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RESUMO 

 

 

SOUZA, F. R. D. Desenvolvimento de habilidades e competências de mulheres 
mais velhas para o uso de tecnologias. 2014. 77 f. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Instituto de 
Química de São Carlos, São Carlos. 2014. 
 

 

Introdução: A proporção de idosos na população tem aumentado 
significativamente. O envelhecimento traz como consequência o declínio funcional, 
limitando sua independência e dificultando o aprendizado de novas habilidades. A 
expectativa de vida feminina é maior que a masculina, de forma que frequentemente 
ocorre a viuvez feminina. A viuvez e o divórcio são situações que podem trazer à 
mulher a necessidade de assumir novas tarefas, assim como aprender a utilizar 
tecnologias da informação e comunicação que não faziam parte de seu cotidiano, 
demandando o desenvolvimento de habilidades visando adotar os novos 
equipamentos e realizar independentemente as novas tarefas. Devido ao declínio 
funcional natural do envelhecimento e a experiência limitada na utilização desses 
equipamentos, tornando-se um desafio a elas. Dessa forma, o processo de 
adaptação da mulher ao assumir novas tarefas e adotar novos equipamentos em 
seu cotidiano mostra-se como um importante tópico a ser estudado. Objetivo: 
Conhecer o processo de adaptação que mulheres têm ao assumir tarefas 
predominantemente masculinas, identificando quais equipamentos adotados, as 
dificuldades enfrentadas e as estratégias desenvolvidas. Métodos: Estudo 
exploratório, correlacional, seccional, com abordagem quali-quantitativa. 
Participaram 96 mulheres. Foram aplicados o Mini-Exame do Estado Mental, o 
Índice de Lawton e Brody, um Questionário sócio-demográfico e a Entrevista “Novas 
tarefas e tecnologias no dia-a-dia”. Os dados coletados foram tabulados no software 

Epi Info e divididos em categorias temáticas e submetidos à Análise de Conteúdo. 
Resultados: Participaram 96 mulheres, idades entre 50 e 86 anos e média de 62,5 
anos. Observou-se que o adoecimento e/ou óbito de familiares, principalmente do 
marido, demandaram que as mulheres se adaptassem ao assumir novas tarefas, 
exigindo direta e indiretamente o desenvolvimento de novas habilidades e a 
utilização de novos equipamentos no cotidiano. Observou-se que as mulheres 
apresentaram dificuldades ao adotar os equipamentos devido às características 
ergonômicas e pela pouca experiência prévia em utilizar equipamentos semelhantes. 
Conclusão: A viuvez e o divórcio podem demandar que as mulheres assumam 
novas tarefas. Observou-se também a necessidade indireta proveniente da busca 
por novas formas de lazer e por maior contato com familiares. Através dos 
resultados deste estudo é possível auxiliar o processo de adaptação das mulheres e 
facilitar a adoção dos equipamentos e o desenvolvimento de estratégias mais 
adequadas. 
 

Palavras-chave: Envelhecimento. Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Adoção. 
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ABSTRACT 

 

 

SOUZA, F. R. D. Development of skills and competencies of older women for 
use of technologies. 2014. 77 p. Dissertation (Master’s) – Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Bioengenharia – Escola de Engenharia de São Carlos, 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto and Instituto de Química de São Carlos, 
São Carlos. 2014. 
 

 

Introduction: The proportion of elderly in the population has increased significantly. 
Aging brings as a consequence the functional decline, limiting their independence 
and making the learning of new skills. Female life expectancy is higher than men's, 
so that often occurs to female widowhood. The widowhood and divorce are situations 
that may bring the woman need to take on new tasks, as well as learn how to use 
information and communication technologies that were not part of their daily lives. 
Requiring the development of skills in order to adopt the new equipment and perform 
new tasks independently. Due to natural aging and functional decline the limited 
experience in the use of the equipment, making it a challenge to them. In this way, 
the process of adaptation of the woman to take on new tasks and adopt new 
equipment in your daily life shows itself as an important topic to be studied. 
Objective: To know the process of adaptation that women have to assume tasks 
predominantly male, identifying what equipment adopted, the difficulties faced and 
strategies developed. Methods: Exploratory study, correlational, sectional, with quali-
quantitative approach. Attended 96 women. Were applied the Mini-Mental State 
Examination, the Index of Lawton and Brody, a socio-demographic questionnaire and 
the interview “New tasks and technologies in everyday life”. The collected data were 

tabulated in Epi Info software and divided into thematic categories and subjected to 
Content Analysis. Results: Participants were 96 women, ages 50 and 86 years and 
average of 62.5 years. It was observed that the death of relatives, and/or illness 
primarily of husband, demanded that women adapt to take on new tasks, requiring 
directly and indirectly the development of new skills and the use of new equipment in 
daily life. It was observed that women have difficulties in adopting the equipment due 
to the ergonomic features and little previous experience using similar equipment. 
Conclusion: The widowhood and divorce can demand that women assume new 
tasks. We also observed an indirect need coming from search for new forms of 
leisure and for greater contact with relatives. Through the results of this study can 
help the process of adaptation of women and facilitate the adoption of the 
equipments and the development of more appropriate strategies. 
 

Keywords: Ageing. Information and Communication Technology. Adoption. 



9 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Estratificação em faixas etárias da população feminina residente em 

Ribeirão Preto em 2012 ............................................................................................ 29 

Tabela 2 – Caracterização ao estado civil, escolaridade e renda familiar média ...... 34 

Tabela 3 – Caracterização quanto ao tempo total de viuvez ..................................... 34 

Tabela 4 – Caracterização quanto à situação profissional atual e ocupação prévia / 

atual .......................................................................................................................... 35 

Tabela 5 – caracterização da amostra quanto à necessidade de assumir novas 

tarefas em seu cotidiano e os tipos de tarefas assumidas – n = 202 ........................ 36 

Tabela 6 – Novos equipamentos do dia-a-dia e as razões para sua adoção ............ 37 

Tabela 7 – Percepções ao utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação ... 38 

Tabela 8 – Aspectos pessoais que podem dificultar a utilização de Tecnologias da 

Informação e Comunicação....................................................................................... 38 

Tabela 9 – Aspectos relativos ao equipamento que dificultaram o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação ............................................................. 38 

Tabela 10 – Estratégias usadas para facilitar o aprendizado e adoção das 

Tecnologias da Informação e Comunicação – n = 285 ............................................. 39 

Tabela 11 – Pessoas que auxiliaram na utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação ............................................................................................................ 39 

 



10 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AIVD  Atividades Instrumentais da Vida Diária 

ATM  Automatic Teller Machines 

CEUD  Centre for Excellence in Universal Design 

FMRP  Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

TAM  Technology Acceptance Model 

TIC  Tecnologias da Informação e Comunicação 



11 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................ 15 

1.1 Envelhecimento ........................................................................................ 15 

1.2 Feminização da população mais velha ..................................................... 16 

1.3 Tecnologias da informação e comunicação .............................................. 19 

1.4 Adoção de tecnologias: diferenças entre os gêneros ............................... 24 

 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 28 

2.1 Objetivo geral ............................................................................................ 28 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................ 28 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 29 

3.1 Delineamento ............................................................................................ 29 

3.2 Cálculo amostral ....................................................................................... 29 

3.3 Critérios de inclusão ................................................................................. 29 

3.4 Critérios de exclusão ................................................................................ 30 

3.5 Recrutamento das participantes ............................................................... 30 

3.6 Instrumentos de coleta de dados .............................................................. 30 

3.6.1 Questionário socioeconômico ................................................................ 30 

3.6.2 Entrevista “Novas tarefas e tecnologias” ............................................... 31 

3.6.3 Mini-Exame do Estado Mental ............................................................... 31 

3.6.4 Índice de Lawton e Brody ...................................................................... 31 

3.7 Análise dos dados..................................................................................... 32 

 

4. RESULTADOS ...................................................................................................... 34 

4.1 Caracterização das participantes .............................................................. 34 

4.2 Novas atividades no cotidiano e a adoção de novas tecnologias ............. 36 

4.3 Adoção de Tecnologias da Informação e Comunicação: barreiras e 

dificuldades durante o aprendizado ................................................................ 37 

4.4 Estratégias desenvolvidas ........................................................................ 38 



12 

5. DISCUSSÃO ......................................................................................................... 40 

5.1 Novas tarefas e tecnologias ...................................................................... 40 

5.2 Dificuldades na utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação.. ................................................................................................ 41 

5.2.1 Dificuldades relacionadas à necessidade de assumir novas tarefas ..... 42 

5.2.2 Dificuldades na utilização relacionadas ao gênero feminino .................. 43 

5.2.3 Dificuldades na utilização relacionadas às características do 

envelhecimento e das Tecnologias da Informação e Comunicação ............... 46 

5.3 Estratégias desenvolvidas ........................................................................ 49 

 

CONCLUSÃO ........................................................................................................... 53 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 56 

 

APÊNDICES ............................................................................................................. 66 

APÊNDICE A – Questionário socioeconômico ............................................... 66 

APÊNDICE B – Entrevista “Novas tecnologias e tarefas no dia-a-dia” ........... 69 

APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido ......................... 72 

 

ANEXOS ................................................................................................................... 75 

ANEXO A – Mini-Exame do Estado Mental .................................................... 75 

ANEXO B – Índice de Lawton e Brody............................................................ 76 



13 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação Interunidades 

em Bioengenharia, da Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto (FMRP) e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de 

São Paulo, inserido na linha de pesquisa “Tecnologias Clínicas e de Reabilitação”, 

na área de “Inovação, Tecnologia Assistiva e Recursos Terapêuticos”, cujo objetivo 

é estudar a aplicação da tecnologia visando à melhoria da qualidade de vida e 

desempenho funcional de diferentes populações. 

A Terapia Ocupacional é uma profissão que possui importantes contribuições 

no desenvolvimento, adaptação e aplicação da tecnologia na reabilitação funcional e 

na inserção social de indivíduos com limitações funcionais (ANDRADE; PEREIRA, 

2009; GOLDENBERG, 2008; RODRIGUES et al., 2012). Seu foco de atuação é o 

desempenho funcional, sendo baseada em componentes motores, cognitivos e 

psicossociais, a Terapia Ocupacional estrutura ações visando promover a saúde, 

recuperar a capacidade funcional, estimulando a manutenção da autonomia, da 

independência e da qualidade de vida de seus clientes em seus diferentes contextos 

(ANDRADE; PEREIRA, 2009; CALDAS; FACUNDES; SILVA, 2011; GOLDENBERG, 

2008; LAW et al., 2009; RODRIGUES et al., 2012). Tal proposta envolve crianças e 

adolescentes, indivíduos em vulnerabilidade social e, dentre outros, os idosos e 

outros indivíduos mais velhos, população em destaque neste estudo (ANDRADE; 

PEREIRA, 2009; GOLDENBERG, 2008; RODRIGUES et al., 2012). 

Esse enfoque baseia-se no fato de que a parcela da população brasileira e 

mundial composta por idosos e indivíduos mais velhos cresceu significativamente 

durante o século XX e XXI (WILSON, 2006). No Brasil, diferente dos países 

europeus, esse crescimento ocorreu rapidamente: de 4% da população brasileira em 

1940, os idosos somaram 8,6% em 2000 e 10,8% em 2010 (CAMARANO; KANSO, 

2011; IBGE, 2004, 2011). Devido às consequências que pode trazer à sociedade, o 

envelhecimento tem recebido grande atenção da comunidade científica, originando 

uma grande quantidade de estudos que estruturaram a gerontologia, área de estudo 

que, segundo Neri (2008, p. 95): 
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“[...] visa à descrição e à explicação [...] do processo do envelhecimento e 
de seus determinantes genético-biológicos, psicológicos e socioculturais [...] 
pelo estudo das características dos idosos, bem como pelas várias 
experiências de velhice e envelhecimento ocorridas em diferentes contextos 
socioculturais e históricos.” 

 

Neste estudo, dentre os diferentes ramos da gerontologia, a gerontecnologia 

receberá maior destaque. A gerontecnologia, segundo Doll e Machado (2011, p. 

1664): 

 

“[...] pretende estudar a interação entre dois fenômenos dinâmicos: 
envelhecimento populacional e a expansão e criação de tecnologias. 
Pretende-se [...] estudar [...] a melhor forma de aproveitar o potencial das 
tecnologias de informação e comunicação para propiciar uma qualidade de 
vida das pessoas que chegaram à velhice [...]”. 

 

Esta linha de pesquisa foi estimulada pela mudança da visão social sobre a 

velhice, na qual se acredita que os adultos mais velhos não se restrinjam à 

inatividade, desenvolvendo novas habilidades, vivenciando novas experiências e 

entrando em contato com as inovações tecnológicas (JANTSCH et al., 2012; 

SIEVERT; VIEIRA, 2007). Essa visão é fortalecida pelo fato de existir entre os 

adultos mais velhos um movimento de busca por novas formas de lazer, assim como 

novos meios para comunicar-se com familiares e amigos e realizar suas atividades 

diárias (BACHA; STREHLAU, 2010; JANTSCH et al., 2012; MORI; SILVA, 2010; 

SIEVERT; VIEIRA, 2007). A sociedade espera que os adultos mais velhos e idosos, 

como qualquer outro indivíduo, sejam capazes de interagir com as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) para realizar suas tarefas, porém estudos revelam 

uma realidade preocupante, no qual existe grande dificuldade na interação entre os 

adultos mais velhos e as TIC (ASAWA; OHTA; ANDO, 2005; MAZZONI; TORRES, 

2008; SIEVERT; VIEIRA, 2007; TARAKANOV-PLAX, 2004). 

Uma das razões para a existência de dificuldades na interação entre os 

adultos mais velhos e as TIC é que, mesmo com a difusão do conceito de desenho 

universal, cujo objetivo é orientar a produção de produtos, sistemas e ambientes 

acessíveis a todos os usuários, com ou sem deficiência, como indicado no decreto 

n° 5.296 da Constituição da República Federativa do Brasil, frequentemente tais 

equipamentos são desenvolvidos objetivando seu uso pela população mais jovem, 

não se observando as diferentes características dos adultos mais velhos, de forma 

que quando são disponibilizados ao público, trazem consigo diversas características 
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ergonômicas que dificultam o aprendizado, a utilização e a adoção destes pelos 

adultos mais velhos (BRASIL, 2008; MAZZONI; TORRES, 2008; TARAKANOV-

PLAX, 2004). Dessa forma, equipamentos como os caixas automáticos bancários ou 

Automatic Teller Machines (ATM), smartphones e computadores, usualmente 

utilizados pela sociedade, demandam conhecimentos e habilidades do usuário para 

permitir uma utilização eficiente, proporcionam à sociedade um importante fator de 

exclusão, limitando o acesso daqueles que não possuem tais habilidades 

(MAZZONI; TORRES, 2008; PASQUALOTTI; BARONE; DOLL, 2007). 

