da pesquisa FPA/SESC (2007) revelam que, de modo
geral 64% dos idosos pesquisados são aposentados, tendo em vista que o evento
da aposentadoria se apresenta de forma peculiar em relação aos sexos, em que o
sexo masculino apresenta um maior predomínio de aposentados em relação às
mulheres.
Sabe-se que a aposentadoria é responsável por inerentes mudanças na vida
do idoso. De acordo com suas experiências, crenças, valores e metas, o idoso
poderá compreendê-la como algo positivo ou negativo, na medida em que o tempo
livre poderá causar diferentes conotações em sua vida. Neste sentido Veras et al.
(1987) afirmam que o indivíduo aposentado passa a desfrutar de maior
disponibilidade de tempo livre para a realização de diversas atividades, que de
alguma forma durante toda a vida estiveram de lado pela falta de tempo.
Essa afirmação se assemelha com os dados qualitativos observados para a
realização deste estudo, visto que os idosos de ambos os grupos em sua maioria
afirmam que a busca pela oficina de inclusão digital se deve pela maior
disponibilidade de tempo para realizá-la e pela necessidade do conhecimento nos
dias atuais.
De forma semelhante com a literatura já citada e com os dados deste estudo,
observou-se em outras pesquisas a predominância do percentual de idosos
aposentados em relação a outras atividades, como é o caso de estudo de Costa
(2011) e Serbim e Figueiredo (2011).
No que concerne à constituição familiar, pode-se constatar que 38% dos
sujeitos participantes residem com o cônjuge, sendo semelhante à porcentagem dos
que residem sozinhos. Esses números apontam uma consonância com os estudos
correlacionados com os arranjos familiares no Brasil. De acordo com dados da
pesquisa FPA/SESC (2007), 51% dos idosos pesquisados residem com cônjuges ou
parceiros, e ainda 15% moram sozinhos. É possível obsevar que a proporção de
idosos residindo com cônjuges é maior do que em relação aqueles que residem
sozinhos. Mesmo não representado a maioria dos arranjos familiares no Brasil, é
preciso considerar a realidade dos idosos que estão vivendo sozinhos.
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Nesta direção, a literatura aponta que a proporção de idosos que residem
sozinhos vem crescendo, o que é evidenciado pelos números do IBGE em 2007,
onde em 1991 a proporção era de 9,8% de idosos em domicílios unipessoais e em
2006 este número passou a ser de 13,2%.
É importante salientar que o presente estudo contempla em sua maioria um
público feminino, fato este justifique o alto número de sujeitos residindo sozinhos. O
que pode ser confirmado por Glaser (1997), quando enfatiza que mulheres
apresentam uma maior expectativa de vida ao longo da vida, em geral, as idosas
passam uma grande parte de suas vidas como viúvas, possuindo assim, uma maior
chance de viverem sozinhas.
Ainda de acordo com estes indicadores, as informações da literatura,
apontam uma assimetria em relação aos dados encontrados neste estudo, no
sentido em que a escolaridade elevada se relaciona com a escolha dos arranjos
familiares. De acordo com esta afirmação Bongaarts e Zimmer (2002) destacaram
que quanto mais elevado o nível de escolaridade, maior a quantidade de sujeitos
idosos residindo com número restrito de pessoas, levando a maior a probabilidade
de o idoso morar sozinho. Essa realidade também foi evidenciada nos estudos de
Saad (2003), Camargos et al. (2006) e Camargos et al. (2011).
Atrelado a esta realidade do crescimento de idosos residindo sozinhos, temse obsevado que com o aumento da longevidade, houve um grande incentivo para o
alcance da autonomia e independência para aqueles que envelhecem, levando à
modificações nas estruturas familiares, principalmente pelas melhores condições de
saúde, locomoção e comunicação dos idosos (AQUINO; CABRAL, 2002).
Em relação à raça, 62% declaram-se brancos, 28% pardos e 10% negros. Os
dados encontrados no presente estudo são consistentes com a literatura e com os
indicadores de raça da população brasileira como um todo. De acordo com
Camarano, Kansos e Mello, (2004), os dados do IBGE (2000), apontam que 60,7%
das pessoas idosas declararam-se brancas, seguido por 30,7% das que se
declararam pardas e 7% das que se disseram ser negras.
Conforme mencionado anteriormente, a distribuição da amostra total deste
estudo segue dividida em dois grupos, sendo composta por 52% de idosos
pertencentes ao GE (ativos digitais) e 48% pertencentes ao GC (inativos digitais).
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5.1.1 Caracterização do Grupo Ativos Digitais

Os dados indicaram que a idade média obtida dos idosos (ativos digitais) foi
de 65 anos, sendo sua maioria expressiva os sujeitos do sexo feminino (81%),
contrapondo com 19% sujeitos do sexo masculino.
A maioria dos idosos encontra-se com idade variando entre 60 a 64 anos
55%, apresentando idade mínima de 60 anos e máxima de 74 anos. Quanto ao
estado civil, apresentam-se casados 36% ou divorciados 27%, com ensino superior
completo 55%, aposentados 91%, 46% residem sozinhos e 55% declaram-se
brancos.

5.1.2 Caracterização do Grupo Inativos Digitais
Quanto ao GC (inativos digitais), estes apresentaram idade média de 68,8
anos, variando entre 60 e 81 anos, sendo que 40% dos sujeitos enquadram-se na
faixa etária de 60 a 64 anos. Quanto ao sexo, 100% são mulheres. No que se refere
ao estado civil, 40% encontram-se casadas, seguindo a mesma porcentagem para
viúvas. Quanto à escolaridade, 60% apontam o ensino médio completo como o nível
educacional mais elevado. A grande maioria dos sujeitos, 80%, encontra-se
aposentada, 40% residindo com cônjuge, e 70% declaram-se brancos.
Para uma melhor visualização, a Tabela 3 apresenta uma síntese
comparativa de ambos os grupos, destacando a maior prevalência observada nos
dados sociodemográficos.
Tabela 3 – Síntese comparativa dos dados sociodemográficos entre os grupos
pesquisados.

Variáveis

Média de Idade
Idade Min. e Max.
Sexo
Faixa Etária
Estado Civil
Escolaridade
Condição Atual
Com quem Reside
Raça

Grupo
(Ativos Digitais)
(n=10)

Grupo (Inativos Digitais)
(n=11)

65 anos
%
68,8 anos
60 – 74
60 – 81
Feminino
81%
Feminino
De 60 à 64 anos
55%
De 60 à 64 anos
Casados
36%
Casados e Viúvos
Ensino Superior
55%
Ensino Médio
Aposentados
91%
Aposentados
Sozinhos
46%
Cônjuge
Branco
55%
Branco
Fonte: elaborado pela autora.

%
100%
40%
40%
60%
80%
40%
70%
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5.2 Indicadores sobre condições de saúde
As questões correspondentes aos indicadores sobre as condições de saúde
foram respondidos através 3 questões fechadas de múltipla escolha, elaboradas
para o presente estudo, a cerca das suas condições gerais de saúde. As questões
foram elaboradas de acordo com os aportes teóricos estudados. Os dados dos
sujeitos pesquisados foram tabulados de acordo com a frequência das respostas e
convertidos em porcentagens, de forma a serem apresentados em tabelas e
gráficos, em modo comparativo.
O objetivo em realizar uma avaliação dos indicadores sobre as condições de
saúde da amostra estudada, se faz pertinente, tendo em vista a ênfase dada as
questões relacionadas entre saúde e o envelhecimento saudável ou bem-sucedido
que tem sido abordado frequentemente pelos estudiosos. É válido salientar que
vários estudos tem apontado a relação de novas atividades promotoras de
conhecimento com a avaliação da saúde do idoso como um todo, em que diversos
fatores podem estar associados com a sua promoção.
De um modo geral, a relação aos aspectos relacionados à saúde do idoso
com a promoção de um envelhecimento satisfatório, é algo que vem sido enfatizado,
principalmente porque a saúde é um dos aspectos mais apontados como
indicadores do envelhecimento bem sucedido, conforme menciona Cupertino et al.
(2006) em sua pesquisa.
Na Tabela 4, pode-se observar a descrição das informações relacionadas aos
indicadores das condições de saúde dos sujeitos deste estudo.
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Tabela 4 – Indicadores sobre as Condições de Saúde dos Grupos Pesquisados.
VARIÁVEIS

Percepção Geral
com a Saúde

NÍVEIS

Grupo
Ativos Digitais
(n=10)

Grupo Inativos
Digitais
(n=11)

N

(%)

N

(%)

Muito Boa
Boa

4
5

(36,4%)
(45,4%)

3
3

(30%)
(30%)

Regular

2

(18,2%)

4

(40%)

Sim

5

(45,4%)

7

(70%)

Não
Sim

6
6

(54,6%)
(54,6%)

3
7

(30%)
(70%)

Não

5

(45,4%)

3

(30%)

Incidência de
Patologias
Utilização de
Medicação

* (n =número de sujeitos)
Fonte: elaborado pela autora.

