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RESUMO 
 
 

Introdução: as tecnologias de informática presentes, hoje, na sociedade estão cada vez mais a 
serviço de todos, facilitando a vida das pessoas, independentemente da idade, da classe social 
ou do gênero. Na medida em que a população de adultos maduros e idosos procura a 
educação continuada, a aprendizagem de informática tem se constituído uma estratégia de 
desenvolvimento. Ou seja, lidar com os computadores abre portas para uma gama infinita de 
novas possibilidades de interação pessoal e sociocultural, favorece atualizar-se em relação ao 
que acontece à sua volta e no mundo, pode ser uma distração, um instrumento de trabalho, um 
meio de acessar mercadorias, de conhecer novas pessoas, de reencontrar antigos amigos, de 
estudar e de se formar à distância, entre outras possibilidades. Descrição do problema: 
Observa-se que, entre as inúmeras atividades socioeducativas ofertadas pelo projeto Unitau 
Aberta à Maturidade, a procura pelo curso de Informática geralmente é a porta de entrada da 
população de adultos mais velhos para participação nas demais atividades do Programa de 
Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE). Mediante este fato, questiona-se em que medida 
este curso traz outros benefícios aos participantes, além da inclusão digital. Benefícios aos 
sujeitos estudados: do ponto de vista da saúde, a aprendizagem de informática estimula várias 
funções mentais, como a memória, além de aumentar os níveis de interação social e de 
autoestima dos participantes. Objetivo: Observar se a aprendizagem de informática de adultos 
mais velhos favorece sua participação em outras atividades socioeducativas do PAIE. 
Metodologia: O curso é destinado a pessoas acima de 50 anos, é dividido em vários níveis de 
aprendizagem (desde o módulo básico até o avançado), realizado em grupos de cerca de vinte 
pessoas, em um laboratório de informática da Universidade. As aulas são ministradas por uma 
docente, apoiada por discentes, e ocorrem no período da tarde, uma vez por semana ao longo 
de um semestre. Resultados: constatou-se que os participantes, ao iniciarem o curso, 
instauram em si e junto ao grupo um processo de desmistificação sobre o uso do equipamento, 
investem num treinamento de coordenação motora, manipulando o sistema operacional, por 
meio do software paint e de sites voltados para a maturidade. Em seguida, começam a digitar e 
a formatar textos, depois passam a utilizar os recursos do programa de edição de textos. Mais 
tarde, a aprendizagem do uso de internet visa fazer pesquisas, comunicar-se com parentes e 
por meio das redes sociais e de e-mails, entrar em sites de entretenimento, localizar notícias, 
entre outros fins. Observou-se que se privilegia o exercício da autonomia do aprendiz no que 
respeito ao seu tempo e ritmo, com intervenção pedagógica individual em cada tarefa. 
Verificou-se, ainda, que os participantes comparecem aos módulos subsequentes, com 
frequência assídua, com bom desempenho nas tarefas propostas e com feedbacks de 
aproveitamento pessoal. Conclusão: foi possível concluir que o domínio da máquina neste 
curso fortalece o senso de competência do participante, o que, por si só, propicia aumento de 
sua autoestima. A partir disso, predispõem-se a frequentar outras atividades do programa, 
ampliando suas formas de participação social e de desenvolvimento humano. 