Conhecendo-se o conceito de que dominar diferentes TIC pode ser 

considerado como o passaporte para a inclusão na sociedade moderna, buscou-se 

associar a terapia ocupacional e a bioengenharia, na busca de observar quais TIC 

as mulheres mais velhas necessitam utilizar em seu cotidiano, quais motivos que 

levaram a essa necessidade, quais as barreiras elas enfrentam durante o uso e 

quais estratégias elas desenvolveram para sobrepor tais dificuldades. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

1.1 Envelhecimento 

 

 

Enquanto o século XX foi marcado pelo crescimento populacional, estimativas 

indicam que o século XXI poderá ser caracterizado pelo envelhecimento 

populacional (LEBRÃO, 2007; WILSON, 2006). O envelhecimento populacional é um 

processo de transição demográfica, representado pelo crescimento da proporção de 

idosos e adultos mais velhos na população total, resultante de uma persistente 

diminuição das taxas de fecundidade e mortalidade que, no Brasil, apresentaram 

uma importante queda a partir do final da Segunda Guerra Mundial (CAMARANO; 

KANSO, 2011; LEBRÃO, 2007; WONG; CARVALHO, 2006). Estes fatores, 

associados com o progresso científico das áreas médicas e de reabilitação, 

trouxeram uma importante contribuição para o aumento da longevidade humana, 

diminuindo as taxas de mortalidade e reforçando o processo de envelhecimento 

populacional (CAMARANO; KANSO, 2011; IBGE, 2004, 2011; LEBRÃO, 2007; 

MOREIRA, 2012). 

O processo de envelhecimento da população brasileira, quando comparada 

com a europeia, apresenta uma evolução acelerada, pois o envelhecimento da 

população europeia desenvolveu-se lentamente a partir do final do século XVIII, 

aumentando gradativamente a proporção de idosos e adultos mais velhos, enquanto 

que no Brasil o processo iniciou-se a partir do final da Segunda Guerra Mundial e, 

em um curto período, essa proporção cresceu vertiginosamente (CAMARANO; 

KANSO, 2011; CÔRTE; OLIVEIRA; MEDEIROS, 2006; IBGE, 2004, 2010; WONG; 

CARVALHO, 2006). No Brasil, em 1940, os idosos constituíam cerca de 4% da 

população, crescendo para 8,6% em 2000 e 10,8% em 2010 e, estima-se que em 

2020, existirá entre 25 e 30 milhões no Brasil, representando 14% da população, 

(CAMARANO; KANSO, 2011; CARVALHO; GARCIA, 2003; CÔRTE; OLIVEIRA; 

MEDEIROS, 2006; IBGE, 2004, 2011; LEBRÃO, 2007). Esse crescimento acentuado 

traz consequências à economia e aos serviços de saúde pública e seguridade social, 

devido à falta de preparo e de planejamento político e social adequado 

(CAMARANO; KANSO, 2011; VERAS, 2010; WONG; CARVALHO, 2006). 
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Segundo a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, no Brasil 

considera-se legalmente um indivíduo como idoso quando este possui idade igual ou 

superior a 60 anos (BRASIL, 2003, 2010). Porém esse intervalo de idade é 

consideravelmente amplo, agrupando indivíduos que apresentam características 

heterogêneas, ainda mais quando se considera que um indivíduo brasileiro que 

completa 60 anos hoje tem a expectativa de viver, em média, mais vinte anos (IBGE, 

2011; NERI, 2008). Segundo Neri (2008, p. 115): “O ritmo, a duração e os efeitos 

desse processo comportam diferenças individuais e de grupos etários, dependentes 

de eventos de natureza genético-biológica, sócio-histórica e psicológica”. Dessa 

forma, a heterogeneidade é a característica mais marcante deste segmento 

populacional, pois cada indivíduo envelhece em um ritmo particular, influenciado por 

suas particularidades genéticas e experiências pessoais, que ocorrem em contextos 

sociais e ambientais distintos, o que propicia o surgimento de diferentes trajetórias 

de vida, permitindo que alguns adultos mais velhos sejam mais ou menos saudáveis, 

apresentem ou não doenças, e sejam dependentes ou não para a realização de 

Atividades da Vida Diária (FERREIRA et al., 2010; LIMA; SILVA; GALHARDONI, 

2008; SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008; TEIXEIRA, 2006). 

 

 

1.2 Feminização da população mais velha 

 

 

Até 1930, a população brasileira caracterizava-se por uma proporção 

masculina ligeiramente maior que a feminina, porém, após 1940, observa-se o inicio 

de um processo de transição em que, gradualmente, o gênero feminino tornou-se a 

maioria principalmente entre as faixas etárias mais elevadas, como observado no 

censo brasileiro de 2010, no qual 55,5% da população mais velha são mulheres 

(CÔRTE; OLIVEIRA; MEDEIROS, 2006; IBGE, 2011; MOREIRA, 1998; NERI, 2008). 

Um dos principais fatores responsáveis pela maioridade feminina na população mais 

velha é a diferença entre as taxas de mortalidade masculina e feminina, pois os 

homens apresentam alta taxa de mortalidade relacionada às causas externas ou 

traumáticas, como acidentes automobilísticos, homicídios e outras causas violentas 

e, além disso, estudos apontam que os homens, em geral, sofrem em maior 

quantidade de doenças do que as mulheres e também apresentam maiores taxas de 
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óbito pelas principais causas de morte e buscam os serviços de saúde com menor 

frequência que as mulheres (ANDRADE-BARBOSA et al., 2013; GOMES; 

NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007). A soma desses fatores resulta em uma expectativa 

de vida feminina superior à masculina em média de oito anos, estimulando uma 

maior proporção feminina na população mais velha (IBGE, 2004, 2011). 

Uma característica importante sobre o processo de feminização da população 

é que as mulheres frequentemente tornam-se viúvas, pois além da expectativa de 

vida masculina ser menor, é comum as mulheres se casarem com homens mais 

velhos (OLSON, 1988; SANTOS, 2012). A população brasileira em 2010 era 

composta por 11,4 milhões de idosas e, destas, 9,4% eram viúvas, proporção quatro 

vezes maior que a masculina (IBGE, 2010, 2011). Além disso, também é comum que 

a mulher assuma o papel de cuidadora devido ao adoecimento do marido 

(PACHECO et al., 2007). Além do adoecimento e óbito do marido, pode-se também 

observar outra situação que traz a necessidade do esquema familiar se reorganizar: 

O divórcio, na qual tem se observado um aumento entre casais mais velhos, assim 

como um aumento na quantidade de mais velhas morando sozinhas (IBGE, 2011; 

SARTI, 2001). 

É comum que, após a ocorrência de algum desses eventos, a mulher venha a 

assumir o papel de chefe de família, tido culturalmente como um papel social 

específico dos homens, de forma que as mulheres acabam assumindo também as 

responsabilidades pela realização parcial ou total das tarefas de cuidado e 

manutenção do lar, desde a realização de serviços bancários, o cuidado e 

manutenção da casa e a compra e manutenção de equipamentos eletrônicos, que, 

culturalmente, são de responsabilidade dos homens (CÔRTE; OLIVEIRA; 

MEDEIROS, 2006; JABLONSKI, 2010; MONTALI, 2006). Uma das principais 

consequências dessas novas responsabilidades é o fato das mulheres terem que 

aprender a utilizar novos equipamentos, como o computador, celular, cartões 

bancários, assim como desenvolver habilidades necessárias para se utilizar 

efetivamente esses equipamentos, como saber acessar a internet e realizar 

procedimentos bancários em um ATM (PASQUALOTTI; BARONE; DOLL, 2007). Tal 

situação, segundo Dulobo (2010), caracteriza a chamada crise de habilidades, pois a 

mulher necessita assumir tarefas novas em seu cotidiano e aprender habilidades 

que talvez nunca tenha tido a oportunidade de desenvolver, essa situação pode 

deixar as mulheres mais vulneráveis caso elas não consigam se adaptar. Segundo 
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Gameiro apud Dulobo (2010), essa modificação do cotidiano mostra-se ainda mais 

complexa e intensa em casos em que o cônjuge vem a óbito de forma repentina, o 

que trás a necessidade da mulher em se adaptar mais rapidamente. 

A sociedade moderna exige, para a realização de muitas tarefas, uma 

bagagem de conhecimentos e habilidades na utilização de inúmeros equipamentos, 

principalmente os relacionados às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

como os ATM, cartões bancários, celulares e smartphones, computadores e a 

internet, de forma em que, aqueles que não tenham tais conhecimentos podem ser 

excluídos da sociedade digital (DOLL; MACHADO, 2011; MAZZONI; TORRES, 

2008; PASQUALOTTI; BARONE; DOLL, 2007; SÁ; ALMEIDA, 2009). E, dentre a 

população geral, observa-se que os adultos mais velhos, principalmente as 

mulheres, apresentam maior dificuldade em interagir com as TIC. Acredita-se que 

elementos como a idade, a escolaridade, o gênero e o nível socioeconômico são 

fatores que podem influenciar os processos de aprendizado e adoção de diferentes 

equipamentos, de forma que se considera que mulheres, com idade mais avançada, 

menor a renda e baixa escolaridade, tendem a apresentar menores chances de 

aprender e a adotar um novo equipamento em seu cotidiano (AKHTER, 2012; 

CHARLTON et al., 1999; CHU, 2010; CLAUDY et al., 2010; FREESE; RIVAS; 

HARGITTAI, 2006; LU; YU; LIU, 2006; PAN; JORDAN-MARSH, 2010; RICE; KATZ, 

2003). Além disso, o contato prévio com equipamentos eletrônicos é tido como um 

grande fator motivador e facilitador na adoção de novas tecnologias, de forma que 

indivíduos que tenham desenvolvido uma carreira profissional também tendem a ter 

menor dificuldade em adotar novas tecnologias (CHU, 2010; PITTERI; NACHBAR-

JÚNIOR, 2010; SIEVERT; VIEIRA, 2007). Tendo conhecimento desse conceito e 

sabendo que grande parte das mulheres mais velhas brasileiras tem pouca ou 

nenhuma experiência de trabalho no mercado formal e possui escolaridade restrita, 

fatores que podem ter limitado seu contato com os diferentes equipamentos 

disponíveis no mercado, acredita-se que as mulheres apresentem mais dificuldade 

ao interagir com as TIC quando comparadas com homens de mesma idade (CHU, 

2010; PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; SIEVERT; VIEIRA, 2007). 

Porém a necessidade de aprendizado e adoção de novas TIC não pode ser 

vista apenas como um problema a ser enfrentado, mas também como uma nova 

oportunidade de crescimento pessoal, pois nesta situação a mulher consegue ter a 

chance de aprender a utilizar equipamentos e realizar tarefas que nunca utilizou ou 
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fez, de forma incrementar suas habilidades, modificar sua autoimagem e percepção 

de autoeficácia, renovando seu cotidiano com novas experiências, aumentando seu 

contato com o mundo atual, descobrindo novas formas de lazer e interação (CHU, 

2010; DOLL; BUAES; RAMOS, 2008; DULOBO, 2010; PITTERI; NACHBAR-

JÚNIOR, 2010; SIEVERT; VIEIRA, 2007; ULBRICHT; CASSOL, 2005). 

 

 

1.3 Tecnologias da informação e comunicação 

 

 

No início da década de 1990, ter pouca habilidade na utilização de 

computadores, ATM e celulares era uma característica comum na população, porém, 

no decorrer dessa década e nos anos seguintes a sociedade desenvolveu uma 

variedade de tecnologias e equipamentos que revolucionaram a comunicação e 

representaram um grande impacto na vida cotidiana e profissional (DOLL; BUAES; 

RAMOS, 2008; DOLL; MACHADO, 2011; MORTARI; FERREIRA, 2012; NUNES; 

SOUZA, 2006; PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; SALES; CYBIS, 2003). A partir 

da funcionalidade e praticidade que as TIC ofereciam na realização de tarefas 

profissionais e cotidianas, elas foram gradualmente absorvidas pelos governos, 

empresas e indivíduos, surgindo assim um contexto chamado de sociedade da 

informação (ASAWA; OHTA; ANDO, 2005; DOLL; BUAES; RAMOS, 2008; DOLL; 

MACHADO, 2011; NUNES; SOUZA, 2006; PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; 

SALES; CYBIS, 2003). E, durante esse processo, as TIC trouxeram consigo 

transformações nos valores e comportamentos da sociedade que, associadas com o 

rápido avanço e as inúmeras inovações que são desenvolvidas, desenvolveu um 

sentimento de desconforto dentre aqueles que permaneciam desconectados do 

progresso tecnológico, pois uma das características mais marcantes da sociedade 

moderna é o uso intenso das TIC (DOLL; BUAES; RAMOS, 2008; DOLL; 

MACHADO, 2011; MAZZONI; TORRES, 2008; MORTARI; FERREIRA, 2012; 

NUNES; SOUZA, 2006; PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; SALES; CYBIS, 2003; 

TARAKANOV-PLAX, 2004). 

A evolução tecnológica gerou uma verdadeira revolução no modo como as 

pessoas realizam suas atividades cotidianas e profissionais, pois se tornou quase 

que essencial interagir com diferentes TIC para se comunicar: Internet e 
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smartphones; durante a realização das atividades domésticas e de lazer: micro-

ondas, aparelhos de televisão digital e câmeras digitais; e, principalmente, no 

ambiente de trabalho: computadores e impressoras multifuncionais (DOLL; BUAES; 

RAMOS, 2008; DOLL; MACHADO, 2011; NUNES; SOUZA, 2006; SÁ; ALMEIDA, 

2009; SALES; CYBIS, 2003). Além disso, é necessário interagir com as TIC para 

poder declarar o imposto de renda, manipular sua conta bancária e até mesmo votar 

nas eleições, tornando-se um componente inerente às inúmeras atividades 

cotidianas (ASAWA; OHTA; ANDO, 2005; DOLL; MACHADO, 2011; PITTERI; 

NACHBAR-JÚNIOR, 2010; SÁ; ALMEIDA, 2009; SALES; CYBIS, 2003; 

TARAKANOV-PLAX, 2004). Porém, mesmo oferecendo praticidade e eficiência, ao 

revolucionar a forma de realizar tais tarefas, as TIC também proporcionaram a 

sociedade uma nova categoria de exclusão: A exclusão digital (ASAWA; OHTA; 

ANDO, 2005; DOLL; BUAES; RAMOS, 2008; DOLL; MACHADO, 2011; MAZZONI; 

TORRES, 2008; PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; SÁ; ALMEIDA, 2009; 

TARAKANOV-PLAX, 2004). 

Espera-se que os adultos mais velhos sejam capazes de interagir 

efetivamente com as TIC em seu dia-a-dia, principalmente devido à renovação da 

imagem que a sociedade tem em relação à velhice, em que esta não se restringe 

mais à inatividade, mas à busca de desenvolver novas habilidades e vivenciar novas 

experiências (NUNES; SOUZA, 2006; SÁ; ALMEIDA, 2009, 2012; SIEVERT; 

VIEIRA, 2007). A geração de adultos mais velhos atual encontra-se em uma fase de 

transição, pois estes têm demonstrado uma grande transformação em seus hábitos, 

interesses e estilos de vida, buscando se adaptar ao novo contexto da sociedade 

moderna (NUNES; SOUZA, 2006; SÁ; ALMEIDA, 2009, 2012; SIEVERT; VIEIRA, 

2007). Tais mudanças ocorrem devido ao maior poder de compra e disponibilidade 

de tempo, características de uma crescente parcela dessa população, o que os 

estimula a buscar uma melhor qualidade de vida e novas experiências. Porém, 

observa-se que alguns adultos mais velhos apresentam grande dificuldade em 

interagir com as TIC (ASAWA; OHTA; ANDO, 2005; MAZZONI; TORRES, 2008; 

NUNES; SOUZA, 2006; PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; SÁ; ALMEIDA, 2012; 

SIEVERT; VIEIRA, 2007; TARAKANOV-PLAX, 2004; ULBRICHT; CASSOL, 2005). 