5.2.1 Percepção geral com a saúde
Com o envelhecimento populacional evidente e a maior longevidade, os
estudos sobre os fatores relacionados ao envelhecimento ganham destaque,
principalmente porque a velhice traz consigo algumas implicações. Ao envelhecer o
sujeito idoso apresenta uma maior probabilidade de ser acometido por doenças,
principalmente crônico-degenerativas, afetando de forma direta sua qualidade de
vida e a percepção do envelhecimento em si (HARTMANN, 2008).
Deste modo a mesma autora destaca que, a autopercepção da saúde apesar
de ser uma avaliação subjetiva tem apresentado resultados consistentes sobre as
condições de saúde, levando assim uma grande aplicabilidade em pesquisas que
envolvam o público idoso.
Tendo em vista as considerações apresentadas pela literatura, a questão
pertinente à autopercepção da saúde pelos sujeitos pesquisados se faz necessária
e complementar a este estudo. Desta forma, a primeira questão do questionário é
relacionada à autopercepção com saúde, composta por 5 opções de respostas
(muito boa, boa, regular, ruim e muito ruim). Os indicadores percentuais das
respostas de ambos os grupos pesquisados podem ser observadas no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Percepção geral com a saúde
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Fonte: elaborado pela autora.

Pode-se observar que o grupo de sujeitos (ativos digitais), de uma forma
geral, atribuem como Boa (45,4%) a sua percepção com a saúde, seguido por
36,4% de Muito Boa e 18,2% como Regular. Já o grupo de sujeitos (inativos
digitais), em sua maioria, possui uma percepção Regular das condições de saúde,
representando uma frequência de (40%), seguindo pela porcentagem de 30% das
condições Muito boa e Boa.
É importante destacar, que somando os percentuais de ambos os grupos das
condições “Boa e Muito Boa”, o grupo (ativos digitais), e o grupo (inativos digitais)
respectivamente obtém um total de (81,8% versus 60%), apontando assim, que
ambos os grupos possuem uma autopercepção positiva em relação ao seu estado
de saúde.
Os dados encontrados no presente estudo superaram os números da
literatura estudada, apontando que a maioria dos idosos (45,5%) perceberam sua
saúde como “muito boa ou boa”, mesmo acometidos por alguma doença crônica, é
o que releva a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios – PNAD (2009).
Os resultados encontrados neste estudo correlacionam-se com algumas
pesquisas que enfatizam a relação de determinadas variáveis com a autopercepção
da saúde por sujeitos idosos.
A literatura sugere que há uma relação satisfatória e positiva entre a
educação e a saúde dos idosos, na medida em que a educação de forma contínua
favorece o acesso às informações, promove o conhecimento, a adoção de novos
hábitos e ao ingresso de atividades que enfatizam a qualidade de vida, o que vem
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de encontro com os dados encontrados no presente estudo (HOUSE, 1994; ROSS;
WU, 1996; ALVES, 2004).
Acredita-se que os sujeitos idosos participantes de uma oficina de inclusão
digital, como é o caso do grupo (ativos digitais) desta pesquisa, vivenciam
experiências relacionadas à promoção de conhecimento que não deixa de ser uma
educação continuada, favorecendo ao acesso à informações que possam vir a
corroborar com melhores condições de saúde e bem-estar.
Entretanto, verifica-se a relação da autopercepção da saúde com o histórico
de doenças crônicas e degenerativas que comprometem a avaliação de forma mais
positiva. Ferraro et al. (1997) observaram que sujeitos idosos que possuíam um
maior número de patologias apresentaram uma avaliação mais negativa em relação
ao seu estado de saúde.
Desta forma, esses achados poderiam explicar os resultados encontrados no
presente estudo, tendo em vista que ambos os grupos apresentaram de uma forma
geral uma visão mais positiva em relação ao seu estado de saúde, havendo assim
uma diferença modesta entre os grupos quanto a este aspecto. O que pode ser
explicado pelo fato dos participantes desta pesquisa fazerem parte de um projeto de
cunho socioeducativo voltado para esse grupo etário. Entretanto cabe destacar que
algumas divergências entre os dados encontrados entre os grupos estudados, nos
permite salientar que o grupo (ativos digitais) de certa forma apresenta uma melhor
percepção com a saúde em comparação ao grupo (inativos digitais).

5.2.2 Prevalência de patologias

Nesta questão, pergunta-se aos sujeitos participantes sobre a prevalência de
alguma patologia, optando por duas opções de respostas (Sim ou Não). Os dados
do Gráfico 3 apresentam a incidência de respostas de modo percentual de ambos
os grupos pesquisados.
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Gráfico 3 – Incidência de patologias
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Os dados representados pelo Gráfico 3 evidenciam a comparação entre a
incidência de patologias nos idosos (ativos digitais) com o percentual de 54,6% de
sujeitos que não possuem nenhuma patologia no momento da pesquisa, seguindo
por 45,4% de sujeitos que possuem algum tipo de patologia. Quanto aos idosos
(inativos digitais) representam um total de (70%) de sujeitos que possuem algum
tipo de patologia, seguido de (30%) sujeitos sem patologia.
É sabido que na medida em que envelhecemos diversas funções e aspectos
vão se alterando todas as dimensões da vida do sujeito, podendo acarretar
disfunções ligadas à saúde e a prevalência de doenças. De acordo com IBGE
quanto mais envelhecemos, maiores são as chances de contrair alguma doença
crônica, é o que aponta os números da PNAD (2009), em que 77,4% dos idosos
pesquisados apresentam algum tipo de doença crônica, superando os dados
encontrados no presente estudo.
Diversos estudos indicam que, idosos geralmente apresentam mais
problemas relacionados com a saúde do que a população em geral (VERAS et al.,
2001; PRADO; JACOPETTI, 2009; CONCEIÇÃO et al., 2010).
Um estudo realizado em Florianópolis por Dias (2010) destaca uma maior
prevalência de doenças no grupo de idosos que não realizavam nenhuma atividade
em comparação ao grupo de idosos que faziam algum tipo de atividade física.
Todavia, os resultados do presente estudo, apontam que os idosos do grupo
(ativos digitais) possuem uma prevalência menor de patologias em relação ao grupo
(inativos digitais), sugerindo uma correção com os dados encontrados na literatura
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sobre a autopercepção com a saúde, de forma em que o grupo (inativos digitais)
apresentam uma maior prevalência de patologias e possuem uma percepção
regular da sua própria saúde.
Deste modo, pode-se dizer que nem sempre estar acometido por alguma
doença crônica implica necessariamente em isolamento social, perdas de papéis ou
até mesmo em inatividade. Os estudos sobre o envelhecimento humano tem
apontado que estar ativo na sociedade, realizando alguma atividade e promovendo
bons hábitos, independentemente se o indivíduo tem ou não alguma doença, este
pode considerar estar envelhecendo de forma bem-sucedida, visto que esta
percepção está fortemente ligada aos fatores subjetivos de cada um (NERI, 2006;
TEIXEIRA; NERI, 2008);.
No que se refere às patologias mais relatadas por ambos os grupos neste
estudo, destaca-se a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes Mellitus,
dados que confirmam os apontamentos realizados em outros estudos com este
grupo etário (LIMA-COSTA et al., 2003; CAVALCANTI et al., 2009).
De acordo com um estudo realizado por Lebrão e Duarte (2007) no que
refere-se à prevalência de patologias em idosos brasileiros, a hipertensão apresenta
uma prevalência de 43% e diabetes e problemas cardiovasculares 13% de
incidência.

