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RESUMO

As tecnologias estão presentes no cotidiano de muitas pessoas, as tornando dependentes de diversos aparatos tecnológicos. O objetivo deste trabalho é apresentar os benefícios

da promoção da aprendizagem computacional e inclusão digital dos indivíduos que estão na terceira idade. Para isso, não é interessante ministrar aulas sobre o funcionamento

operacional de uma máquina, mas sim de utilizar as tecnologias com intuito de democratizar o acesso às informações e as possibilidades que estes podem proporcionar. O

número de idosos tem crescido no Brasil e a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado. Diante disso é necessário que a população idosa do Brasil tenha acesso as

tecnologias com fins de proporcionar maior qualidade de vida, compartilhamento de informações, socialização, além de facilitação de tarefas corriqueiras. Para Bacal (1988), a

maneira de prodigalizar o tempo modifica-se de acordo com os valores culturais correntes na formação de cada cidadão, que é considerado um ser especificamente “temporal”,

isto é, a vida se constrói no tempo, sendo que ela também decorre deste tempo. A metodologia utilizada foi a de fundamentação teórica e pesquisa bibliográfica. É importante

ressaltar que vários estudos apontam que o indivíduo na terceira idade tem interesse em conquistar certa independência diante do uso de tecnologias. Salientam também que a

proximidade do idoso com a informática oferece diversos benefícios como melhor interação social e estímulo mental (CZAJA  et  al.,  1993;  JONES;  BAYEN,  1998). O idoso

tende a ter mais tempo livre e é importante que ele ocupe o seu tempo visando uma boa saúde mental. Conclui-se, portanto, que a inclusão digital na terceira idade concorre para

melhoria na qualidade de vida dos idosos. Com o uso de equipamentos tecnológicos, sejam eles desde panelas elétricas de arroz a sofisticados aparelhos celulares, há no

contexto o resgate da autoestima, impulsionado pela capacidade de percepção de domínio das novas tecnologias.
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