Tal dificuldade é considerada tão importante que diferentes autores indicam a 

necessidade de se oferecer, além da inclusão escolar, a inclusão digital através de 

programas de incentivo ao uso de TIC aos adultos mais (ADAMS; THIEBEN, 1991; 
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DOLL; BUAES; RAMOS, 2008; NUNES; SOUZA, 2006; SÁ; ALMEIDA, 2009, 2012; 

TARAKANOV-PLAX, 2004; TAVARES; SOUZA, 2012). 

Existem diferentes hipóteses que buscam identificar a origem dessa 

dificuldade. Alguns autores indicam que os indivíduos que nasceram após 1970 

possuem uma vantagem em relação aos que nasceram em períodos anteriores, pois 

essa geração teve a oportunidade de crescer envolta em um intenso processo de 

revolução tecnológica, tendo uma maior presença das TIC em seu cotidiano pessoal, 

acadêmico e profissional, enquanto que essa oportunidade foi limitada aos que 

nasceram antes de 1970 (PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; VENKATESH; 

MORRIS; ACKERMAN, 2000). Dessa forma, é provável que os adultos mais velhos 

de hoje encontrem maiores dificuldades na compreensão e utilização desses 

equipamentos, o que limitaria a sua adoção em seu cotidiano (PITTERI; NACHBAR-

JÚNIOR, 2010; VENKATESH; MORRIS; ACKERMAN, 2000). 

Enquanto que outros autores indicam que, mesmo existindo uma grande 

quantidade de equipamentos, com uma infinidade de funções e que são facilmente 

adquiridas no mercado, muitas destes equipamentos apresentam alto nível de 

dificuldade para serem manuseados pelos adultos mais velhos, assim como pelas 

outras populações com necessidades especiais (ADAMS; THIEBEN, 1991; ASAWA; 

OHTA; ANDO, 2005; MAZZONI; TORRES, 2008; SIEVERT; VIEIRA, 2007; 

TARAKANOV-PLAX, 2004; ULBRICHT; CASSOL, 2005). Os adultos mais velhos, 

em muitos casos, apresentam real interesse em aprender a utilizar determinadas 

TIC, principalmente os computadores, telefones celulares e os ATM, porém tais 

dispositivos frequentemente não são adaptados as suas necessidades (ASAWA; 

OHTA; ANDO, 2005; TARAKANOV-PLAX, 2004; ULBRICHT; CASSOL, 2005). Tais 

necessidades são consequentes do próprio processo de envelhecimento e, em 

alguns casos, também podem ser associadas aos desfechos de doenças crônicas 

que, mesmo com a evolução da medicina e da reabilitação, ainda são comuns aos 

adultos mais velhos (ALVES et al., 2007; TAVARES; SOUZA, 2012; TEIXEIRA, 

2006). Para muitos adultos mais velhos a revolução digital e tecnológica é um 

evento de grande impacto, pois, muitas vezes durante os processos de 

desenvolvimento das TIC, não se considera a existência de indivíduos com aspectos 

cognitivos, físicos e/ou sensoriais diferenciados da população geral, de forma que, 

ao serem liberados no mercado, tais equipamentos são pouco acessíveis, indicando 

que existe grande necessidade de adaptá-los às necessidades dessas populações 
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(ASAWA; OHTA; ANDO, 2005; MAZZONI; TORRES, 2008; SIEVERT; VIEIRA, 2007; 

TARAKANOV-PLAX, 2004; TAVARES; SOUZA, 2012; ULBRICHT; CASSOL, 2005). 

As principais dificuldades relacionadas ao envelhecimento humano 

apresentam-se nas perdas sensoriais e por uma diminuição na velocidade dos 

processos cognitivos, consequência das limitações na memória de curto-termo 

(CANÇADO; ALANIS; HORTA, 2011; GAMBURGO; MONTEIRO, 2007; JONES; 

BAYEN, 1998; MORTARI; FERREIRA, 2012; TAVARES; SOUZA, 2012). Os adultos 

mais velhos também tendem a apresentar mais dificuldade no aprendizado que, 

quando associado ao rápido processo de desenvolvimento tecnológico, temos uma 

situação que limita sua adoção, pois quando os adultos mais velhos consegue 

adquirir as habilidades necessárias previamente, novas formas de interação e 

habilidades já são requisitadas para utilizar as novidades tecnológicas 

(GAMBURGO; MONTEIRO, 2007; PARK et al., 2001; TAVARES; SOUZA, 2012). 

Outro fator é que os adultos mais velhos, acostumados com o aprendizado na forma 

de memorização, tem dificuldade de lidar com equipamentos cujo processo de 

aprendizado é dinâmico e abstrato, que não se limita apenas à memorização 

(ADAMS; THIEBEN, 1991; DOLL; BUAES; RAMOS, 2008; MAYOHRN et al., 2004; 

NUNES; SOUZA, 2006). 

Dentre as possíveis limitações de acesso, podem ser citadas: A presença de 

tela, caracteres e botões pequenos ou com brilho em excesso, que pode oferecer 

uma grande dificuldade quando utilizadas por adultos mais velhos, que 

frequentemente apresenta uma diminuição da acuidade visual e aumento da 

sensibilidade à luz (CANÇADO; ALANIS; HORTA, 2011; TAVARES; SOUZA, 2012). 

Esse tipo de limitação é comum em celulares, computadores e ATM (ASAWA; 

OHTA; ANDO, 2005; MORTARI; FERREIRA, 2012; SALES; CYBIS, 2003; 

SEKIGUCHI; KOIKE, 2007; TAVARES; SOUZA, 2012). Também é comum telas com 

excesso de informações ou botões, de forma que elas ficam aglomeradas, 

aumentando a dificuldade de uso, pois muitos adultos mais velhos apresentam 

diminuição na atenção seletiva e concentração, deixando mais complexo o ato de 

filtrar os elementos mais importantes de um conjunto de informações (FREESE; 

RIVAS; HARGITTAI, 2006; SEKIGUCHI; KOIKE, 2007). Isso é comum em celulares, 

computadores, controles remotos e ATM (ASAWA; OHTA; ANDO, 2005; FREESE; 

RIVAS; HARGITTAI, 2006; MORTARI; FERREIRA, 2012; SALES; CYBIS, 2003; 

SEKIGUCHI; KOIKE, 2007; TAVARES; SOUZA, 2012). 
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Além disso, é comum de se observar uma redução na habilidade de 

orientação espacial, o que pode dificultar a percepção do mundo virtual, acarretando 

maior dificuldade dele se orientar, assim como compreender a localização e a forma 

de acessar os diferentes conteúdos tanto pela internet quanto no próprio computador 

ou smartphone, que frequentemente oferecem grande quantidade de opções, com 

um menu de navegação complexo e pouco intuitivo aos adultos mais velhos (DOLL; 

BUAES; RAMOS, 2008; FREESE; RIVAS; HARGITTAI, 2006; MAYOHRN et al., 

2004; MORTARI; FERREIRA, 2012; PARK et al., 2001; TAVARES; SOUZA, 2012). 

Além disso, existem equipamentos que exigem que o usuário siga por diversos 

passos até se alcançar o objetivo da tarefa e oferecem um tempo limite para que o 

usuário responda aos procedimentos e, caso ele demore, se esqueça de um dos 

passos ou coloque uma informação errada, todo o processo acaba por resultar em 

erro ou reinicialização de todo o procedimento, situação comum nos ATM e celulares 

(ECHT; MORRELL; PARK; 1998; FREESE; RIVAS; HARGITTAI, 2006; SEKIGUCHI; 

KOIKE, 2007; TAVARES; SOUZA, 2012). Essa limitação é bastante importante aos 

adultos mais velhos, principalmente aqueles que apresentam déficits na memória de 

curto-termo, pois é comum observar esquecimentos de alguma etapa ou informação 

ao utilizar tais TIC (ECHT; MORRELL; PARK; 1998; FREESE; RIVAS; HARGITTAI, 

2006; SEKIGUCHI; KOIKE, 2007; TAVARES; SOUZA, 2012). 

 Outra limitação comum é a própria forma de interação com o equipamento, 

através da utilização de mouses e teclados que, além de utilizarem botões 

pequenos, requerem uma habilidade de coordenação motora fina apurada. Porém, 

além dos adultos mais velhos, existem indivíduos com uma diminuição na 

coordenação motora fina, consequentes de condições diversas que, 

frequentemente, acarreta uma diminuição da funcionalidade de membros superiores 

(ALVES et al., 2007; ASAWA; OHTA; ANDO, 2005; COLEY et al., 1997; 

SEKIGUCHI; KOIKE, 2007). Além de ser comum a dificuldade de se orientar e 

localizar as letras e botões nos teclados (MOL, 2011; NICOLAU; JORGE, 2012). 

Alguns autores indicam que o uso de touchscreen, um recurso que está em 

crescente assimilação pela sociedade da informação, poderia facilitar o uso das TIC 

pelos adultos mais velhos, mas ainda não existe um consenso sobre o tema 

(KOBAYASHI et al., 2011; MOL; 2011; NICOLAU; JORGE, 2012). Tais dificuldades 

apresentadas pelos adultos mais velhos são uma associação de suas próprias 

características com a limitação de acesso imposta pela tecnologia que não foi 
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desenvolvida e adaptada para utilização por indivíduos com características especiais 

(DOLL; BUAES; RAMOS, 2008; MAZZONI; TORRES, 2008; MORTARI; FERREIRA, 

2012; TAVARES; SOUZA, 2012). 

 

 

1.4 Adoção de tecnologias: diferenças entre os gêneros 

 

 

Na literatura existem duas formas de pensamento predominantes em relação 

diferenças no uso e adoção das TIC entre os gêneros: Alguns autores indicam que 

tais diferenças não existem, ou seja, que homens e mulheres possuem dificuldades 

e facilidades semelhantes, interagindo de forma similar com as TIC, de forma que 

outros fatores, como idade e escolaridade, influenciam de forma mais efetiva o uso e 

a adoção das TIC (ADAMS; THIEBEN, 1997; LU; YU; LIU, 2006; MACKAY; VOGT, 

2012; MAZZONI; TORRES, 2008; POWELL et al., 2012; RYU; KIM; LEE, 2009; 

SEKIGUCHI; KOIKE, 2007; TARAKANOV-PLAX, 2004; TAVARES; SOUZA, 2012; 

ULBRICHT; CASSOL, 2005). Enquanto que outros autores apontam a existência de 

diferenças entre os gêneros, esta segunda linha de pensamento indica que os 

homens tendem a utilizar uma quantidade maior de equipamentos, em maior 

frequência, com mais eficiência e confiança, além de apresentar menos dificuldades, 

quando comparados com mulheres da mesma idade durante o aprendizado 

(AKHTER, 2012; BRANDTZÆG; HEIM; KARAHASANOVIC, 2011; CHARLTON et 

al., 1999; CLAUDY et al., 2010; FREESE; RIVAS; HARGITTAI, 2006; MEISCHKE et 

al., 2005; NUNES; SOUZA, 2006; PAN; JORDAN-MARSH, 2010; RICE; KATZ, 2003; 

ROELANDS et al., 2002; ROUPA et al., 2010; SÁ; ALMEIDA, 2009; SELWYN, 

2006). 

Utilizando essa última forma de pensamento como base e sabendo-se que os 

adultos mais velhos em geral apresentam dificuldade em utilizar as TIC, observa-se 

que a participação feminina na adoção de TIC tende ser significativamente menor, 

sendo que para alguns equipamentos, principalmente computadores e celulares, as 

mulheres predominam entre os índices de não usuários (MEISCHKE et al., 2005; 

RICE; KATZ, 2003; ROUPA et al., 2010; SELWYN, 2006). Estudos indicam que, 

além do nível educacional e idade, o gênero masculino é um fator que pode 

influenciar a utilização das TIC, principalmente ao estimular o acesso à internet com 
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maior frequência e para fins mais diversificados (MEISCHKE et al., 2005; RICE; 

KATZ, 2003; ROUPA et al., 2010; SELWYN, 2006). Dentre as possíveis razões para 

a existência dessa diferença entre homens e mulheres, a falta de conhecimento, a 

sensação de complexidade do uso, a percepção da importância/utilidade, o apoio 

familiar/social, os papéis de gênero e as diferenças educacionais já foram sugeridos 

(AKHTER, 2012; CHARLTON et al., 1999; CHU, 2010; CLAUDY et al., 2010; 

FREESE; RIVAS; HARGITTAI, 2006; RICE; KATZ, 2003; ROELANDS et al., 2002; 

ROUPA et al., 2010). 

Inicialmente, quanto ao conhecimento, os homens são apontados como 

maiores conhecedores das novidades tecnológicas disponíveis no mercado e, em 

muitos casos, as mulheres desconhecem a possibilidade de adquirir um determinado 

equipamento que permitiria facilitar a realização de suas tarefas diárias (CHARLTON 

et al., 1999; CLAUDY et al., 2010; RICE; KATZ, 2003; ROELANDS et al., 2002). Da 

mesma forma, os homens apresentam maior conhecimento técnico sobre a 

utilização dessas tecnologias o que as faz se sentirem, em muitos casos, menos 

eficientes e confiantes (BRANDTZÆG; HEIM; KARAHASANOVIC, 2011; 

CHARLTON et al., 1999; CHU, 2010; KARAVIDAS; LIM; KATSIKAS, 2005; 

SELWYN, 2006). Explica-se essa diferença ao observar-se que os homens possuem 

maior experiência de uso dessas tecnologias devido às diferentes oportunidades que 

são culturamente oferecidas para homens e mulheres (AKHTER, 2012; CHU, 2010; 

RICE; KATZ, 2003; ROUPA et al., 2010). Essas diferentes oportunidades envolvem 

a escolaridade e a renda, que geralmente são mais elevadas nos homens, assim 

como suas ocupações profissionais, que frequentemente requerem que eles 

conheçam, interajam e utilizem diversos tipos de TIC, enquanto que para as 

mulheres, em algumas culturas, focalizam sua energia com o cuidado com o lar, dos 

filhos e a realização de atividades domésticas (AKHTER, 2012; CHU, 2010; RICE; 

KATZ, 2003; ROUPA et al., 2010). 

A diferença entre os gêneros também pode ser explicada pela forma como os 

homens e as mulheres avaliam as tecnologias. Os homens, em geral, compreendem 

a tecnologia como uma nova forma de trazer praticidade à sua rotina, enquanto que 

as mulheres muitas vezes baseiam sua avaliação envolvendo elementos mais 

subjetivos como, por exemplo, em relação à comunicação, em que muitas mulheres 

demonstram maior preferência à comunicação interpessoal direta, ao invés de 

utilizar celulares ou computadores (CLAUDY et al., 2010; PAN; JORDAN-MARSH, 
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2010; RICE; KATZ, 2003). Os homens também apresentam maior aceitabilidade em 

adotar novas TIC, pois tendem a possuir uma visão mais prática de sua utilidade, 

pois em muitos casos a visão de utilidade/inutilidade pode ser diferente entre 

homens e mulheres (CLAUDY et al., 2010; RICE; KATZ, 2003). Dessa forma, devido 

à maior experiência prévia com o uso de TIC, a frequência de uso e a confiança na 

utilização por homens tende a ser maior, enquanto que é frequente que as mulheres 

refiram sentimentos de ansiedade e ineficiência ao utilizar as TIC (AKHTER, 2012; 

CHU, 2010; POWELL et al.; 2012; KARAVIDAS; LIM; KATSIKAS, 2005). Para 

alguns autores, tais sentimentos de ansiedade e ineficiência podem ser estimulados 

devido ao pouco apoio familiar/social que as mulheres recebem tende a ser um 

importante fator estimulante para as mulheres, principalmente aquelas com idade 

mais avançada, pois essas possuem menos oportunidades sociais e educacionais 

para utilizar as TIC, principalmente pelo fato de que, culturalmente, espera-se que 

elas dediquem-se apenas ao cuidado do lar (CHU, 2010; FREESE; RIVAS; 

HARGITTAI, 2006). 