5.2.3 Utilização de medicação
Aliado a presença de doenças, a utilização de medicação de uso contínuo por
parte dos sujeitos idosos pesquisados também mereceu análise. É possível
visualizar no Gráfico 4 os dados comparativos e percentuais em relação a utilização
de medicações de ambos os grupos estudados. Os idosos ativos digitais
apresentam um percentual de 54,6% de sujeitos que fazem uso regular de algum
tipo de medicação, seguindo por 45,4% de sujeitos que não utilizam nenhuma
medicação. No que se refere ao grupo de idosos inativos digitais, estes representam
em sua maioria um total de 70% de sujeitos usuários de medicação e 30% de não
usuários.
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Gráfico 4 – Utilização de medicação
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Os resultados do presente estudo vão de encontro com os apontamentos de
Dias (2010), que enfatiza a associação do consumo de medicações com prevalência
de doenças autorrelatadas entre os grupos relacionados em sua pesquisa. Sendo
assim, a utilização de medicação de ambos os grupos do estudo em questão é
justificada pela incidência de morbidades relatadas no item posterior.
A avaliação das condições de saúde, de uma forma geral, por parte dos
sujeitos pesquisados no presente estudo, permite uma reflexão sobre a influência
das aulas de inclusão digital sobre este aspecto, o que nos permite inferir que de
alguma forma os idosos ativos digitais apresentaram condições de saúde mais
positivas em relação ao grupo de idosos inativos digitais. Os resultados obtidos
complementaram uma avaliação geral no que diz respeito aos objetivos propostos
nesta pesquisa.
5.3 Avaliação do desempenho cognitivo

A presente avaliação compreendeu investigar de forma comparativa as
habilidades cognitivas de ambos os grupos, a fim de verificar se houve diferenças
significativas em relação aos aspectos cognitivos. Desta forma a avaliação cognitiva
dos sujeitos participantes deste estudo preconizou a aplicação de três instrumentos:
1) Miniexame do Estado Mental – MEEN (FOLSTEIN et al. 1975; BRUCKI et al.,
2003; BERTOLUCCI et al. 1994); 2) Teste de Fluência Verbal – Categoria Animal
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(BRUCKI et al., 1997) e o 3) Teste do Desenho do Relógio – TDR (SUNDERLAND
et al., 1989).
A escolha dos instrumentos utilizados para a avaliação do desempenho das
habilidades cognitivas neste estudo, se deve pelo fato da fácil aplicabilidade,
confiabilidade e funcionalidade dos mesmos, além do emprego destes instrumentos
em diversos estudos (BANHATO; NASCIMENTO, . 2007; IRIGARAY; SCHNEIDER,
2008; DIAS 2010; SCORALICK-LEMPKE et al., 2012).
Cabe destacar que as avaliações realizadas neste item não tinham por
objetivo diagnosticar a presença de declínios ou déficits cognitivos e sim verificar e
comparar o desempenho das habilidades cognitivas em ambos os grupos.
Os resultados obtidos após a aplicação dos testes seguiram a norma de
correção proposta pelos seus respectivos autores. Diante de uma análise descritiva
dos dados foi possível a obtenção de escores médios de ambos os grupos, sendo
apresentados em termos de médias, desvio padrão (DP) e valor de significância
estatística (P= < 0,05).
A seguir, serão apresentados os resultados de

modo comparativo

relacionados aos três instrumentos aplicados para avaliação do desempenho
cognitivo de ambos os grupos estudados, conforme demonstra a Tabela 5.

Testes

Tabela 5 – Testes cognitivos
Grupo Ativos Digitais
Grupo
(n=11)
Inativos Digitais
(n=10)
Média
DP
Média
DP

Teste t
P = < 0,05

p=0,007
MEEN
27,82
1,08
23,70
4,45
p=0,001
Teste do Relógio
8,91
1,76
5,50
2,37
p=0,033
Fluência Verbal
16,09
3,33
13,10
2,56
* (DP = desvio padrão; P= nível de significância estatística)
Fonte: elaborado pela autora.

Com relação ao desempenho cognitivo global dos sujeitos da amostra, este
foi avaliado pelo Miniexame do Estado Mental (MEEM) proposto por Folstein, (1975)
e adaptado por Brucki et al. (2003). Esse instrumento teve como objetivo realizar um
rastreamento cognitivo dos sujeitos idosos desta pesquisa, a fim de verificar e
comparar o desempenho das habilidades cognitivas de ambos os grupos estudados.
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O escore do MEEM pode variar de um mínimo de 0 pontos, o qual indica o
maior grau de comprometimento cognitivo dos indivíduos, até um total máximo de
30 pontos, o qual, por sua vez, corresponde a melhor capacidade cognitiva.
Utilizou-se como referência os escores adotados por Bertolucci et al. (1994),
adotando o ponto de corte de 13 pontos para sujeitos sem escolaridade, 18 pontos
para sujeitos com quatro anos de escolaridade e 26 pontos para sujeitos com 8
anos ou mais de escolaridade. No caso do presente estudo, adotou-se uma
uniformidade do ponto de corte, sendo este 26, já que todos os sujeitos desta
pesquisa possuem 8 anos ou mais de escolaridade.
Na

presente

amostra,

verificou-se

que

os

idosos

(ativos

digitais)

apresentaram um escore médio de (27,82) e (DP=1,08) sugerindo um desempenho
cognitivo global acima da média esperada (26). Quanto aos idosos (inativos
digitais), estes apresentaram um escore médio de (23,70) e de (DP=4,45),
apresentando um decréscimo no desempenho cognitivo global em comparação ao
grupo de idosos (ativos digitais).
A comparação dos escores médios obtidos no teste de ambos os grupos
estudados podem ser melhor visualizados no Gráfico 5. Em relação a significância
estatística verificou-se que houve diferença significativa entre os dois grupos
pesquisados (p=0,007).

Gráfico 5 – Comparação dos escores médios do MEEN
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Fonte: elaborado pela autora.
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Diante dos resultados obtidos no MEEM, pode-se inferir que os idosos (ativos
digitais) apresentaram um desempenho superior à média esperada (27,82) no que
diz respeito às habilidades cognitivas mapeadas pelo instrumento em questão,
sendo (orientação temporal, orientação espacial memória, atenção, linguagem e
capacidade construtiva visual). Já os idosos (inativos digitais) apresentaram uma
média abaixo do ponto de corte sugerido (23,7), sugerindo um decréscimo nas
habilidades cognitivas investigadas em relação aos idosos (ativos digitais).
No que tange a avaliação das funções executivas como planejamento,
atenção

concentrada,

organização

visuoespacial,

praxia,

visuoconstrutiva,

coordenação psicomotora e memória recente, utilizou-se o Teste do Desenho do
Relógio (TDR), proposto por Sunderland et al. (1989). Consiste em um instrumento
de fácil de aplicabilidade e execução que demanda na realização de um desenho
representando um relógio em uma folha de papel, indicando através dos ponteiros a
hora (2h 45 min).
Quanto a interpretação dos dados obtidos no presente instrumento, utilizouse uma escala com método quantitativo proposta por Sunderland et al. (1989). A
escala utilizada para tabulação dos dados, corresponde em uma pontuação de 0 a
10 pontos (10 para a melhor representação do relógio com as horas
correspondentes e 0 para a pior representação). O valor do ponto de corte é de 6
pontos do total, tendo em vista que uma pontuação abaixo 6, sugere prejuízos nas
habilidades rastreadas pelo instrumento, que necessitam ser melhor investigadas
(SUNDERLAND et al., 1989; MARTINELLI; APRAHAMIAN, 2012).
Desta forma, verificou-se no grupo de idosos (ativos digitais) uma média de
8,91 pontos (DP= 1,76), contrapondo-se com a média obtida no grupo de idosos
(inativos digitais) de 5,50 pontos (DP=2,37).
É possível observar que o grupo de idosos (inativos digitais) apresentaram
uma média abaixo do ponto de corte sugerido em comparação ao outro grupo. Cabe
salientar, que o grupo dos idosos (ativos digitais) apresentaram resultados
convergentes com a literatura estudada para uma amostra com características
sociodemográficas semelhantes e frequentadores de uma oficina de inclusão digital
para este grupo etário, apresentando uma média de 9 pontos no presente
instrumento (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008).
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Observou-se que nos resultados encontrados no presente instrumento,
apresentou uma alta significância estatística de ( p=0,001) em comparação aos
grupos estudados.
Por meio do Gráfico 6, pode-se observar a comparação entre as médias
obtidas no Teste do Desenho do Relógio de ambos os grupos.
Gráfico 6 – Comparação das médias do Teste do Desenho do Relógio
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Fonte: elaborado pela autora.