A diferença no uso e adoção das TIC pode se tornar um problema em casos 

em que a mulher necessita aprender a utilizar novas tecnologias, tanto por 

necessidade para realizar suas tarefas diárias quanto pela busca de novas formas 

de lazer (BACHA; STREHLAU, 2010; MORI; SILVA, 2010; SIEVERT; VIEIRA, 2007). 

É comum que tais eventos ocorram, principalmente sendo originados ou reforçados 

por alterações que ocorrem nos contextos familiares e sociais, dentre eles a 

aposentadoria, o adoecimento/óbito de familiares e amigos, o divórcio e a viuvez 

(MORI; SILVA, 2010; SCULLY; TOSI; BANNING, 2000). Em geral, eventos desse 

tipo, como o divórcio e a viuvez, podem alterar a forma como as mulheres mais 

velhas realizam suas atividades diárias e de cuidado com o lar. É comum que as 

mulheres, por se tornarem viúvas com maior frequência, tendem a ter que assumir 

responsabilidades e tarefas antes realizadas por seus maridos/companheiros 

(DULOBO, 2010; OLSON, 1988; SANTOS, 2012). Dulobo (2010) caracteriza essa 

situação como uma crise de habilidades, pois ao assumir tais tarefas, a mulher 

necessita aprender habilidades que talvez nunca tenha tido a oportunidade de 

desenvolver. Dessa forma, a mulher ao se encontrar nessa situação, defronta-se 

com uma variedade de equipamentos aos quais ela pode não estar familiarizada e 

tem a necessidade de adotá-los em seu cotidiano, evitando ter que delegar tarefas a 

outros indivíduos (PASQUALOTTI; BARONE; DOLL, 2007). De forma que possuir 
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tais conhecimentos e dominar os recursos tecnológicos disponíveis tornou-se o 

principal passaporte para o ingresso na sociedade moderna, pois independente de 

qual seja a atividade em questão (ir ao banco, fazer compras ou utilizar meios de 

comunicação), as TIC possuem um papel essencial em sua realização (ASAWA; 

OHTA; ANDO, 2005; PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; SÁ; ALMEIDA, 2012). 

Assim, pode-se observar um progressivo processo em que o analfabetismo digital, 

uma marcante característica da população mais velha atual, os exclui 

gradativamente da era digital por possuírem poucas habilidades e experiências de 

vida no uso das TIC (MORTARI; FERREIRA, 2012; SÁ; ALMEIDA, 2009; SALES; 

CYBIS, 2003; SIEVERT; VIEIRA, 2007). 

A lista de benefícios que a utilização das TIC na realização das atividades do 

dia-a-dia é potencialmente e irrefutavelmente grande, porém esses só são possíveis 

quando o acesso as TIC é acessível a todos, pois o mesmo equipamento que 

ofereça benefícios a um amplo grupo de pessoas pode tornar-se um importante fator 

excludente para aqueles que não possuam as habilidades ou competências 

motoras, sensoriais e/ou cognitivas necessárias para a sua utilização (MAZZONI; 

TORRES, 2008; PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; RICE; KATZ, 2003; SALES; 

CYBIS, 2003; TAVARES; SOUZA, 2012). 

Diante dos fatos acima apontados, tem-se o seguinte questionamento: Como 

as mulheres, principalmente as mulheres mais velhas, se adaptam as novas tarefas 

que surgem em seu dia-a-dia? Quais os equipamentos que elas adotam? Quais as 

dificuldades enfrentadas e as estratégias que se desenvolvem para facilitar esse 

processo? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Caracterizar o processo de adaptação que mulheres mais velhas têm ao 

assumir tarefas em seu cotidiano, identificando dificuldades e estratégias utilizadas 

para a solução de problemas relativos ao uso de novos equipamentos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar quais tarefas as mulheres mais velhas e quais os motivos que 

trazem essa necessidade; 

 Identificar as dificuldades existentes ao aprender a utilizar equipamentos 

eletrônicos; e 

 Identificar as estratégias para solução de problemas relacionados ao uso de 

equipamentos eletrônicos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Delineamento 

 

 

Estudo exploratório, correlacional, seccional, com abordagem quali-

quantitativa. 

 

 

3.2 Cálculo amostral 

 

 

Realizou-se um processo de cálculo de amostra casual simples estratificada 

por partilha proporcional, utilizando-se como base a população feminina residente 

em Ribeirão Preto em 2012, estratificada por faixas etárias (BERQUÓ; SOUZA; 

GOTLIEB, 1987; IBGE, 2013). O valor da amostra foi definido em 96 mulheres e 

estas foram estratificadas como indicado na Tabela 1, de forma a assegurar erro 

máximo de 10% na estimativa de proporções, com 95% de probabilidade (BERQUÓ; 

SOUZA; GOTLIEB, 1987). 

 

Tabela 1 – Estratificação em faixas etárias da população feminina residente em Ribeirão Preto em 
2012. 

Faixa etária 
População feminina residente 
em Ribeirão Preto em 2012 

Representação 
Quantidade ideal 

(Amostra) 

50 a 59 32.970 45,6% 44 
60 a 69 20.518 28,3% 27 
70 a 79 12.654 17,5% 17 

80 ou mais 6.239 8,6% 8 

TOTAL 72.381 100,0% 96 

 Fonte: IBGE (2013). 

 

 

3.3 Critérios de inclusão 

 

 

Mulheres com idade igual ou superior a cinquenta anos; de qualquer 

procedência, classe socioeconômica, estado civil e escolaridade; que não 
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apresentem limitações funcionais que impossibilitem sua comunicação; e não 

residam em instituições de longa permanência. 

 

 

3.4 Critérios de exclusão 

 

 

Mulheres com idade inferior a cinquenta anos; e/ou que apresentem 

limitações clínicas que impossibilitem sua comunicação; e/ou que residam em 

instituições de longa permanência. 

 

 

3.5 Recrutamento das participantes 

 

 

As participantes foram abordadas de forma aleatória, através de convite 

direto, em locais onde há concentração de idosos e adultos mais velhos, como 

grupos de terceira idade, igrejas e praças e em programas de extensão universitária 

desenvolvidos pela FMRP. No contato inicial foi feito a apresentação da pesquisa e 

suas características principais o convite para participação. Após a demonstração de 

interesse por parte da participante, foi agendado um horário para a realização da 

entrevista e aplicação dos questionários. 

 

 

3.6 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

3.6.1 Questionário socioeconômico  

 

 

Questionário estruturado com perguntas fechadas relativas às características 

socioeconômicas das participantes, como estado civil, renda familiar e nível de 

escolaridade. Desenvolvido com base nos questionários utilizados pelo IBGE, teve o 

objetivo de caracterizar a população a ser estudada (IBGE, 2004, 2011). 
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3.6.2 Entrevista “Novas tarefas e tecnologias”  

 

 

Entrevista desenvolvida com o objetivo de se observar as mudanças nas 

atividades realizadas pelas mulheres, assim como quais os motivos que levaram a 

essa modificação e se houve a necessidade de aprender a utilizar um novo 

equipamento para sua realização. Essa entrevista visa observar também quais as 

dificuldades, referentes ao uso desses novos equipamentos, que as mulheres 

sentiram durante esse processo, assim como quais as estratégias que elas 

desenvolveram para superá-las. Seu desenvolvimento foi baseado nos questionários 

utilizados por Mol (2011), Pitteri e Nachbar-Júnior (2010) e Raymundo (2013). 

 

 

3.6.3 Mini-Exame do Estado Mental 

 

  

Desenvolvido como uma avaliação clínica rápida e abrangente do estado 

cognitivo de idosos e, por apresentar consistência e confiabilidade, é amplamente 

utilizada em estudos epidemiológicos (BRUCKI et al., 2003). Foram utilizadas as 

notas de corte propostas por Brucki et al. (2003): Indivíduos analfabetos: 20 pontos; 

Indivíduos com escolaridade entre 1 e 4 anos: 25 pontos; Escolaridade entre 5 e 8 

anos: 26,5 pontos; Escolaridade entre 9 e 11 anos: 28 pontos; Escolaridade acima 

de 11 anos: 29 pontos. Sua utilização neste estudo teve como objetivo caracterizar a 

população estudada. 

 

 

3.6.4 Índice de Lawton e Brody  

 

 

Desenvolvido para avaliar o desempenho de idosos na realização das 

Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD), atividades que requerem habilidades 

cognitivas, físicas e sociais preservadas, como o uso de telefone, a realização de 

compras e o controle financeiro (GRAF, 2008; SANTOS; VIRTUOSO-JÚNIOR, 

2008). Os itens avaliados são classificados quanto à necessidade de assistência, 
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atribuindo-se o valor “zero” quando se observa maior necessidade de assistência e o 

valor “um” quando esta não é necessária, pontuando-se cada atividade 

separadamente (GRAF, 2008; SANTOS; VIRTUOSO-JÚNIOR, 2008). A utilização 

desta escala neste estudo objetiva observar a independência das mulheres que 

compõem a amostra. 

 

 

3.7 Análise dos dados 

 

 

Utilizou-se a Análise de Conteúdo do tipo temática, associada à análise de 

frequência a partir da estruturação de categorias, seguindo a proposta de Bardin 

(2004). A Análise de Conteúdo é uma técnica de sistematização do conteúdo de um 

texto, entrevista ou discurso, na qual se busca conferir maior objetividade ao 

conteúdo, ultrapassando-se o significado superficial do discurso (BARDIN, 2004; 

CAMPOS, 2004; OLIVEIRA, 2008). 

Esta ferramenta é aplicável em diferentes tipos de mensagens, de obras 

literárias até entrevistas, de forma que a Análise de Conteúdo visa uma leitura 

sistemática do material estudado a fim de atingir seu significado mais denso, 

articulando o material analisado com diferentes variáveis psicossociais (BARDIN, 

2004; OLIVEIRA, 2008). Segundo Campos (2004) e Oliveira (2008), alguns 

conceitos fornecem sustentação à aplicação da Análise de Conteúdo, dentre eles: 

Objetividade; Sistematicidade; Construção de categorias, que implica na 

classificação e categorização dos elementos do material analisado, tal processo 

envolve inicialmente a diferenciação desses elementos e um novo reagrupamento 

seguindo critérios pré-definidos; Análise categorial, etapa em que o material, após 

ser reagrupado, passa por uma avaliação de frequência; E a inferência, na qual se 

admite uma preposição em virtude da sua ligação com outras já tidas como 

verdadeiras. 

 

“Produzir inferências sobre o texto objetivo é a razão de ser da Análise de 
Conteúdo; confere ao método relevância teórica [...]. Um dado sobre 
conteúdo de uma comunicação é sem valor até que seja vinculado a outro 
[...]” (CAMPOS, 2004, p. 613). 
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Dessa forma, desenvolver inferências em relação ao conteúdo de um discurso 

não significa apenas produzir suposições acerca da mensagem analisada, mas 

também apresentar uma base teórica e com situações concretas da realidade, que 

envolve, por exemplo, o contexto histórico e social ao qual está inserido o seu 

locutor (CAMPOS, 2004). 

Para o cálculo do poder estatístico da amostra, tabulação e análise dos 

dados, foi utilizado o Epi Info®, versão 7.1.2.0., software de domínio público criado 

pelo Centers for Disease Control and Prevention voltado às pesquisas na área da 

saúde, com ênfase na epidemiologia, visando satisfazer as demandas relacionadas 

ao gerenciamento e a análise de bancos de informações (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2013). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterização das participantes 

 

 

Foram entrevistadas 96 mulheres com idade entre 50 e 86 anos, média de 

62,5 anos e desvio padrão de +-9,78 anos. Na Tabela 2 a amostra é caracterizada 

quanto à escolaridade, estado civil e renda familiar média. 

 

Tabela 2 – Caracterização ao estado civil, escolaridade e renda familiar média. 

Estado civil Frequência % 

Casada 43 44,8 
Viúva 28 29,2 
Divorciada 17 17,7 
Solteira 8 8,3 

TOTAL 96 100,0 

Escolaridade Frequência % 

Sem estudo 3 3,1 
Ensino fundamental incompleto 29 30,2 
Ensino fundamental completo 16 16,7 
Ensino médio incompleto 3 3,1 
Ensino médio completo 21 21,9 
Ensino superior incompleto 4 4,2 
Ensino superior completo 15 15,6 
Pós-graduação 5 5,2 

TOTAL 96 100,0 

Renda familiar média Frequência % 

Até R$ 260,00 2 2,1 
De R$ 261,00 até R$ 1.300,00 24 25,0 
De R$ 1.301,00 até R$ 2.600,00 30 31,2 
De R$ 2.601,00 até R$ 3.900,00 18 18,8 
De R$ 3.901,00 até R$ 5.200,00 7 7,3 
De R$ 5.201,00 até R$ 6.500,00 5 5,2 
Acima de R$ 6.501,00 10 10,4 

TOTAL 96 100,0 

 

Abaixo, na Tabela 3, indica-se, dentre as vinte e oito participantes viúvas, o 

tempo total de viuvez a fim de complementar a caracterização da amostra em 

relação ao estado civil. 

 

Tabela 3 – Caracterização quanto ao tempo total de viuvez. 

Viúva há quanto tempo? Frequência % 

Um ano 3 10,7 
Quatro anos 1 3,5 
Entre seis e nove anos 5 17,9 
Dez anos ou mais 19 67,9 

TOTAL 28 100,0 
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Na Tabela 4 as participantes foram classificadas quanto a sua situação 

profissional atual, indicando-se a profissão prévia/atual. Em casos em que uma 

participante referiu múltiplas ocupações, considerou-se aquela em que a ela atuou 

por maior período de tempo. 

  
Tabela 4 – Caracterização quanto à situação profissional atual e ocupação prévia/atual. 

Situação profissional atual Frequência % 

Aposentada 53 55,2 
Empregada por meio período 2 2,1 
Empregada por tempo integral 19 19,8 
Trabalhadora autônoma 14 14,6 
Não exerceu ocupação remunerada 8 8,3 

TOTAL 96 100,0 

Ocupação prévia/atual Frequência % 

Dona de casa 14 14,6 
Vendedora 13 13,5 
Pedagoga / Professora 11 11,5 
Secretária 10 10,3 
Empregada doméstica 9 9,4 
Costureira 7 7,3 
Baby-sitter / Cuidadora 6 6,3 
Bancária 4 4,2 
Cozinheira 4 4,2 
Administradora  3 3,2 
Cabeleireira 3 3,2 
Trabalhadora rural 3 3,2 
Massoterapeuta 2 2,1 
Agente de segurança 1 1,0 
Assistente social 1 1,0 
Atendente de enfermagem 1 1,0 
Dentista 1 1,0 
Educadora física 1 1,0 
Guia turístico 1 1,0 
Operadora de linha de montagem 1 1,0 

TOTAL 96 100,0 

 

As participantes que referiram não ter exercido ocupação remunerada 

indicaram ter assumido a realização das tarefas domésticas em geral e cuidado do 

lar. Em relação à utilização das TIC no contexto laboral, observou-se que 45 das 

participantes utilizavam celulares, 31 utilizavam calculadoras, 31 utilizavam 

computadores, 13 utilizavam câmeras fotográficas digitais e oito utilizavam 

aparelhos de saúde como, por exemplo, medidores digitais de pressão arterial. 

Ressalta-se que uma mesma participante pode ter referido utilizar mais de uma TIC, 

assim como 32 mulheres referiram não utilizar ou ter utilizado nenhuma TIC em 

especial em seu contexto laboral. Essa indicação foi comum entre as mulheres 

aposentadas, ao qual elas afirmavam que as TIC em geral ainda não estavam 

disponíveis ou de fácil acesso quando exerciam suas atividades de trabalho. 
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4.2 Novas atividades no cotidiano e a adoção de novas tecnologias 

 

 

Na Tabela 5 são indicadas quais tarefas as participantes referiram ter que 

assumir em seu cotidiano. Deve-se considerar que houve participantes que referiram 

não ter assumido nenhuma nova tarefa, enquanto que outras referiram ter assumido 

duas ou mais tarefas em seu cotidiano, dessa forma gerando um total maior que 96. 

 

Tabela 5 – caracterização da amostra quanto à necessidade de assumir novas tarefas em seu 
cotidiano e os tipos de tarefas assumidas – n = 202. 

Assumir novas tarefas Frequência % 

Sim 61 63,5 
Não 35 36,5 

TOTAL 96 100,0 

Tarefa assumida Frequência % 

Realização de serviços bancários (Saques, depósitos, pagamento de contas, 
etc.) 45 22,3 
Manutenção de aparelhos e equipamentos em geral (TIC, eletrodomésticos, 
etc.) 39 19,3 
Manutenção estrutural da residência (Reformas em geral e consertos) 36 17,8 
Contratação/cancelamento de serviços (Internet, telefone, etc.) 35 17,3 
Realização de compras (Mercado, farmácia, etc.) 29 14,4 
Cuidados com a residência (Limpeza, etc.) 10 4,9 
Outras 8 4 

TOTAL 202 100,0 

 

 Os motivos que incitaram a necessidade de assumir novas tarefas foram: 

Adoecimento ou óbito do marido, referido por 31 participantes; Divórcio, referido por 

13 participantes; A ocorrência de modificações nos horários de trabalho do marido, 

referido por 11 participantes; Adoecimento ou óbito de familiar (Mãe, pai, irmão, 

etc.), referido por 6 participantes; E a saída dos filhos de casa, referido por duas 

participantes. Ressalta-se que uma mesma participante pode ter referido mais de um 

motivo para assumir novas tarefas em seu cotidiano. Os responsáveis pela 

realização das tarefas assumidas pelas participantes eram: 1) Marido, referido por 

55 participantes; 2) Outros familiares (Pai, filho, irmão, etc.), referido por nove 

participantes e; 3) A empregada doméstica, referida por duas participantes. 

 Na Tabela 6 estão os resultados referentes à necessidade de adotar 

equipamentos para realizar as tarefas assumidas. Ressalva-se que uma participante 

pode ter referido um ou mais equipamentos. 
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Tabela 6 – Novos equipamentos do dia-a-dia e as razões para sua adoção. 

Equipamento Frequência % 

Celular / Smartphone 89 13,7 
Controle remoto (TV, DVD, etc.) 86 13,3 
Cartão bancário 81 12,5 
Caixa Automático Bancário (ATM) 78 12 
Computador 63 9,6 
DVD 60 9,3 
Câmera digital 55 8,5 
Interfone residencial 29 4,4 
Tablet 24 3,7 
Tocador de mídia (Mp3, iPod, etc.) 22 3,3 
Pendrive 18 2,8 
Televisão digital 18 2,8 
Automóvel 12 1,9 
Blue-ray 4 0,6 
Videogame 3 0,5 
Panela elétrica 2 0,3 
Leitor digital de livros (Kindle, etc.) 1 0,2 
Medidor de pressão digital 1 0,2 
Roteador de internet 1 0,2 
Secretária eletrônica 1 0,2 

TOTAL 648 100,0 

Motivo Frequência % 

Aquisição para lazer pessoal 89 26,8 
Realização de serviços bancários 79 23,8 
Comunicação com familiares 49 14,9 
Aquisição para segurança pessoal 36 10,8 
Contratação de TV a cabo 32 9,6 
Necessidade no trabalho 32 9,6 
Ganhou de um familiar 15 4,5 

TOTAL 332 100,0 

 

Dentre todos os equipamentos citados, frequentemente as participantes 

indicaram adotá-los buscando sanar diferentes necessidades, principalmente as 

referentes ao lazer e comunicação, de forma que se pode compreender que apenas 

os ATM e os cartões bancários foram adotados por necessidade direta para a 

realização de serviços bancários e o pagamento de contas. 

 

 

4.3 Adoção de Tecnologias da Informação e Comunicação: barreiras e 

dificuldades durante o aprendizado 

 

 

Na Tabela 7, são apresentadas as percepções das participantes referentes à 

utilização das TIC. Ressalta-se a possibilidade da mesma participante referir uma ou 

mais percepções. 
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Tabela 7 – Percepções ao utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Sensações referidas Quantidade % 

Sensação de insegurança (Fraudes, sistema propício à ocorrência de erros, 
etc.) 

69 40,8 

Medo de danificar (Quebrar, desconfigurar sistema, perder dados, etc.) 60 35,5 
Vergonha de utilizar equipamento em público 27 16,0 
Ansiedade (Antes, durante e/ou após a utilização) 12 7,1 
Perda de privacidade 1 0,6 

TOTAL 169 100,0 

 

Nas Tabelas 8 e 9 são apresentados os dados referentes aos aspectos 

pessoais ou relacionados às TIC (acessibilidade e ergonomia) que podem ter 

originado as percepções indicadas na Tabela 7. 

  

Tabela 8 – Aspectos pessoais que podem dificultar a utilização de Tecnologias da Informação e 
Comunicação. 

Aspectos pessoais Quantidade % 

Pouca experiência prévia na utilização de TIC 57 25,3 
Dificuldade para lembrar como utiliza funções das TIC 54 24,0 
Dificuldade para compreender funções das TIC 49 21,8 
Dificuldade na resolução de problemas 34 15,1 
Dificuldade de se concentrar 22 9,8 
Déficit visual (Diminuição da acuidade e/ou do campo visual) 5 2,3 
Diminuição de força muscular em membros superiores 2 0,9 
Déficit auditivo 1 0,4 
Analfabetismo 1 0,4 

TOTAL 225 100,0 

 

Tabela 9 – Aspectos relativos ao equipamento que dificultaram o uso das Tecnologias da Informação 
e Comunicação. 

Barreiras relacionadas aos equipamentos Quantidade % 

Acúmulo de funções no equipamento 73 18,2 
Excesso de botões 65 16,1 
Excesso de termos técnicos (Manual e equipamento) 52 12,9 
Botões pequenos 45 11,2 
Tela pequena 36 8,9 
Letras pequenas 35 8,7 
Touchscreen 32 7,9 
Apenas idioma estrangeiro disponível (Manual e equipamento) 28 6,9 
Botão difícil de apertar 26 6,5 
Tempo do equipamento para a execução da tarefa insuficiente 11 2,7 

TOTAL 403 100,0 

 

 

4.4 Estratégias desenvolvidas 

 

 

Buscou-se conhecer e compreender quais estratégias as participantes 

desenvolveram para superar as barreiras ergonômicas e relacionadas ao uso, 
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permitindo que aprendessem e utilizassem de forma eficiente as TIC. Assim, na 

Tabela 10, são apresentadas as estratégias desenvolvidas e utilizadas pelas 

participantes para facilitar esse processo. A mesma participante pode ter citado 

utilizar uma ou mais estratégias, assim como também pode ter buscado auxílio com 

uma ou mais pessoas diferentes. 

 
Tabela 10 – Estratégias usadas para facilitar o aprendizado e adoção das Tecnologias da Informação 

e Comunicação – n = 285. 

Estratégias desenvolvidas Frequência % 

Pedir que alguém explique como se utiliza o equipamento 88 30,9 
Tentativa e erro 52 18,2 
Realizar leitura do manual de instruções do equipamento 45 15,8 
Buscar cursos de informática e/ou programas de inclusão digital 35 12,3 
Pedir que alguém o acompanhe durante o uso do equipamento 30 10,6 
Utilizar apenas o caixa bancário tradicional (Não utilizar o ATM) 11 3,9 
Transferir a responsabilidade da tarefa para outra pessoa 10 3,5 
Utilizar apenas o telefone fixo (Não utilizar o celular) 8 2,8 
Buscar por mais informações na internet 3 1 
Desenvolver “guia” pessoal com passo a passo para utilização 2 0,7 
Trocar de aparelho de celular 1 0,3 

TOTAL 285 100,0 

 

Dentre as estratégias desenvolvidas, buscar auxílio diretamente para outras 

pessoas foi a mais utilizada pelas participantes. Abaixo, na Tabela 11, são 

apresentados os principais indivíduos que atuam como referência no momento de 

buscar auxílio. 

 

Tabela 11 – Pessoas que auxiliaram na utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Para quem pede auxílio Frequência % 

Familiar 85 69,1 
Atendente bancário 17 13,8 
Amigo 8 6,5 
Vizinho 5 4,1 
Colega de trabalho 4 3,3 
Vendedor do produto 3 2,4 
Empregada doméstica 1 0,8 

TOTAL 123 100,0 
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5. DISCUSSÃO 
 

 

5.1 Novas tarefas e tecnologias 

 

 

Observou-se que o marido era o responsável prévio pela maior quantidade de 

tarefas, de forma que seu adoecimento ou óbito, assim como o divórcio, são os 

eventos que foram mais frequentemente relacionados à necessidade de assumir 

uma nova tarefa no cotidiano pelas participantes. Tais eventos trazem modificações 

importantes à estrutura familiar, desenvolvendo alterações no cotidiano feminino, 

sendo essa situação bastante visível quando, por exemplo, nos casos em que um 

familiar, principalmente o marido, adoece, a mulher, além de assumir o papel de 

cuidadora, também assume parcial ou totalmente as tarefas antes realizadas por 

esse familiar (PACHECO et al., 2007; SCULLY; TOSI; BANNING, 2000). Pode-se 

observar que mulheres viúvas ou que tinham maridos em condição de alta 

dependência referiram maior necessidade de assumir tarefas, principalmente as 

relacionadas com o cuidado e manutenção do lar e das estruturas e equipamentos 

que o compõem. Outro evento de grande significado que trouxe a necessidade de 

assumir novas tarefas foi o divórcio. Dulobo (2010), em um estudo com mulheres 

viúvas de Moçambique, indica que essa crise de habilidades ocasionada pela perda 

do marido (concreta ou suposta) pode desestruturar um lar, caso a mulher não 

consiga adequar-se às novas tarefas. 

As tarefas que ofereceram maior demanda foram realizar serviços bancários, 

a manutenção de aparelhos e equipamentos em geral, a realização da manutenção 

estrutural da residência (coordenar reformas e consertos) e a contratação e/ou 

cancelamento de serviços, como internet e televisão à cabo, tarefas culturalmente 

de responsabilidade masculina (JABLONSKI, 2010). E, dentre todas as tarefas 

referidas pelas participantes, pôde-se observar que apenas a realização de serviços 

bancários pode ser associada diretamente à adoção de um equipamento, no caso o 

cartão bancário e o ATM. Uma possível explicação é o fato de que apenas a 

realização de serviços bancários seja uma tarefa que necessite de equipamentos 

específicos para sua realização. Porém, pode-se inferir que as participantes podem 

ter buscado adotar outros equipamentos por razões associadas indiretamente a 
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perda da figura masculina do lar, relacionada ao divórcio ou a viuvez. A adoção dos 

outros equipamentos pode ter ocorrido devido ao interesse em descobrir novas 

atividades de lazer, à maior necessidade de comunicar-se com filhos e por maior 

segurança pessoal. 

Segundo Jantsch et al. (2012) e Sievert e Vieira (2007), os adultos mais 

velhos brasileiros da atualidade possuem maior poder aquisitivo e disponibilidade de 

tempo quando comparados com os da geração prévia, permitindo que busquem 

maior qualidade de vida, inteirando-se com as novidades tecnológicas visando 

descobrir novas formas de lazer individual e social. Esse movimento pode ser 

observado neste estudo quando as participantes referiram adotar videogames, 

tablets e computadores em seus cotidianos. Essa busca por novas formas de lazer 

podem ser um reflexo dos eventos que alteram seu contexto familiar, pois com a 

perda do marido ou de outros familiares, surge a necessidade de encontrar novas 

formas de ocupar o tempo disponível com novas atividades significativas. Mas isso 

não tem a ver só com as perdas, mas também ao crescimento/aumento do uso 

dessas novas tecnologias pela população em geral, incluindo também os adultos 

maiores. 

Muitas vezes, devido ao divórcio e a viuvez, os filhos, ao se preocuparem com 

a segurança e saúde de suas mães, dão de presente equipamentos que permitam 

maior facilidade de comunicação e maior segurança pessoal, como computadores, 

celulares e interfones (JANTSCH et al., 2012; SIEVERT; VIEIRA, 2007). Neste 

estudo observou-se que muitas participantes utilizavam celulares e computadores 

presenteados por filhos buscando atingir esse objetivo, situação comum na 

população brasileira (SAÚDE DA FAMÍLIA, 2013). 

 

 

5.2 Dificuldades na utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

 

 Após a observação das dificuldades relatadas, buscou-se compreender quais 

fatores poderiam tê-las desencadeado. Após análise dos resultados, foram 

desenvolvidas as seguintes hipóteses: 1) As dificuldades podem ser relacionadas ao 

fato das participantes terem que assumir novas tarefas devido às alterações em 

seus cotidianos, como a viuvez e o divórcio; 2) As dificuldades podem ser 
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relacionadas ao fato das participantes serem mulheres; 3) As dificuldades podem ser 

relacionadas ao fato das participantes serem mais velhas; e 4) As dificuldades 

podem ser relacionadas aos equipamentos, envolvendo características ergonômicas 

e de acessibilidade, assim como sua adaptação às necessidades especiais da 

população deste estudo. A partir dessas hipóteses, as dificuldades relatadas 

referentes ao uso e adoção das TIC foram separadas e discutidas abaixo. 