Sobre o Teste de Fluência Verbal – categoria animal (BRUCKI et al., 1997),
este configura-se também como um instrumento de rastreio cognitivo e teve como
objetivo avaliar a linguagem, memória semântica e funções executivas, através da
recordação do número máximo de nomes de animais no tempo cronometrado de 1
(um) minuto. Atribuiu-se 1 (um) ponto para cada nome de animal pronunciado, de
forma que a pontuação variou de acordo com o número de animais recordados. O
ponto de corte para sujeitos com escolaridade de oito anos ou mais foi de 13
pontos, onde não indica disfunções nas habilidades cognitivas e de 9 pontos para
os com escolaridade até oito anos. Valores abaixo dos pontos de corte
estabelecidos sugerem disfunções cognitivas a serem melhor avaliadas (BRUCKI et
al., 1997).
Neste sentido, pode-se constatar que o grupo de idosos (ativos digitais)
alcançaram um desempenho satisfatório no instrumento acima, apresentando uma
média de 16,06 (DP=3,33), correspondendo um resultado acima do ponto de corte
esperado para a escolaridade dos sujeitos pesquisados (13). Em relação ao grupo
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de idosos (inativos digitais), estes apresentaram um desempenho menor em relação
ao grupo de idosos (ativos digitais) com média de 13,10 (DP=2,56), porém a média
obtida corresponde ao ponto de corte estabelecido para este teste (13). A
comparação dos dados em relação às médias obtidas neste instrumento pode ser
visualizado no Gráfico 7. Desta forma, observou-se ainda, que os dados
apresentados entre ambos os grupos apresentaram significância estatística de
(p=0,033).
Gráfico 7 – Comparação das médias do Teste de Fluência Verbal
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Fonte: elaborado pela autora.

Os resultados encontrados na avaliação do desempenho das habilidades
cognitivas da amostra estudada correspondem à hipótese inicial do presente estudo,
além de ir ao encontro com os objetivos enfatizados por esta pesquisa. Desta forma,
pode-se sugerir que os dados obtidos demonstram que os sujeitos idosos
pertencentes ao grupo (ativos digitais) apresentaram aspectos satisfatórios nas
habilidades cognitivas em todos os instrumentos aplicados, com percentuais
superiores em comparação ao grupo (inativos digitais), o que corresponde às
expectativas deste estudo.
Este fato está em consonância com alguns estudos disponíveis na literatura,
sugerindo que a participação em oficinas de inclusão digital parece favorecer o
desempenho cognitivo de idosos (BANHATO; NASCIMENTO 2007; IRIGARAY;
SCHNEIDER, 2008; SCORALICK et al., 2012).
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Em um estudo transversal realizado com idosos participantes de uma Oficina
de Inclusão Digital, estes demonstraram ganhos significativos na capacidade de
planejamento e na velocidade de processamento de informação (BANHATO;
NASCIMENTO, 2007). Irigaray e Schneider (2008) também observaram, que a
utilização da tecnologia por idosos apresentou-se como uma forte aliada para o bom
funcionamento cognitivo, além de contribuir para uma boa qualidade de vida e
diminuição do isolamento social.
Em outro estudo realizado por Ordonez et al. (2010) verificaram que idosos
participantes de um processo de inclusão digital apresentaram um desempenho
cognitivo satisfatório quando comparados com um grupo (inativos digitais),
principalmente nos aspectos relacionados à memória, linguagem e velocidade do
pensamento.
Neste sentido, Ramos (2003) destaca que preservar a manutenção do estado
cognitivo e o grau de dependência no dia a dia diminuem a incidência de patologias
e o índice de mortalidade em idosos. Assim, buscar formas que colaborem para a
prevenção de déficits intelectuais, assume um caráter de destaque na longevidade,
promovendo a autonomia e qualidade de vida deste grupo etário.
Os achados da literatura científica nos proporciona observar que as novas
tecnologias, em especial o computador, representam uma alternativa valiosa para
prevenir o declínio cognitivo na velhice, além de contribuir para a compensação das
perdas com novos ganhos (SLEGERS et al., 2009).
Tendo em vista os apontamentos destacados pela literatura, cabe destacar
que os resultados do presente estudo vão de encontro com nossas expectativas,
verificando que os idosos (ativos digitais) apresentaram resultados significativos em
relação ao grupo de idosos (inativos digitais), no que tange as habilidades
cognitivas.
5.4 Avaliação da percepção do envelhecimento bem-sucedido
Os estudos mais recentes sobre a temática do envelhecimento bemsucedido, enfatizam a ideia de que a percepção e a promoção de uma velhice bemsucedida perpassa por um contexto multidimensional, extrapolando os limites da
objetividade e das questões físicas e orgânicas (TEIXEIRA; NERI, 2008).
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Neste sentido, o presente estudo buscou apoio nos aportes da literatura
científica, com ênfase em uma abordagem integrada no que se refere o
envelhecimento bem-sucedido, enfatizando os apontamentos de Baltes e Baltes
(1990), Neri (2007; 2012), e Teixeira e Neri (2008).
Consideramos assim, que envelhecer é uma questão que envolve múltiplos
fatores, dentre eles a subjetividade, tendo vista que, a forma de como
envelhecemos é uma percepção pessoal que envolve a adaptação frente às
transformações advindas não só com os fatores do envelhecimento em si, como
também com as mudanças que ocorrem na sociedade (TEIXEIRA; NERI, 2008).
Sendo assim, buscou-se neste estudo avaliar a relação da inclusão digital
com as habilidades cognitivas de idosos, de igual maneira a relação desta com a
percepção ou promoção do envelhecimento bem sucedido. Apreciamos os achados
da literatura que sugerem que a participação em oficinas de inclusão digital por
idosos, além de favorecer o desempenho cognitivo, contribuem para novos olhares
sobre suas próprias concepções de envelhecimento.
Assim visando a proposta deste estudo, este item descreve e discute a
avaliação realizada sobre a percepção do envelhecimento bem-sucedido na
amostra pesquisada.
A avaliação dos aspectos que se relacionam com o envelhecimento bemsucedido, foram avaliados através de quatro instrumentos, sendo os Instrumentos
de Avaliação da Qualidade de Vida WHOQOL-BREF versão abreviada, e o
WHOQOL-OLD, Escala de Satisfação com a Vida referenciada à domínios (ESV) e
duas perguntas estruturadas para o presente estudo sobre a autopercepção do
processo de envelhecimento respondidas através de uma escala Likert.
Cabe destacar, que a escolha dos instrumentos utilizados neste item, segue
os pressupostos da perspectiva integrada sobre a avaliação do envelhecimento
bem-sucedido, que sugere a análise de dados objetivos com a aplicação de
instrumentos padronizados com a integração das percepções pessoais dos sujeitos
pesquisados (TEIXEIRA; NERI, 2008).
Com objetivo de analisar o nível da qualidade de vida percebida pelos idosos
deste estudo, utilizou-se os instrumentos de avaliação da qualidade de vida
WHOQOL-BREF versão abreviada e o WHOQOL-OLD, ambos instrumentos
desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde (FLECK, 2000; OMS, 2008).
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A Tabela 6 apresenta os resultados encontrados no instrumento WHOQOLBREF versão abreviada que corresponde uma escala do tipo Likert. Inicialmente foi
realizada a pontuação do instrumento, obedecendo a normatização estabelecida
pelo manual do mesmo. Neste sentido foi calculado o escore padronizado,
produzindo a média atingida em cada faceta, assim como a Qualidade de Vida
Geral.

Os dados foram apresentados através das médias, desvio padrão e

significância estatística em ambos os grupos. Os valores das médias apresentados
podem variar de 1 a 5, e quanto mais próximo de 5 melhor é a percepção do idoso
em relação à sua qualidade de vida.
Tabela 6 – Dados referentes aos domínios do Instrumento de Avaliação da Qualidade de
Vida WHOQOL-BREF versão abreviada
Grupo
Ativos Digitais
(n=11)
Média
DP

Domínios

Grupo
Inativos Digitais
(n=10)
Média

DP

Teste t
P = < 0,05

Físico

4,1

0,41

4,0

0,49

0,287

Psicológico

3,8

0,41

3,9

0,47

0,977

Relações Sociais

4,0

0,45

4,1

0,55

0,381

Meio Ambiente

3,8

0,55

3,3

0,46

0,252

3,8

0,36

3,7

0,29

0,493

Qualidade

de

Vida

Geral

Fonte: elaborada pela autora.