 

 

5.2.1 Dificuldades relacionadas à necessidade de assumir novas tarefas 

 

 

 Esta hipótese surgiu após se observar que 79 mulheres referiram ter que 

aprender a utilizar os ATM e os cartões bancários a fim de realizar serviços 

bancários, como pagamento de contas, depósitos e saques. Sendo que 14 e 57 

participantes referiram ter dificuldades ao utilizar os cartões bancários e os ATM, 

respectivamente. Pode-se compreender essa situação como uma inversão da 

responsabilidade referente às tarefas femininas e masculinas, no qual a súbita 

necessidade de realizar tarefas “novas” demanda da mulher habilidades que ela 

pode não ter desenvolvido por nunca ter tido a necessidade, indo ao encontro ao 

que Dulobo (2010) intitula como Crise de Habilidades. Essa crise se baseia tanto 

nas habilidades nunca desenvolvidas, assim como as experiências prévias da 

mulher, como as de trabalho e educação, que, em muitas culturas, existem 

diferenças marcantes. Essa crise também pode ocorrer para os homens, 

principalmente em situações de perda da companheira em que o homem necessita 

assumir tarefas femininas para manter sua independência ou também em casos de 

aposentadoria, no qual o homem começa a despender mais tempo ao cuidado do 

lar, podendo auxiliar a companheira nas tarefas domésticas, possivelmente gerando 

conflitos para ambos. Em ambas as situações os homens também poderiam ter 

dificuldades em assumir as atividades de cunho feminino. 

 Em relação ao uso de TIC pelas mulheres, deve-se compreender a sociedade 

possui diferentes expectativas entre homens e mulheres, oferecendo também 

oportunidades distintas em alguns casos, gerando variáveis como o nível 

educacional, a ocupação e a experiência de uso prévio de equipamentos, que 

acabam por diferenciar o homem da mulher (DULOBO, 2010; JABLONSKI, 2010). 
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Desse modo, após releitura dos resultados, pôde-se compreender que a dificuldade 

expressa pelas participantes pode ser também uma associação entre as hipóteses 

2, 3 e 4, que serão discutidas nos próximos tópicos. 

 

 

5.2.2 Dificuldades na utilização relacionadas ao gênero feminino 

 

 

A hipótese relacionando as dificuldades ao gênero feminino foi baseada em 

evidências da literatura, que indicam a existência de uma diferença entre a utilização 

das TIC por homens e mulheres de mesma idade (AKHTER, 2012; BRANDTZÆG; 

HEIM; KARAHASANOVIC, 2011; CHARLTON et al., 1999; CLAUDY et al., 2010; 

FREESE; RIVAS; HARGITTAI, 2006; MEISCHKE et al., 2005; NUNES; SOUZA, 

2006; PAN; JORDAN-MARSH, 2010; RICE; KATZ, 2003; ROELANDS et al., 2002; 

ROUPA et al., 2010; SÁ; ALMEIDA, 2009; SELWYN, 2006). Esta hipótese surge na 

ideia de que existem diferenças culturais significativas entre homens e mulheres em 

relação às oportunidades disponíveis de acesso à educação, trabalho e lazer, assim 

como diferenças no que se é esperado de cada gênero pela sociedade (AKHTER, 

2012; CHARLTON et al., 1999; CHU, 2010; FREESE; RIVAS; HARGITTAI, 2006; 

HEART; KALDERON, 2013; RICE; KATZ, 2003; ROELANDS et al., 2002; ROUPA et 

al., 2010). 

Essa diferença entre as oportunidades pode ser vista atuando de várias 

formas nos resultados obtidos. Dentre as mulheres deste estudo, 51 delas 

estudaram apenas até o ensino médio, sendo que trinta delas não o finalizou. Akhter 

(2012), Chu (2010) e Rice e Katz (2003) indicam em seus estudos com adultos mais 

velhos nos Estados Unidos e em Taiwan, que a escolaridade limitada dificulta o 

processo de aprendizado das TIC, sendo que esta pode ser originada desde a 

própria dificuldade na leitura das informações da tela, assim como na dificuldade de 

compreender os termos utilizados nas TIC. Outra forma de se observar a diferença 

nas oportunidades é analisar os resultados através do contexto laboral das 

participantes, pois 14 participantes não exerceram ocupações remuneradas (donas-

de-casa), enquanto a maioria desenvolveram ocupações frequentemente associadas 

ao gênero feminino como, por exemplo, professora, empregada doméstica, 

costureira e cabeleireira. Tais ocupações, além de serem culturalmente relacionadas 
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a baixos salários, fator limitante ao acesso à parte das TIC disponíveis no mercado, 

também apresentam pouca necessidade de uso de tecnologias, o que não estimula 

a busca e a experimentação de novas tecnologias. Neste estudo 57 participantes 

referiram ter pouca ou nenhuma experiência na utilização de equipamentos como 

computador e celular era um aspecto pessoal que dificultava o aprendizado e a 

utilização dessas TIC. Provavelmente, ao estudar uma amostra com nível de 

escolaridade superior ou com outros tipos de ocupações, o resultado obtido poderia 

ser diferente. 

Em estudos realizados na Bélgica, Inglaterra e Irlanda, Charlton et al. (1999), 

Claudy et al. (2010) e Roelands et al. (2002) indicam que os homens possuem maior 

conhecimento sobre as inovações tecnológicas e suas aplicações. Roupa et al. 

(2010) indicam que o conhecimento das mulheres gregas frequentemente limita-se 

aos equipamentos utilizados em atividades domésticas, enquanto que o 

conhecimento masculino envolve aquelas utilizadas na comunicação e trabalho 

(computador, celular, etc.). Brandtzæg, Heim e Karahasanovic (2011), Charlton et al. 

(1999) e Roelands et al. (2002), ao estudarem as populações americana e europeia, 

observaram que a falta de experiência feminina na utilização de computadores e 

outros equipamentos envolve outro ponto importante: Desconhecer a existência dos 

diferentes equipamentos e a possibilidade de adquiri-las, de forma que os homens 

são maiores conhecedores das novidades tecnológicas disponíveis no mercado e, 

em muitos casos, as mulheres desconhecem a possibilidade de possuir uma 

determinada tecnologia que permitiria facilitar a realização de suas tarefas 

cotidianas, assim como o conhecimento técnico básico sobre a sua utilização. Mol 

(2011), ao comparar a utilização de computadores e celulares por adultos mais 

velhos brasileiros, aqueles que possuíam experiência prévia são capazes de 

aprender a utilizar um equipamento novo mais rapidamente e apresentando maior 

confiança e segurança em suas ações do que os indivíduos sem experiência prévia. 

Segundo Almeida et al. (2009), Chu (2010), Karavidas, Lim e Katsikas (2005), 

Mol (2011) e Pitteri e Nachbar-Júnior (2010), esta situação pode ser a base do 

desenvolvimento das percepções de insegurança, ansiedade e o medo de danificar 

o equipamento, referidas nas entrevistas. Almeida et al. (2009), Raymundo (2013) e 

Tarakanov-Plax (2004) indicam semelhanças dentre a população idosa brasileira e 

israelense, nas quais a experiência limitada pode ser a principal causa da dificuldade 

na compreensão e utilização das TIC, em especial nos ATM, sendo um importante 
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fator desencadeador de ansiedade e medo em interagir com os dispositivos, 

principalmente em relação ao medo de realizar algum procedimento de forma 

“errada”, ocasionando um defeito ou a perda de informações ou configurações do 

equipamento ou, no caso de um ATM, a perda de dinheiro ou clonagem do cartão de 

banco. 

Segundo Mol (2011) e Sá e Almeida (2009), o contato com a tecnologia no 

trabalho e em atividades da vida pessoal age como um fator motivador, permitindo 

que o adulto mais velho perceba que já possui algumas das habilidades necessárias 

para poder utilizar as TIC. Porém as participantes deste estudo, quando 

questionadas sobre a utilização de TIC em seu contexto laboral, referiram pouca 

necessidade de utilizá-las: Menos de um terço utiliza ou utilizou o computador em 

seu trabalho. Tal situação acaba por limitar sua experiência com esses 

equipamentos, dificultando também que elas desenvolvessem habilidades que 

pudessem ser transferidas para utilizar outros equipamentos como, por exemplo, um 

ATM. 

Segundo Almeida et al. (2009), Mol (2011) e Pitteri e Nachbar-Júnior (2010), 

dentre a população mais velha brasileira a falta de experiência também pode 

englobar as tarefas que envolvem outros equipamentos, como os ATM ou os cartões 

bancários, no qual a mulher pode não estar habituada à forma como realizar os 

procedimentos, tornando a utilização desses equipamentos ansiogênica. O fato de 

que 27 participantes referiram sentir vergonha ao utilizar alguns equipamentos em 

público pode nos revelar o quanto elas se sentem inseguras e receosas ao interagir 

com as TIC. 

Jablonski (2010) e Santos (2012), ao estudar a população brasileira, 

observaram que atualmente é mais comum às mulheres realizarem tarefas desse 

tipo, porém dentre as faixas etárias mais avançadas o padrão familiar patriarcal é 

comum, no qual a mulher desenvolvia tarefas domésticas e o homem se 

responsabilizava pelo trabalho e pelo gerenciamento econômico, ainda podem-se 

encontrar mulheres que não possuem vivências na utilização de ATM, cartões 

bancários e outras TIC, de forma que os resultados nos indicam que esse fator 

possa estar associado com o fator “ser um adulto mais velho”, que envolve desde as 

características biopsicossociais do envelhecimento até o seu contexto histórico-

cultural de vida. Essa afirmação se refere a este grupo de mulheres, deste país e 

desta geração, pois estes resultados podem não ser aplicáveis às mulheres 
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pertencentes a outras sociedades, principalmente àquelas nas quais esses 

equipamentos já foram integrados há muito tempo à vida cotidiana. Além disso, 

deve-se considerar também o fato de que, em famílias patriarcais clássicas, as 

mulheres geralmente possuem poucas oportunidades de tomar decisões 

econômicas ou utilizar tais equipamentos, pois como esta responsabilidade sempre 

pertenceu ao homem, a mulher pode ter medo de utilizar ATM por temer fazer algum 

procedimento errado que comprometa financeiramente a família. A origem desse 

medo pode ser relacionada ao fato das mulheres não terem experimentado a 

liberdade para tomar esse tipo de decisões. 

A questão do contexto histórico-cultural envolve também na forma como o 

ambiente reage à busca e experimentação das TIC pelas mulheres, de forma que 

um contexto familiar mais receptivo é, segundo Bacha e Strehlau (2010), Bastos, 

Loureiro e Wagner (2009), Chu (2010), Heart e Kalderon (2013) e Tarakanov-Plax 

(2004), capaz de estimular o interesse feminino em relação às TIC, facilitando o 

processo de aprendizado, principalmente do computador, celular e ATM. 

 

 

5.2.3 Dificuldades na utilização relacionadas às características do 

envelhecimento e das Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

 

Outra forma de se compreender as dificuldades enfrentadas pelas 

participantes durante o aprendizado e adoção das TIC é considerar que as 

dificuldades podem ser relacionadas com o próprio processo de envelhecimento, 

cujo desenvolvimento pode acarretar perdas sensoriais, físicas e cognitivas que, 

associadas às doenças, pode formar um estado que dificulte a utilização das TIC, 

porém além do fator envelhecimento, essa dificuldade muitas vezes é reforçada 

devido às limitações próprias das TIC (ADAMS; THIEBEN, 1991; ASAWA; OHTA; 

ANDO, 2005; MAZZONI; TORRES, 2008; MOL; 2011; NICOLAU; JORGE, 2012; 

SIEVERT; VIEIRA, 2007; TARAKANOV-PLAX, 2004; ULBRICHT; CASSOL, 2005). 

De forma que, para Kachar (2003), mesmo com o avanço da idade, as perdas 

cognitivas dos adultos mais velhos influenciam no processo de aprendizado e 

absorção de conhecimento, porém este não inviabiliza a apropriação e o domínio 

das TIC, apenas exige um contexto de aprendizagem favorável. Dessa forma, 
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decidiu-se por unir a temática das dificuldades provenientes do envelhecimento e as 

barreiras oferecidas pelas TIC, pois ambos são fatores, interdependentes, 

permitindo uma melhor compreensão da situação vivenciada pelas participantes 

deste estudo. 

 Segundo o Technology Acceptance Model (TAM), um modelo desenvolvido 

para estudar a aceitação da tecnologia por um indivíduo, levando-se em 

consideração a percepção de facilidade de uso e a utilidade da tecnologia no 

cotidiano que determinam o desenvolvimento de atitudes visando à adoção dessas 

novas tecnologias no cotidiano, a percepção de utilidade e facilidade de uso são os 

preponderantes para a adesão de uso das TIC (CHUTTUR, 2009; COSTA-FILHO; 

PIRES; HERNANDEZ, 2007). Compreende-se como benefício à conveniência de 

tempo, espaço e/ou acesso. Dessa forma, um equipamento ou sistema que ofereça 

redução do tempo despendido ou esforço pessoal é capaz de ser mais aceito. O 

conceito de utilidade percebida pode ser definido como a probabilidade de que 

determinada tecnologia possa melhorar o desempenho do usuário em relação à 

determinada tarefa, principalmente quando comparada com um equipamento ou 

sistema já inserido na sociedade e que está sendo substituído pela inovação 

(CHUTTUR, 2009; COSTA-FILHO; PIRES; HERNANDEZ, 2007). Assim, considera-

se que a resistência ao uso por alguns usuários pode ser baseada na ideia de que o 

equipamento não oferece melhora no desempenho ou, como indica López-Oliva 

apud Costa-Filho, Pires e Hernandez (2007, p. 43), em relação à adoção de 

tecnologias: “Pode acontecer de o indivíduo ficar [...] receoso e desconfiado daquilo 

que não conhece. Hábitos herdados, crenças, costumes e expectativas podem 

constituir os principais fatores desse receio”. 

 Fernandes e Ferreira (2012), Mol (2011) e Silveira et al., (2011) estudaram 

populações brasileiras de adultos mais velhos com idade, escolaridade e nível social 

semelhante às participantes deste estudo e observaram que a memória e a 

concentração são fatores que apresentam maior limitação ao aprendizado e domínio 

das TIC. Em relação à dificuldade de concentração, Almeida (2009), estudos do 

Centre for Excellence in Universal Design (CEUD) (2014a), Mol (2011) e Sekiguchi e 

Koike (2007) indicam que computadores, ATM e celulares apresentam informações 

em excesso, redundantes ou de difícil compreensão, no qual os adultos mais velhos 

têm dificuldade em discernir o que é relevante, assim como sente dificuldade em 

reconhecer os caminhos a serem utilizados para determinadas funções. Almeida 
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(2009), CEUD (2014a), Mol (2011) e Sekiguchi e Koike (2007) indicam que 

alterações no sistema de menu, simplificando-os, reduzindo as informações e 

indicando mais claramente como encontrar as funções, poderiam facilitar 

significativamente o aprendizado e a usabilidade desses equipamentos pelos adultos 

mais velhos. 

 Segundo estudos do CEUD (2014b) e Mol (2011), atualmente existe uma 

linha de evolução das celulares e computadores na qual busca-se reduzir o 

tamanho, buscando maior portabilidade e eficiência da bateria, porém, como efeito 

colateral, ocorre a redução do tamanho da tela, das letras e dos botões de acesso, 

gerando uma situação com maior dificuldade de utilização aos adultos mais velhos e 

outros indivíduos que possuem alterações sensoriais ou baixa visão. Dentre as 

participantes deste estudo, foram referidas alterações visuais em que todas, exceto 

uma, eram corrigíveis pelo uso de óculos. Almeida (2009), Asawa, Ohta e Ando 

(2005), Mol (2011), Mazzoni e Torres (2008) e Sievert e Vieira (2007) discutem a 

problemática das alterações sensoriais em relação ao uso dos celulares, 

computadores e ATM, indicando que muitos equipamentos limitam o seu uso ao 

oferecer elementos como: 1) Tela pequena, com brilho e/ou contraste inadequados e 

em ambientes que geram reflexos na tela; 2) Disponibilizando informações em 

grandes agrupamentos de textos e excesso de imagens, funções, botões, cores e 

animações; e 3) Utilizando letras em tamanho reduzido. Neste estudo, todos esses 

elementos foram referidos, de forma que pôde-se compreender que são comuns de 

serem encontrados durante a utilização de celulares, computadores e ATM. 