No que diz respeito ao escore das médias da avaliação geral da qualidade de
vida relação do WHOQOL-BREF, o grupo de (idosos ativos digitais) apresentou uma
média de (M=,3,8; DP=0,36) e o grupo de (idosos inativos digitais) resultou em uma
média de (M=3,7; DP=,0,29), demonstrando não haver diferença estatística
significativa entre os grupos (p= 0,493). Esse resultado possibilita inferir que ambos
os grupos apresentaram percentuais satisfatórios no que diz respeito a qualidade de
vida, já que quanto mais próximo de 5, melhor é a percepção da qualidade de vida..
Em relação aos domínios, observou-se não haver diferença significativa nos
quatro domínios relacionados. Tanto o grupo de idosos (ativos digitais) quanto o
grupo de idosos (inativos digitais) apresentaram médias correlacionais, não obtendo
significância estatística em nenhum domínio.
Os resultados encontrados neste item deste estudo apontam para um
direcionamento, no sentido em que a participação ativa no projeto de extensão pode
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ter colaborado para os resultados encontrados neste item. Tendo em vista que os
dados sugerem uma consonância com a literatura, apontando que idosos
participantes de alguma atividade em grupo perceberam uma melhor qualidade de
vida no questionário WHOQOL-BREF se comparados àqueles que não participaram
regularmente de nenhuma atividade em grupo (MIRANDA; BANHATO, 2008).
De acordo com Neri (2006), a promoção de uma qualidade de vida
satisfatória na velhice transcende a responsabilidade pessoal e deve ser
compreendida com um caráter sociocultural, resultante de interações continuas
entre a sociedade. Assim é válido ressaltar, que a proposta da oficina de inclusão
digital corrobora os apontamentos da autora, no sentido em que este espaço de
aprendizagem para o idoso configura-se como uma estratégia de caráter
socioeducativo que visa corresponder com as demandas atuais da sociedade.
Silva e Catão (2012) enfatizam que a qualidade de vida na terceira idade
pode ser vista como a manutenção da saúde em todas as dimensões da vida, seja
no aspecto físico, social, psíquico e espiritual.
Castro et al. (2007) relataram que idosos que participaram de um programa
de atividades para a terceira idade apresentaram escores altos no que tange a
qualidade de vida, apontando assim,

a importância da manutenção destas

atividades em grupo a fim de prevenir o isolamento social que pode ocorrer em
qualquer fase da vida, mais principalmente na terceira idade.
Os autores ainda colaboram enfatizando que Programas ou Projetos que
envolvem o trabalho de educação continuada, com a abordagem de uma equipe
interdisciplinar, compondo atividades variadas, como atividades físicas, sociais e
culturais, propiciam a melhora na percepção dos fatores relacionados aos domínios
psicológico e ambiental, bem como a percepção de qualidade de vida global dos
idosos (CASTRO et al., 2007).
Portanto cabe destacar, que os resultados encontrados na avaliação deste
instrumento, sugerem que os idosos participantes da pesquisa percebem-se com
níveis satisfatórios quanto a qualidade de vida geral e nas respectivas facetas, o
que vai de encontro com os achados dos pesquisadores, tendo em vista a
participação dos sujeitos da pesquisa em grupos para terceira idade.
Assim, pode-se dizer que o contexto da inclusão digital pode ter sido um fator
que colaborou para a percepção da qualidade de vida satisfatória pelo grupo de
idosos (ativos digitais), porém este contexto não se mostra de forma isolada como
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precursor da qualidade de vida, visto que os idosos (inativos digitais) também
obtiveram escores semelhantes.
Resultado semelhante foi observado por Fraquelli (2008), quando investigou
um grupo de idosos participantes de um programa para terceira idade que
realizavam diversas atividades em grupo,dentre elas a oficina de inclusão digital,
identificando elevados escores quanto à avaliação da qualidade de vida entre os
idosos pesquisados. A autora aponta que os resultados encontrados em seu estudo
pode ter sido influenciado pela participação dos idosos em um programa para
terceira idade, o que vem de encontro com os achados no presente estudo.
Além do instrumento WHOQOL-BREF, que é considerado um instrumento
universal para avaliar a qualidade de vida, neste estudo, usou-se também o
instrumento WHOQOL-OLD que é um inventário específico para avaliar a qualidade
de vida do idoso. Quanto a pontuação dos dados, é importante destacar que estes
foram tabulados e gerado os escores brutos referentes a cada faceta, podendo
assim variar em uma amplitude de (4 a 20), já que o presente instrumento possui 6
facetas com 4 questões cada representados por uma escala Likert de 5 pontos.
Deste modo, quanto mais próximo de 20, melhor é a percepção da qualidade de
vida.
Quanto aos resultados obtidos através instrumento de Qualidade de Vida
WHOQOL-OLD, estes podem ser melhor observados na Tabela 7.
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Tabela 7 – Dados referentes ao Inventário de Percepção de Qualidade de Vida WHOQOLOLD
Grupo
Ativos Digitais
(n=11)
Média
DP

Facetas

Grupo
Inativos Digitais
(n=10)
Média

DP

Teste t
P = < 0,05

17

2,46

18

2,79

0,838

15,6

2,50

14,7

1,49

0,317

16,6

1,50

15,8

2,25

0,845

16

2,0

15,8

1,87

0,816

Morte e Morrer

14,5

3,07

17

1,94

0,043*

Intimidade

15,4

2,20

14,4

4,35

0,523

Qualidade de Vida Geral

15,6

2,68

15,7

2,32

0,778

Funcionamento dos sentidos
Autonomia
Atividades

Passadas,

presentes e futuras
Participação Social

* Significância estatística
Fonte: elaborada pela autora.

Os resultados obtidos neste instrumento permitiram observar que ambos os
grupos apresentaram um escore positivo em relação a qualidade de vida geral, não
demonstrando diferenças significativas neste item (p= 0,778), apresentando assim
um escore de (M=15,6; DP 2,68) idosos ativos digitais e (M=15,7; DP 2,32) idosos
inativos digitais.
O que corresponde às facetas observou-se que o grupo (ativos digitais)
apresentou um maior escore no item “funcionamento dos sentidos” (M= 17; DP=
2,46) que evidencia uma percepção satisfatória quanto as habilidades sensórias,
entretanto, no item “morte e morrer” apresentou um menor escore (M=14,5; DP=
3,07).
Tavares et al. (2011) enfatizam que as alterações nas habilidades sensoriais
sejam menos percebidas entre os idosos mais jovens em relação àqueles com
idades mais avançadas, o que converge com os resultados do presente estudo, já
que a maioria da amostra estuda é composta por idosos jovens.
Já o grupo (inativos digitais), apresentaram um escore superior no item
“morte e morrer” (M= 17; DP= 1,94) contrapondo-se com os resultados encontrados
no mesmo item pelo primeiro grupo . É importante destacar, que o único item que
apresentou significância estatística foi a faceta “Morte e Morrer” (t=0,043), o que
evidenciou que o grupo de idosos inativos digitais apresentaram escores superiores
em relação ao grupo de idosos ativos digitais (M= 17 versus M=14,5)
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respectivamente. Este resultado aponta que os idosos inativos digitais percebem de
forma satisfatória as questões relacionadas com a morte, o que colabora para a
percepção positiva da qualidade de vida.

Todavia, o grupo de idosos inativos

digitais apresentaram um menor percentual no item “intimidade” (M= 14,4; DP=
4,35) que avalia a capacidade de ter relacionamentos pessoais íntimos. Talvez
uma possível explicação no que se refere à intimidade, esteja relacionada ao fato
das mulheres terem maior participação neste estudo, tendo em vista a grande
proporção de viúvas (40%) em relação ao grupo de idosos (ativos digitais) (18%), o
que alguns estudos apontam que geralmente as mulheres viúvas tendem a
permanecer sozinhas até o fim da vida (DEBERT, 1999).
Esses achados diferem do que foi encontrado em pesquisas com idosos
participantes de um grupo de terceira idade, o qual identificou um maior nível de
satisfação com a faceta participação social (CELICH, 2008).
Diante do discorrido em relação à avaliação da qualidade de vida (QV),
observou-se que o escore total de qualidade de vida do WHOQOL-BREF e do
WHOQOL-OLD para ambos os grupos pesquisados neste estudo, apresentam-se
consonantes e correlacionais, ou seja, de uma forma geral encontram-se satisfeitos
com a percepção da qualidade de vida, o que permite enfatizar que a percepção
satisfatória da qualidade de vida não é influenciada apenas pelo contexto da
inclusão digital. Este dado pode ser explicado por tratar de uma amostra de sujeitos
participantes de um projeto socioeducativo voltado para este seguimento etário.
Pesquisas apontam que a participação em centros de convivência pelo
público idoso, condiz em medidas positivas em vários aspectos da vida do sujeito,
refletindo sucessivamente para uma qualidade de vida mais positiva (SERBIM;
FIGUEIREDO, 2011).
Os resultados aqui apresentados são consistentes com conceito de qualidade
de vida que afirma que é de caráter subjetivo, complexo e com várias dimensões,
sendo assim, sua avaliação tem conotação variadas para cada indivíduo e para
cada contexto.
No que tange a avaliação referente à satisfação com a vida, utilizou-se uma
escala referenciada a domínios composta por 12 questões, que buscou avaliar o
quanto o sujeito idoso está satisfeito com sua vida nos domínios saúde e
capacidade física, saúde e capacidade mental, envolvimento social e satisfação
global. Os resultados apresentados neste instrumento foram obtidos através do
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agrupamento dos escores produzidos em cada domínio, estabelecendo assim uma
média de frequência das respostas, podendo variar em uma escala de (1 a 5), o que
quer dizer que quanto mais próximo de 5 melhor é a satisfação do indivíduo com a
vida.
Desta forma, a Tabela 8 apresenta os resultados obtidos em cada domínio
citado, apresentados através das médias (M), desvio padrão (DP) e significância
estatística (p), bem como a satisfação geral de ambos os grupos pesquisados neste
estudo.
Tabela 8 – Escala de Satisfação com a Vida referenciada a domínios (ESV)
Domínios

Grupo
Ativos Digitais
(n=11)
Média
DP

Grupo
Inativos Digitais
(n=10)
Média

DP

Teste t
P = < 0,05

Saúde

4,05

0,48

3,74

0,93

p=0,337

Capacidade Física

4,15

0,44

3,72

1,02

p=0,213

Capacidade Mental

3,93

0,62

3,93

0,49

p=0,991

Envolvimento

4,06

0,79

4,14

0,68

p=0,816

3,91

0,51

3,87

0,56

p=0,869

Pessoal
Satisfação Geral

Fonte: elaborado pela autora.

Quanto à avaliação da satisfação com vida, Diogo, Neri e Cachioni (2004),
enfatiza que esta reflete nas expressões de cada sujeito quanto a seus próprios
critérios de satisfação com um todo e em aspectos específicos da vida,
influenciando no bem-estar individual e na percepção da qualidade de vida. A
satisfação com a vida, é vista assim, como uma forma que permite ao sujeito idoso
viver suas experiências de maneira mais positiva e satisfatória.
Deste modo, os resultados encontrados no instrumento de satisfação com a
vida neste estudo, permitam inferir que não foram detectadas diferenças
significativas nos dados apresentados em todos os domínios e na satisfação geral
em comparação com os grupos pesquisados. Sugerindo assim, que ambos os
grupos (ativos digitais) e (inativos digitais) possuem uma alta satisfação com a vida.
Comparando as médias numéricas obtidas entre os grupos pesquisados
neste instrumento, observa-se que o maior escore produzido no grupo de idosos
(ativos digitais) encontra-se no domínio relacionado à “saúde e capacidade física”
(M= 4,14; DP=0,44; p=0,213) e a menor prevalência foi em relação a satisfação
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geral (M=3,91; DP=0,51; p=0,869). No que tange o grupo de idosos (inativos
digitais), a maior média foi em relação ao domínio “envolvimento social” (M=4,14;
DP=0,68; p=0,816), sendo a menor no item de “satisfação geral” (M= 3,87; DP=0,56;
p=0,869).
É visto que os resultados obtidos confirmam os apontamentos de Yassuda e
Silva (2010), que indicam os programas, projetos ou atividades para este público
contribuem para a estabilidade destes parâmetros em um período curto de tempo.
Assim como os resultados apontam, que o nível de satisfação com a vida em todos
os aspectos estudados apresentam uma pequena variância entre os grupos, porém
em caráter estatísticos estes parecem permanecer estáveis.
Em contrapartida alguns autores sugerem que a satisfação com a vida é mais
prevalente no domínio envolvimento social em sujeitos idosos participantes de
grupos de convivência, o que não foi observado no presente estudo. Segundo os
autores, grupos para terceira idade contribuem para a oferta do apoio e suporte
social (DEPS, 1993; MERCADANTE, 2002).
Em síntese, conclui-se que os níveis de satisfação com a vida em ambos os
grupos pesquisados neste estudo, apresentam médias que correspondem a uma
satisfação positiva e satisfatória com a vida. Esse fato nos leva a observar de igual
maneira, que a participação em oficinas de inclusão digital não contribuem de forma
isolada para o aumento da satisfação com a vida, porém podem colaborar para a
manutenção dos níveis relacionados à satisfação com a vida, assim como a
qualidade de vida.
Esta constatação vem a ser confirmada no estudo realizado por Yassuda e
Silva (2010), onde analisaram a relação da participação em programas para terceira
idade com os possíveis benefícios para o desempenho cognitivo, humor e
satisfação com a vida. Neste estudo os autores concluíram que estar inserido em
programas para terceira idade, além de contribuir para ganhos no desempenho
cognitivo, influenciam de forma positiva para a manutenção da satisfação com a
vida.
Por fim, abordaremos neste tópico a avaliação referente à autopercepção do
processo de envelhecimento, realizada através de 2 questões afirmativas que
seguiram 5 opções de respostas do tipo Likert, variando entre “Concordo
Totalmente” (CT), “Concordo” (C), “Indiferente” (I), “Discordo” (D) e “Discordo
Totalmente” (DT). Os resultados foram obtidos através da prevalência das respostas
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em cada questão e transformadas em percentuais, de forma que podem se
observadas nas Tabelas 9 e 10.
Tabela 9 – Descrição dos resultados em relação a autopercepção do envelhecimento do
item A
Item A – Estou envelhecendo de forma bem-sucedida

Opções de Resposta

Grupo Ativos Digitais
(n=11)
(N)

Concordo Totalmente
Concordo
Indiferente
Discordo
Discordo Totalmente

(%)

3
27%
8
73%
0
0
0
Fonte: elaborada pela autora.

Grupo
Inativos Digitais
(n=10)
(N)
(%)
3
3
4
0
0

30%
30%
40%
-

Tabela 10 – Descrição dos resultados em relação a autopercepção do envelhecimento do
item B
Item B – As atividades diárias que desenvolvo influenciam na minha
qualidade de vida.

Opções de Resposta

Grupo Ativos Digitais
(n=11)
(N)

Concordo Totalmente
Concordo
Indiferente
Discordo
Discordo Totalmente

(%)

8
73%
3
27%
0
0
0
Fonte: elaborada pela autora.

Grupo Inativos
Digitais
(n=10)
(N)
(%)
5
5
0
0
0

50%
50%
-

Diante dos resultados apresentados acima, pode-se observar que (100%) dos
idosos do grupo (ativos digitais) julgaram estar envelhecendo de forma bemsucedida, quando somados os percentuais “concordo totalmente” (73%) e
“concordo” (27%). No que se refere ao grupo (inativos digitais), (60%) responderam
estar envelhecendo de forma bem sucedida, somando os percentuais “concordo
totalmente” (30%) e “concordo” (30%), porém (40%) julgaram-se indiferente em
relação a esta afirmação.
Quanto aos resultados do item B, estes indicam que (100%) dos participantes
de ambos os grupos “concordam totalmente” ou “concordam” que as atividades
diárias desenvolvidas por eles influenciam na qualidade de vida, tendo em vista que
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(73%) dos idosos (ativos digitais) “concordam totalmente” com esta afirmação em
relação à (50%) dos idosos (inativos digitais).
A literatura sugere que o impacto das atividades educacionais na vida do
idoso sobre a qualidade de vida e as concepções de envelhecimento em seus
diferentes aspectos, tem sido apontada por vários estudos na atualidade
(CACHIONI, 1998).
Desta forma, o presente estudo buscou contemplar as recentes concepções
sobre o envelhecimento bem-sucedido, buscando um olhar multidimensional e
integrado do indivíduo idoso. Neste sentido, pesquisadores como Baltes e Baltes
(1990), Teixeira e Neri (2008) e Neri e Yassuda (2012) enfatizam a ideia que as
perdas decorrentes do processo de envelhecimento podem ser compensadas
através de reservas, em vista que os ganhos podem ser obtidos com a capacidade
de