 Kachar (2003) refere que as TIC, de modo geral, seriam mais acessíveis ao 

permitirem sua customização, na qual os usuários poderiam selecionar, por 

exemplo, o tamanho das letras apropriado e a quantidade de informações 

disponibilizadas. Mol (2011) sugere que textos com dimensões menores que oito 

pixels causam desconforto na leitura aos adultos mais velhos, de forma que a menor 

dimensão a ser utilizada para textos em ATM e celulares é a de dez pixels. Botões 

de tamanho reduzido diminuem a agilidade e dificultam a seleção de opções em 

celulares, ATM e controles remotos (MOL, 2011). 

 Em relação ao tamanho dos botões, Almeida (2009) e estudos do CEUD 

(2014b) indicam que é comum encontrar celulares, controles remotos e ATM cujos 

botões são pequenos, limitando o acesso da usuária. As participantes deste estudo 

referiram dificuldade em utilizar ATM e celulares cujo acesso era através do 
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touchscreen ou de botões pequenos e difíceis de apertar. Estudos do CEUD 

(2014b), Mol (2011) e Neves e Amaro (2012) indicam que essas limitações 

ergonômicas, quando associadas à diminuição da acuidade visual e/ou da força 

muscular e destreza manual, podem dificultar que os adultos mais velhos acessem 

controles remotos, celulares e ATM. 

 Segundo os estudos do CEUD (2014b), Mol (2011) e Neves e Amaro (2012), 

os botões pequenos e difíceis de apertar diminui a usabilidade dos controles 

remotos e celulares. Possíveis soluções já desenvolvidas envolvem utilizar botões 

maiores e com mais espaço entre si, assim como desenvolver equipamentos cujas 

funções podem ser utilizadas apertando-se apenas um botão por vez e, segundo 

Mol (2011), oferecer um sinal sonoro ou visual que indique que o botão foi 

pressionado efetivamente permite que os adultos mais velhos utilizem o celular com 

mais facilidade (CEUD, 2014b). Mol (2011) também indica que utilizar o touchscreen 

pode facilitar o uso dos celulares, pois é mais intuitivo que o uso de teclados e 

mouses. 

 Porém as participantes deste estudo referiram dificuldade em utilizar o 

touchscreen, principalmente por haver excesso de informações e imagens 

agrupadas e dificuldade em localizar as funções de interesse através do toque na 

tela. CEUD (2014a) e Mol (2011) estudaram como facilitar o uso do touchscreen por 

adultos mais velhos e observaram que ao oferecer telas maiores e com poucos 

elementos e com uma animação para confirmar o “clique” no ícone à usuária são 

mudanças que facilitam a adoção de equipamentos com touchscreen. 

 

 

5.3 Estratégias desenvolvidas 

 

 

 Após conhecer as barreiras e fatores pessoais que podem dificultar o 

aprendizado e a adoção das TIC, buscou-se as estratégias por elas desenvolvidas a 

fim de sobrepor as dificuldades. As estratégias utilizadas podem ser classificadas 

em: 1) Buscar auxílio com terceiros; 2) Buscar informações na internet ou em 

manuais; 3) Adaptar a tarefa; e 4) Tentativa e erro. 

 Inicialmente, buscar auxílio com terceiros foi a estratégia mais utilizada, 

referida por 88 participantes, na qual 85 indicaram familiares (netos, filhos e 



51 

maridos) como referência. Almeida et al. (2009), Chu (2010), Tarakanov-Plax (2004) 

e Wu e Tsai (2006) indicam que o apoio social é um dos fatores mais importantes 

para que mulheres possam aprender e adotar as TIC, pois a existência de um 

contexto familiar e social que estimule o aprendizado, oferecendo suporte emocional 

e técnico, mediando a interação entre a nova usuária e o equipamento, valoriza o 

interesse da mulher, permitindo que ela desenvolva confiança e tenha uma 

experiência saudável, especialmente em relação aos ATM, computadores e 

celulares, TIC que apresentam maior quantidade de informação a ser aprendida. 

Almeida et al. (2009) e Tarakanov-Plax (2004) indica que, em sua maioria, os 

adultos mais velhos possuem interesse em interagir com as TIC e possuem 

habilidade para utilizá-las, de forma que, ao se oferecer apoio durante o processo de 

aprendizado é possível garantir um resultado mais satisfatório e positivo. Como pôde 

ser observado que a presença de um atendente bancário próximo aos ATM, 

disponibilizando informações e acompanhando a realização da tarefa junto com as 

mulheres mais velhas, foi considerada importante pelas participantes para propiciar 

maior segurança e confiança durante a utilização dos ATM e cartões bancários, indo 

de acordo com o observado nos estudos propostos por Almeida et al. (2009), Coley 

et al. (1997), Silveira et al. (2011) e Tarakanov-Plax (2004). Também foi observado 

que apenas 17 participantes referiram solicitar ajuda aos atendentes bancários, o 

que, para Almeida et al. (2009), Pitteri e Nachbar-Júnior (2010) e Santana e Leesson 

(2014), pode ser um indicativo da insegurança dos adultos mais velhos em buscar 

os atendentes bancários ou até mesmo conversar com outras pessoas no ambiente 

bancário, devido ao medo de fraudes e golpes criminosos ou também do receio de 

serem taxados como clientes “problemáticos”, acreditando que incomodarão os 

funcionários das agências bancárias ao pedir ajuda. A insegurança também pode 

ser reforçada devido à reação que recebem ao buscar auxilio desses indivíduos, 

principalmente de familiares e atendentes que não têm paciência para acompanhá-

los e lhes ensinar os procedimentos, efetuando as tarefas sem incluí-las durante o 

processo de utilização (ALMEIDA et al., 2009; PITTERI; NACHBAR-JÚNIOR, 2010; 

SANTANA; LEESSON, 2014). Nos casos das que residem sozinhas, vizinhos ou 

amigos podem não ter disponibilidade para acompanhá-las, fazendo com que elas 

necessitem desenvolver outras estratégias para poder realizar as tarefas. 

 Outra estratégia referida foi buscar informações em locais especializados, 

como cursos de informática e centros de inclusão digital. Apenas 35 participantes 



52 

referiram utilizar esses serviços. Segundo Bastos, Loureiro e Wagner (2009), Nunes 

e Souza (2006), Silveira et al. (2011) e Ulbricht e Cassol (2005) indicam que mesmo 

os programas de inclusão digital voltados para adultos mais velhos tenham recebido 

maior atenção nos últimos anos, ocasionando o desenvolvimento de novos 

programas, ainda são poucos aqueles que buscam por esse tipo de serviço, 

principalmente devido à pouca divulgação na mídia ou também pelo fato da mulher 

mais velha receber pouco ou nenhum estímulo familiar para que busque esse tipo de 

serviço. 

 A leitura do manual de instruções, uma das estratégias mais utilizadas pelas 

participantes, não se mostrou completamente efetiva em auxiliar o aprendizado, pois 

52 das participantes referiram ter lido manuais com informações complexas ou em 

linguagem técnica, o que dificultava sua compreensão. Além disso, 28 participantes 

referiram que leram manuais no qual somente havia informações em inglês ou em 

outros idiomas disponíveis. Sekiguchi e Koike (2007), Santana e Raymundo (2014) e 

Sievert e Vieira (2007) indicam que é imprescindível que as informações técnicas 

sejam apresentadas de forma clara e objetiva para que possam utilizá-las enquanto 

utilizam as TIC, facilitando sua adoção. Ainda em relação à disponibilidade apenas 

da língua estrangeira, isso ocorreu nos casos em que as TIC, em especial celulares 

e computadores, foram adquiridas no exterior pelos filhos ou netos e dadas como 

presente, na qual a participante teve pouca opção na escolha. 

 Dentre as participantes existiam aquelas que residiam sozinhas ou com 

dificuldade em solicitar auxílio a terceiros. Nesses casos, as participantes referiram 

estratégias que permitiam facilitar o aprendizado de forma mais independente, como 

buscar maiores informações sobre os equipamentos na internet para sanar 

independentemente as suas dúvidas, porém deve-se considerar que são 

necessárias habilidades mais avançadas, incluindo uma boa compreensão e 

experiência no uso da internet e de computadores para poder utilizar esta estratégia. 

Dessa mesma forma, a utilização do conceito de tentativa e erro foi uma das 

estratégias mais referidas pelas participantes. Esse resultado discorda parcialmente 

do indicado por Almeida et al. (2009) e Pitteri e Nachbar-Júnior (2010), em estudos 

com adultos mais velhos aposentados, as mulheres brasileiras frequentemente 

recusam-se a explorar as TIC devido à ansiedade ou ao medo de danificar ou 

desconfigurar os equipamentos, principalmente computadores, celulares e ATM, 

pois mesmo 62,5% da amostra referindo medo de danificar os equipamentos 
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durante o uso, 54,17% referiram testar as funções dos equipamentos na tentativa de 

encontrar as funções de seu interesse e aprender a utilizá-las independentemente, 

possivelmente correspondendo a uma mudança do cenário atual do uso de 

tecnologias por adultos mais velhos. 

 Em alguns casos as participantes não obtiveram sucesso no aprendizado e 

adoção das TIC até o momento da entrevista e 30 participantes referiram somente 

utilizar ATM, computadores e celulares quando era possível que alguém de sua 

confiança a acompanhasse, oferecendo suporte em caso de dúvidas ou dificuldades, 

essa estratégia reforça a ideia proposta por Chu (2010) e Wu e Tsai (2006) de que o 

apoio familiar e social é importante durante o processo de aprendizagem e adoção 

de tecnologias por mulheres. Mas isso não tem a ver só com a utilização, mas 

também por motivo de segurança, pois o cenário brasileiro atual é de alta incidência 

de assaltos e roubos contra os adultos mais velhos, deixando-os mais vulneráveis 

quando usam estes equipamentos desacompanhados (UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2008). Ainda em relação à dificuldade em adotar as 

TIC, observou-se que 19 mulheres referiram evitar a utilização de ATM e celulares 

devido às dificuldades que encontram. Essas participantes referem que conseguem 

realizar suas tarefas, porém utilizam meios alternativos, como o caixa bancário 

tradicional e os telefones fixos residenciais ou públicos. Uma das participantes 

referiu também que decidiu por trocar de celular, buscando um equipamento mais 

simples a fim de permitir um uso mais eficiente, ou seja, que demandasse menos 

esforço cognitivo para ser utilizado.  

 Segundo Chuttur (2009) e Costa-Filho, Pires e Hernandez (2007), a facilidade 

de uso percebida, referente às demandas de esforço físico, cognitivo e de tempo 

hábil para uso são fatores elementares para que os adultos mais velhos adotem 

efetivamente a TIC em seu cotidiano. Seguindo-se esse conceito, pôde-se observar 

que, dentre as participantes que referiram repassar a realização de alguma tarefa a 

outro indivíduo ou desistiram de utilizar determinado equipamento, o fizeram por 

sentir que os equipamentos possuíam alta demanda de esforço pessoal e de tempo 

hábil para seu uso. Dessa forma, a percepção de praticidade referida pelo TAM 

mostrou-se de grande importância para a usabilidade e a adoção dos equipamentos 

pelas participantes deste estudo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Este estudo foi desenvolvido objetivando caracterizar a adaptação das 

mulheres mais velhas ao assumir tarefas anteriormente desenvolvidas por 

representantes do gênero masculino, identificando quais novos equipamentos elas 

necessitaram adotar em seus cotidianos, quais dificuldades elas encontraram 

durante o processo de adoção destes equipamentos e quais estratégias foram 

desenvolvidas para a solução das dificuldades relacionadas ao uso dos novos 

equipamentos. 

 Dentre os resultados obtidos, observou-se que é comum que mulheres 

assumam novas responsabilidades após ocorrer alterações em seu contexto 

familiar, principalmente após um divórcio ou viuvez. Porém essas alterações não 

trazem demandas diretas voltadas ao aprendizado de adoção de TIC, exceto nos 

casos em que a mulher assume o pagamento das contas e necessita aprender a 

utilizar os ATM. 

 Foi observado também que, além dos ATM e cartões bancários, as mulheres 

adotaram uma grande quantidade de TIC em seu cotidiano, algumas destas são 

frutos da nova condição de estarem sozinhas por motivo de divórcio ou viuvez, como 

as relacionadas à segurança pessoal e ao lazer e outros equipamentos cuja adoção 

foi independente das demandas consequentes do divórcio ou viuvez, sendo 

relacionadas ao trabalho ou ao desejo de interagir melhor com familiares ou pelo 

simples interesse em aprender algo novo. 

 Independentemente do motivo que desencadeou o uso e adoção das TIC 

pelas participantes deste estudo, foi comum que elas relatassem dificuldade ao 

utilizar tais equipamentos, porém, essencialmente, as dificuldades relatadas foram 

semelhantes àquelas observadas na literatura referente às dificuldades 

apresentadas pela população mais velha em geral. Dessa forma, uma das perguntas 

que surgiram durante o estudo foi: Como é possível diferenciar as dificuldades 

inerentes ao fator “ser um adulto mais velho” das dificuldades inerentes ao fator “ser 

mulher”? Pode-se dizer, baseando-se no que foi observado, que essencialmente o 

elemento que diferencia o “ser mulher” do “ser um adulto mais velho” é o fator tempo 

de experiência de uso das TIC no contexto laboral, familiar ou pessoal, na qual as 

mulheres frequentemente apresentam menos oportunidades de utilização e menos 
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tempo hábil para utilizá-las. Deve-se levar em consideração que a questão da falta 

de experiência prévia no uso de equipamentos é uma característica da população 

mais velha em geral, principalmente de países nos quais as TIC ainda não estão 

completamente difundidas ou tem acesso limitado, porém a falta de experiência 

mostra-se mais intensa nas mulheres devido às diferentes oportunidades oferecidas 

a elas, principalmente na juventude, o que se correlaciona com a variável de gênero. 

 Na época em que as participantes deste estudo eram mais jovens, em 

meados dos anos 50 e 60, o Brasil possuía um esquema familiar patriarcal, cuja 

estruturação permitia maior investimento nos homens, objetivando o aprendizado 

feminino aos cuidados do lar. Pode ser que quando a população jovem da 

atualidade envelhecer, a diferença entre os elementos “ser um adulto mais velho” e 

“ser mulher” diminua, principalmente devido ao aumento das oportunidades de 

trabalho, estudo, uso de tecnologias integradas ao cotidiano e participação social 

das mulheres. De forma que, excetuando-se por esse fator, as dificuldades 

enfrentadas pelas mulheres mais velhas não sejam diferentes daquelas enfrentadas 

pela população mais velha em geral, indicando que tais dificuldades serão 

relacionadas, principalmente, às características do processo de envelhecimento 

humano e às barreiras ergonômicas e de acessibilidades inerentes aos 

equipamentos. Também pode haver uma mudança neste aspecto, dado o 

incremento no uso de novas tecnologias pela população de jovens e adultos, o que 

pode exercer um fator positivo nesta mudança no futuro. 