adaptação,

seleção

e

otimização

das

capacidades

originadas

pelo

envelhecimento (CUPERTINO et al., 2006).
Correlacionando os resultados encontrados neste item de avaliação sobre o
envelhecimento bem-sucedido, cabe destacar a ênfase dada por Cupertino et al.
(2006) em sua pesquisa, quando fala sobre a importância de compreender o
envelhecimento bem-sucedido a partir da própria ótica dos idosos, o que vai de
encontro com o procedimento metodológico abordado neste estudo.
Um estudo realizado por Goldstein (1995) concluiu que atividades
educacionais direcionadas para o público etário em questão contribuem para a
percepção do envelhecimento bem-sucedido, por proporcionarem um suporte em
vários aspectos fundamentais na vida do idoso.
Cachionni (1998) pontua que atualmente inúmeras evidencias científicas tem
demonstrado que a participação em atividades educacionais tem forte ligação com a
satisfação com a saúde, com as habilidades cognitivas entre outras, tendo em vista
que todos estes fatores são indicadores de um envelhecimento bem-sucedido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como principal objetivo investigar como o contexto da
inclusão digital com a utilização das TIC’s influenciam no desempenho das
habilidades cognitivas de idosos, favorecendo a percepção do envelhecimento bemsucedido. Para tal investigação participaram desta pesquisa uma amostra total de
21 idosos distribuídos em duas condições experimentais: o grupo (ativos digitais) e
o grupo (inativos digitais). Buscou-se, assim comparar os dois grupos quanto aos
resultados obtidos, tendo como variável a oficina de inclusão digital.
Os

resultados

encontrados

neste

estudo

permitiram

confirmar

os

pressupostos sobre o processo de envelhecimento defendido pela abordagem
integrada quanto às possibilidades do envelhecimento bem-sucedido, no tocante à
heterogeneidade e complexidade do mesmo. Nessa direção, os resultados
apontaram que os sujeitos pesquisados apresentaram variações quanto às
habilidades cognitivas e a percepção do envelhecimento, levando em consideração
a diversidade da faixa etária dos grupos pesquisados.
Em resposta ao problema inicial levantado neste estudo pode-se sugerir, por
meio dos resultados obtidos, que o desempenho das habilidades cognitivas dos
idosos pesquisados, possa ter sido influenciado de forma positiva pelo contexto da
inclusão digital em que estavam inseridos. Cabe destacar que a participação ativa
nas aulas de informática possa ter permitido um aumento das atividades cognitivas
em todos os aspectos avaliados, principalmente no que tange as das funções
executivas como planejamento, atenção concentrada, organização visuoespacial,
praxia, visuoconstrutiva, coordenação psicomotora e memória recente, avaliadas
através do Teste do Desenho do Relógio, o que demonstrou melhores resultados
em comparação ao grupo de idosos (inativos digitais). No entanto, a percepção do
envelhecimento bem-sucedido não acompanha esta ordem. Tendo em vista que os
fatores influentes na percepção satisfatória do envelhecimento não apresentaram
uma ligação direta apenas com questões cognitivas ou mesmo com o contexto da
inclusão digital, o que sugere que a construção de um olhar satisfatório acerca da
velhice é influenciada também por outros fatores, o que podem ser investigados em
pesquisas posteriores.
É valido enfatizar que a percepção do envelhecimento bem sucedido
perpassa por uma perspectiva subjetiva e multidimensional, que não se restringe a

119

fatores isolados, sendo estes influenciados principalmente pelas questões que
atravessam o campo da subjetividade e da relação com o meio. Diante disso, os
resultados encontrados neste estudo sugerem que a inserção dos idosos em um
contexto de inclusão digital propiciou condições satisfatórias para o trabalho com os
aspectos cognitivos, o que também pode ter colaborado para a manutenção dos
níveis satisfatórios relacionados com a qualidade de vida e satisfação com a vida.
Entretanto não cabe afirmar que o ambiente da inclusão digital atrelado ao
desempenho satisfatório das habilidades cognitivas favoreceram uma percepção
mais favorável em relação ao envelhecimento bem sucedido, o que pode ser
contemplado por outros fatores, neste caso, a participação dos sujeitos pesquisados
em atividades voltadas para este grupo etário.
Quanto à hipótese inicial abordada no estudo em questão, converge de forma
parcial com os resultados encontrados. Em relação às habilidades cognitivas, podese sugerir que o grupo de (idosos ativos digitais) apresentaram escores superiores
às médias esperadas em comparação ao grupo (idosos inativos digitais) que obteve
médias (escores) inferiores em dois instrumentos aplicados para a avaliação
cognitiva.
Desta forma, pode-se associar que a aprendizagem digital proporcionada
pela utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação ofereceu aos idosos
participantes das oficinas de inclusão digital em questão, possibilidades satisfatórias
quanto ao desempenho cognitivo em relação aos sujeitos afastados desse universo.
É valido salientar que o desempenho cognitivo apresentado pelos sujeitos
idosos pertencentes ao grupo (ativos digitais) desta pesquisa podem ser justificados
pela interatividade das aulas de informática, de modo que reaprender a aprender
fornece subsídios cognitivos promotores do aprendizado que são estimulados a
cada clique. Todavia, há de se considerar que as oficinas de inclusão digital
constituíram um espaço de aprendizagem que permitiram aos idosos contemplados
na pesquisa, trabalhar componentes cognitivos que poderiam estar em desuso. O
que não foi observado nos resultados do grupo (inativos digitais), que apresentaram
escores reduzidos quanto às habilidades cognitivas contempladas nesta pesquisa.
No que tange a percepção do envelhecimento bem-sucedido, este por sua
vez não apresentou nos resultados deste estudo diferenças significativas quanto
aos níveis de qualidade de vida e satisfação com a vida entre os grupos
pesquisados.

Quanto a avaliação da percepção subjetiva do envelhecimento,
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ambos os grupos apresentaram resultados semelhantes, não havendo diferenças
relativas entre os sujeitos. Verificando assim, que os grupos pesquisados possuem
uma avaliação satisfatória em relação à percepção das questões relacionadas ao
envelhecimento, não tendo assim, real significância nos resultados obtidos entre os
grupos, o que pode sugerir que a percepção do envelhecimento dos sujeitos
pesquisados possa ter sofrido influências dos contextos que estão inseridos,
apresentando assim resultados semelhantes.
Ambos os grupos apresentaram níveis convergentes de qualidade de vida
geral e referenciada às facetas, atribuindo um olhar positivo ás questões
relacionadas nos instrumentos aplicados. Quanto à satisfação com a vida, os
resultados não diferem, o que evidenciou uma satisfação geral com a vida entre
ambos os grupos e quanto aos domínios apresentados.
Em suma, acredita-se que a avaliação deste item, tenha sofrido influência da
participação ativa de ambos os grupos nas atividades socioeducativas do Projeto de
Extensão Universitária Terceira Idade em Ação que estão inseridos. Tendo em vista,
que a participação em grupos de convivência por idosos possibilita ganhos em
diferentes contextos e fatores, principalmente na reconstrução das suas concepções
sobre a velhice, colaborando também nas implicações não tão positivas inerentes
ao envelhecimento.
Percebeu-se por meio deste estudo que o contexto das novas tecnologias,
em especial, as aulas de informática, apresentaram-se como um universo de
possibilidades na promoção satisfatória quanto os aspectos cognitivos de idosos,
porém estas iniciativas educativas voltadas para este público etário ainda são
insuficientes no contexto tecnológico atual. Cabe aos profissionais da educação e
de saúde engajar-se em atividades e projetos que atendam a esta demanda tão
vigente, no sentido de colaborar para promoção de saúde e educação, além de
diminuir as barreiras geracionais causadas pelo analfabetismo digital. Neste sentido,
destaca-se a criação de estratégias de promoção e prevenção da saúde na velhice,
que se torna prioridade na sociedade contemporânea.
Em síntese conclui-se que ao estarem inseridos em uma atividade educativa,
os idosos vivenciam possibilidades de compensação de vários aspectos e até
mesmo do tempo perdido. Esta constatação foi apontada no presente estudo,
quando os resultados apresentados em relação ao desempenho cognitivo sugerem
uma ligação favorável e satisfatória com a utilização das habilidades adormecidas,
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o que é evidenciado, através dos positivos resultados encontrados nesta pesquisa,
principalmente em relação ao grupo (ativos digitais).
Contudo, é importante salientar que em função da relevância dos estudos da
inclusão digital, envelhecimento bem sucedido e desempenho cognitivo envolvendo
o público idoso, cabe sugerir outros estudos neste âmbito, principalmente que
averiguem os resultados com estudos longitudinais e submeta os grupos avaliações
antes e depois das experimentações. Sugere-se ainda que sejam feitas pesquisas
compatíveis a esta, porém envolvendo indivíduos em contextos distintos e uma
amostragem mais ampla, a fim de estudar com mais familiaridade as relações entre
o contexto da inclusão digital com as habilidades cognitivas e a percepção do
envelhecimento bem-sucedido.
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DE DADOS SOCIODEMOGRÁGICO
Data:_________________________ Grupo:________
SEXO:

(

) Feminino

( ) Masculino

IDADE:____________________
ESTADO CIVIL
( ) Casado (a)
( ) Solteiro (a)

( ) Viúvo (a)

( ) União Estável

( ) Divorciado (a)

NÍVEL MAIS ALTO DE ESCOLARIDADE ALCANÇADO:
( ) Ensino Básico (1ª a 4ª série)
( ) Ensino Fundamental (5ª a 8ª série)
( ) Ensino Médio (2ª grau)
( ) Ensino Técnico - Qual curso?: _________________
( ) Ensino Superior - Qual curso?
( ) Pós-graduação
( ) Outros________________________________________________

OCUPAÇÃO ATUAL:
( ) Trabalhando, caso afirmativo, com que trabalha?__________________________________________
( ) Aposentado (a), caso afirmativo, qual motivo da aposentadoria?__________________________
( ) Pensionista
( ) Outros

ATUALMENTE RESIDE COM QUEM?
( ) Cônjuge
( )Sozinho (a)

( ) Parentes
( )

Outros:__________________________________________________________
QUAL A SUA COR/ RAÇA?
( ) Branca ( ) Negra
( ) Parda ( ) Amarela

( ) Outros:____________
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO DE INDICADORES SOBRE AS CONDIÇÕES DE
SAÚDE E AUTOPERCEPÇÃO DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
1. PERCEPÇÃO DA SUA SAÚDE DE UMA FORMA GERAL:

( ) Muito Boa
( ) Boa

( ) Ruim
( ) Muito Ruim

( ) Regular
2. POSSUI ALGUMA PATOLOGIA?
( ) Sim, se sim, qual?________________________________________________________
( ) Não
3. UTILIZA ALGUMA MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO?
( ) Sim
( ) Não
COMO VOCÊ PERCEBE SEU PROCESSO DE ENVELHECIMENTO NO PRESENTE
MOMENTO.
Legenda: CT = Concordo Totalmente – C = Concordo - I= Indiferente - D= Discordo
DT = Discordo Totalmente

CT
a) Estou envelhecendo de forma bem-sucedida.
b) As atividades diárias que desenvolvo influenciam na minha
qualidade de vida.

C

I

D

DT

143

ANEXOS

144

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde
Sr(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: UM ESTUDO
COMPARATIVO SOBRE O CONTEXTO DA INCLUSÃO DIGITAL E SUA INFLUÊNCIA
NO DESEMPENHO COGNITIVO DE IDOSOS PARA UM ENVELHECIMENTO BEMSUCEDIDO, que tem como objetivos: analisar como a aprendizagem digital e a utilização
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) influenciam no desempenho
cognitivo de idosos, favorecendo um envelhecimento bem-sucedido. Este é um estudo
baseado em uma abordagem de natureza quali-quantitativa, buscando um delineamento
integrado dos dados qualitativos e quantitativos.
Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em
nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for
necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez
que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados
apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a
responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua
recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição
que forneceu os seus dados, como também na que trabalha.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem
realizadas sob a forma de 02 questionários, com uma entrevista individual e aplicação de 5
instrumentos, sendo eles: o Teste do Desenho do Relógio-TRD, o Teste de Fluência Verbal,
o Miniexame do Estado Mental, o Inventário de Qualidade de Vida – WHOQOL Abreviado e
o WHOQOL-OLD e por fim a Escala de Satisfação com a Vida – ESV.
Sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não
haverá riscos de qualquer natureza relacionada a sua participação. O benefício
relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico para a área da
Educação, Psicologia e Saúde Coletiva.
Sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador
responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e
sua participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos!

Dra. Rosalee Santos Crespo Istoe
Nome do Orientador

Mestranda em Cognição e Linguagem –
UENF
Tel: (22) 9833-1438 \ 2739-7819
E-mail: Priscila.c.smaciel@hotmail.com

Pesquisador Principal - UENF
Tel. (22) 2748-6153
E-mail: rosaleeistoe@gmail.com
Campo dos Goytacazes,

Priscila Cristina da Silva Maciel
Nome do Orientando

de

de 2013.

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em
participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer
qualquer punição ou constrangimento.
Sujeito da Pesquisa: ______________________________________________
(assinatura)
CPF ou RG:________________________________________

145

ANEXO 2 – MINIEXAME DO ESTADO MENTAL (FOLSTEIN et al. 1975;
BERTOLUCCI et al. 1994; BRUCKI et al. 2003)
Nome: ________________________________________________
Data de avaliação: __________ Avaliador: ______________________
1. ORIENTAÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL
1) Dia da Semana (1 ponto)
2) Dia do Mês (1 ponto)
3) Mês (1 ponto)
4) Ano (1 ponto)
5) Hora aproximada (1 ponto)
6) Local específico (andar ou setor) (1 ponto)
7) Instituição (residência, hospital, clínica) (1 ponto)
8) Bairro ou rua próxima (1 ponto)
9) Cidade (1 ponto)
10) Estado (1 ponto)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

2. MEMÓRIA IMEDIATA
Fale três palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte ao paciente pelas 3 palavras.
Dê 1 ponto para cada resposta correta.
(
)
Vaso – Carro - Tijolo
Depois repita as palavras e certifique-se de que o paciente as aprendeu, pois mais adiante
você irá perguntá-las novamente.
3. ATENÇÃO E CÁLCULO
(100-7) sucessivos, 5 vezes sucessivamente (93,86,79,72,65) ou soletrar a palavra
MUNDO de trás para frente
(1 ponto para cada cálculo correto, ou para cada letra correta)
(
)
4. MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO
Pergunte pelas três palavras ditas anteriormente
(1 ponto por palavra)

(

)

5. LINGUAGEM
a) Nomear um relógio e uma caneta (2 pontos)
(
)
b) Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto)
(
)
c) Comando: “pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e coloque sobre a
mesa (3 pontos)
(
)
d) Ler e obedecer: “feche os olhos” (1 ponto)
(
)
e) Escrever uma frase que deve conter um sujeito e um objeto e fazer sentido (1 ponto)
(
)
f) Copiar um desenho (1 ponto)
(
)
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6. ESCREVA UMA FRASE

7. COPIE O DESENHO

Escore Total: _________________________
Escore
0
≥ 24
≥26
30

Indicadores
Pontuação mínima – Maior grau de comprometimento cognitivo
Ponto de corte até 8 anos de escolaridade
Ponto de corte mais de 8 anos de escolaridade
Pontuação máxima – Melhor desempenho cognitivo
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ANEXO 3 – TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL – CATEGORIA ANIMAL (BRUCKI et
al., 1997)
Repita para o avaliado: “Marcarei 1 minuto no relógio, e quero que nesse tempo
você pronuncie todos os nomes de animais que você puder se recordar”
Certifique-se de que a pessoa compreendeu o comando, caso positivo, diga: “pode
começar!”
O examinador irá cronometrar 1 minuto e anota todas as respostas do avaliado.
O escore final corresponde ao número total de animais lembrados em 1 minuto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ANEXO 4 – TESTE DO DESENHO DO RELÓGIO – TDR (SUNDERLAND et al.
1989)
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ANEXO 5 – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
WHOQOL-BREF VERSÃO ABREVIADA (Escala adaptada por FLECK et al.
2000).
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ANEXO 6 – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA
WHOQOL-OLD (OMS, 2008).
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ANEXO 7 – ESCALA DE SATISFAÇÃO COM A VIDA – ESV (NERI, 1998)