 Ao final deste estudo, podemos compreender melhor o processo de 

adaptação da mulher mais velha às novas tarefas cotidianas assumidas e às TIC 

adotadas, o que fornece uma base de conhecimento importante para que se possa 

favorecer o processo de aprendizado e adaptação mais fluido, permitindo que a 

mulher mais velha possa atravessar a crise de habilidades com menor dificuldade, 

adquirindo as habilidades necessárias para satisfazer as demandas de seu novo 

contexto. Pode-se dizer que, ao se conhecer as dificuldades da mulher mais velha 

em aprender a utilizar uma TIC, principalmente aquelas de uso bastante difundido na 

sociedade como os ATM ou os cartões bancários, é possível facilitar esse processo, 

diminuindo as barreiras ergonômicas e de acessibilidade. Essa facilitação pode ser 

alcançada através da customização ou adequação dos sistemas em relação às 

características específicas dessa população, de forma a diminuir as dificuldades que 

limitem a utilização e adoção dessas TIC, trazendo como consequência essencial o 
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aumento da eficiência e do desempenho feminina em relação às tarefas cotidianas e 

ao uso de novos equipamentos para o desenvolvimento de seu lazer, segurança, 

comunicação e funcionalidade. 

 Além da customização e adaptação do equipamento, também podemos 

facilitar a saída da mulher da crise de habilidades através da oferta de maior apoio 

social ao seu aprendizado e resolução de problemas, oferecido através de uma 

maior quantidade de auxiliares disponibilizados próximos aos ATM, maior difusão de 

programas de inclusão digital ou também orientando as famílias quanto à 

importância do apoio no processo de aprendizado e adoção das TIC. Tal ação 

estimularia o movimento feminino de conhecer e aprender mais sobre as TIC e lhes 

reforçaria o desejo de adotar tais equipamentos. 

Este estudo fornece importantes resultados para compreender o uso das TIC 

pela população feminina mais velha, o que pode traduzir importante ajuda para as 

ações e estratégias para auxílio a esta população se sentir mais integrada à 

sociedade moderna e tecnológica, principalmente dado ao processo de feminização 

da velhice. Sugerem-se estudos que se voltem à pesquisa das variáveis de 

escolaridade, à população urbana e rural ou ainda que comparem homens e 

mulheres acerca das tarefas adquiridas na velhice que envolvem o uso das TIC para 

melhor compreensão deste processo. 
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APÊNDICE A – Questionário socioeconômico 

 

 

Nome:............................................................................................................................. 
 
1. Estado civil 

(......) Solteira 
(......) Casada 
(......) Divorciada/separada 
(......) Viúva 
(......) Outra condição. Qual? ...................................... 
 
2. Caso seja viúva, há quanto tempo? 

(......) Menos de um ano. (......) Quatro anos. 
(......) Um ano. (......) Cinco anos. 
(......) Dois anos. (......) Entre seis e nove anos. 
(......) Três anos. (......) Dez anos ou mais. 
 
3. Com quem a senhora vive? 

(......) Sozinha. (......) Com filhos(as). 
(......) Com irmãos ou irmãs. (......) Outras pessoas da família. 
(......) Com marido/companheiro. (......) Outros/cuidadores: .................................... 
 
4. Origem 

(......) Brasileira. (......) Estrangeira. Especifique: ...................................... 
 
5. Educação 

(......) Sem estudo. (......) Ensino médio completo. 
(......) Ensino fundamental Incompleto. (......) Ensino superior incompleto. 
(......) Ensino fundamental completo. (......) Ensino superior completo. 
(......) Ensino médio incompleto. (......) Pós-Graduação. 
 
6. Renda familiar 

Qual destas opções melhor representa o total de sua renda familiar por mês 
(incluindo as pessoas de sua casa) sem as taxas e descontos? 
(......) Até R$ 260,00. (......) De R$ 3.901,00 a R$ 5.200,00. 
(......) De R$ 261,00 a R$ 1.300,00. (......) De R$ 5.201,00 a R$ 6.500,00. 
(......) De R$ 1.301,00 a R$ 2.600,00. (......) Acima de R$ 6.501,00. 
(......) De R$ 2.601,00 a R$ 3.900,00.  
 
7. Qual é o seu maior gasto mensal? 

(......) Comida / Alimentação. 
(......) Taxas (energia elétrica, água e esgoto, telefone, IPTU, aluguel, etc.). 
(......) Educação. 
(......) Pagamentos de aparelhos eletrônicos comprados pela senhora (TV, notebook, 
etc.). 
(......) Livros. 
(......) Saúde (remédios, plano de saúde). 
(......) Transporte (combustível e passagens). 
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(......) Atividades de Lazer (viagens, cinema, teatro). 
(......) Outras. Especifique: ........................................................................................... 
 

8. Por favor, indique abaixo quais condições crônicas a Senhora tem:  
(......) Diabetes. 
(......) Doenças do coração.    Tipo: .......................................... 
(......) Asma. 
(......) Enfisema pulmonar / Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
(......) Outras doenças pulmonares.    Tipo: .......................................... 
(......) Artrite ou outra doença reumática.  Tipo: .......................................... 
(......) Câncer.       Tipo: .......................................... 
(......) Outra doença crônica.     Tipo: .......................................... 
 
9. Em geral, a senhora poderia dizer que a sua saúde é: 

(......) Excelente.   
(......) Muito Boa. 
(......) Boa. 
(......) Fraca. 
(......) Ruim. 
 
10. Ocupações e emprego atual 

(......) Empregado por tempo integral. Qual? ............................................................ 
(......) Empregado por meio período. Qual? .................................................................. 
(......) Trabalhador autônomo. Qual? ............................................................................ 
(......) Aposentado. Qual sua ocupação anterior? ......................................................... 
(......) Desempregado. 
(......) Voluntário. 
(......) Outro tipo de atividade. Especifique: .................................................................. 
 
11. Qual destes aparelhos você usa em seu trabalho ou usou no passado? 

(......) Computador. 
(......) Tablets. 
(......) Celular. 
(......) Calculadora. 
(......) Câmera digital ou filmadora. 
(......) Aparelhos de saúde (Medidor de pressão arterial, medidor de 
glicemia/diabetes). 
(.......) Outros. Especifique: ............................................................................................ 
 
12. Papéis ocupacionais adicionais (atividades nas quais você emprega o seu 

tempo e energia).  A senhora poderá escolher vários. 
(......) Estudante. (......) Amigo. 
(......) Trabalhador. (......) Membro de família. 
(......) Voluntário. (......) Participante religioso. 
(......) Cuidador. (......) Hobby/Amador. 
(......) Cuidador da casa. (......) Participante em organizações e em sociedade. 
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13. Qual a frequência a senhora se engajou nestas atividades nos últimos dois 
meses? 
 

Atividade Frequentemente 
Algumas 

vezes Raramente Nunca 

Ver TV         

Jogos de adultos (cartas, 
etc.)          

Caminhadas por prazer         

Leitura de livros por 
prazer         

Competir em times 
esportivos / esportes 
individuais 

 
               

Sair com a família / 
amigos         

Sair à noite para se 
divertir         

Pedalar bicicleta                                              

Ir ao cinema                                                     

Visitar galerias de arte / 
museus         

Ir ao teatro                                                      

Ouvir música                                                         

Trabalhar no 
computador                             

Navegar na Internet                                       

Nadar         

Ir a concertos de música, 
ópera, Ballet ou dança         

Ir a eventos esportivos                                   

 
14. Como você se mantém informada? 

(......) Jornais impressos (......) Internet 
(......) TV (......) Revistas 
(......) Rádio (.......) Outros. Especifique: .................................. 
 
 
Observação: Questionário socioeconômico desenvolvido pelo Projeto de Inclusão 
Digital para Idosos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo. 
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APÊNDICE B – Entrevista “Novas tecnologias e tarefas no dia-a-dia” 

 

 

Nome:............................................................................................................................. 
 
 
 Essa entrevista tem o objetivo de conhecer a sua experiência em aprender a 
usar novas tecnologias a partir do momento em que a senhora assume atividades e 
tarefas antes de assumidas por outras pessoas, como por exemplo, seus familiares. 
 
1. Dentre as tarefas abaixo, houve a necessidade de você assumir alguma 

delas por algum motivo? Indique quantas for necessário, apontando quem 
fazia a tarefa antes. 
 

Atividades Quem fazia 
antes? 

Qual 
motivo? 

(....) Contratação/cancelamento de serviços (Internet, 
empregada doméstica, etc.) 

  

(....) Pagamento de contas 
 

  

(....) Compra e manutenção de aparelhos eletrônicos 
 

  

(....) Limpeza e cuidado com automóvel 
(carro/moto/etc.) 
 

  

(....) Manutenção do sistema elétrico e/ou hidráulico 
da casa 
 

  

(....) Compra de medicamentos e produtos de saúde 
 

  

(....) Cuidados com animais 
 

  

(....) Cuidados com crianças 
 

  

(....) Cuidados com o jardim/quintal 
 

  

(....) Limpeza e organização da casa 
 

  

(....) Realização de compras para a casa 
 

  

(....) Outras. Especifique: 
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2. Dentre os dispositivos tecnológicos abaixo, quais foram necessários que 
você aprendesse a usar? Indique quantos forem necessários e qual(is) o(s) 
motivo(s) da necessidade de aprendizado. 

 

Aparelho Sim Não Motivo 

Blue-ray 
  

 

Caixa automático bancário 
  

 

Câmera fotográfica      

Cartão de banco      

Celular / Smartphone      

Computador / Notebook / Netbook      

Controle remoto (TV, DVD, etc.)      

DVD      

Interfone residencial      

Leitor digital de livros (Kindle, etc.)      

Tocador de mídia (Mp3, IPod, etc.) 
  

 

Pendrive / HD Externo 
  

 

Tablet      

Outros. Especifique: 
...................................................... 
 

  

...................................................... 

...................................................... 
 

 
3. Quais dificuldades foram encontradas? 

 Aspectos do aparelho (Indique quais características dos aparelhos podem 
ter influenciado no seu aprendizado): 

(....) Aparelho / manual em idioma estrangeiro. Qual aparelho? ................................... 
(....) Botões / teclas pequenas. Qual? ................................................. 
(....) Botões difíceis de apertar. Qual? ................................................. 
(....) Excesso de botões / teclas. Qual? .................................................  
(....) Manuais com muitos termos técnicos. Qual? ................................................. 
(....) Multifunção do aparelho. Qual? ................................................. 
(....) Tela / display do aparelho é pequeno. Qual? ................................................. 
(....) Touchscreen (tela que sente o toque) é difícil de utilizar. Qual? ........................... 
(....) Outras. Especifique: ................................................. 
Quais aparelhos? ................................................. 
 

 Aspectos pessoais (Indique quais características suas pode ter 
influenciado no aprendizado): 

(....) Memória (dificuldade em lembrar como usa). Qual aparelho? ............................. 
(....) Atenção (dificuldade em se concentrar). Qual? ................................................. 
(....) Compreensão das tarefas. Qual? ................................................. 
(....) Medo da tecnologia (quebrar/danificar o aparelho). Qual? .................................... 
(....) Nunca ter utilizado esse aparelho antes. Qual? ................................................. 
(....) Vergonha de usar o aparelho em público. Qual? ................................................. 
(....) Não saber solucionar problemas. Qual? ................................................. 
(....) Medo de ser enganado (pela tecnologia). Qual? ................................................. 
(....) Outras. Especifique: ................................................. 
Quais aparelhos? ................................................. 
 



72 

4. Como você aprendeu a usar esses aparelhos? 
(....) Pediu ajuda para alguém. Quem? ................................................. 
Quais aparelhos? ................................................. 
(....) Leu o manual e seguiu as instruções. 
Quais aparelhos? ................................................. 
 (....) Tentativa e erro. 
Quais aparelhos? ................................................. 
 (....) Buscou um local especializado para receber ajuda (cursos de informática, etc.). 
Quais aparelhos? ................................................. 
 (....) Outros. Especifique: ................................................. 
Quais aparelhos? ................................................. 
 
5. Em média, quanto tempo levou para aprender como se utilizava esses 

aparelhos? 
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

 
6. Houve aparelhos que você não conseguiu aprender como se usa? 

(....) Não. (....) Sim. 
Quais aparelhos?  
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 
7. Como solucionou esse problema (ex. alguém assumiu a tarefa no seu 

lugar)? 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

Universidade de São Paulo 
 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em 
Bioengenharia 

EESC / FMRP / IQSC 
 

 
Título da pesquisa: “Caracterização do uso de tecnologias por mulheres: Desafios 
e novos papéis em destaque”. 
 
Pesquisador responsável: Frank Roger Defanti e Souza, terapeuta ocupacional, 
estudante de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades 
Bioengenharia da Escola de Engenharia de São Carlos, Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo 
(EESC/IQSC/FMRP-USP). 
 
Demais pesquisadores envolvidos: Professora Doutora Carla da Silva Santana, 
docente do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade da Medicina de Ribeirão 
Preto (FMRP-USP). 
 
 Convidamos a senhora a participar desse estudo, que tem o objetivo de 
observar quais as dificuldades enfrentadas e quais as estratégias utilizadas para a 
solução de problemas relacionados ao uso das novas tecnologias, identificando 
também quais tarefas predominantemente masculinas são assumidas pelas 
mulheres idosas e quais os motivos que trazem essa necessidade. 
 A sua participação neste estudo é voluntária e sua recusa não implicará em 
prejuízos ou punições à senhora ou de qualquer familiar. E, caso aceite participar, a 
senhora também é livre para desistir, a qualquer momento, de participar deste 
trabalho. 
 Caso a senhora aceite participar, será realizada uma entrevista e utilizados 3 
(Três) questionários autoaplicáveis, cujo procedimento é simples, rápido e dispensa 
qualquer conhecimento especial.  
 As informações coletadas na aplicação dos instrumentos poderão ser 
utilizadas para fins de ensino aos estudantes da área da saúde e também em 
eventos ou trabalhos científicos, porém serão utilizadas e expostas de forma que 
sua identidade e privacidade sejam preservadas. 
 Não há nenhuma forma de pagamento ou compensação financeira prevista 
para a sua participação neste estudo. A senhora não terá gastos com esse estudo e 
nem receberá nenhum valor em dinheiro. 
 A senhora não terá nenhum benefício direto ao participar deste estudo, a não 
ser a oportunidade de opinar sobre os seus modos de usar os equipamentos e 
aparelhos e também poderá receber orientações quanto à melhor forma de utilizá-
los, caso seja de seu interesse. Nesse caso, o Projeto de Inclusão Digital para 
Idosos poderá auxiliá-la. 
 Os riscos que a senhora possui ao aceitar participar dessa pesquisa são 
mínimos, relacionados às questões de cunho pessoal, podendo trazer algum 
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desconforto emocional à senhora, pois alguns instrumentos podem questionar sobre 
momentos difíceis de vida. Caso deseje, a senhora tem o direito de desistir da 
pesquisa em qualquer momento sem que ocorram prejuízos ou punições à senhora 
ou a algum familiar. 
 Caso a senhora aceite participar, as informações necessárias nesse estudo 
serão coletadas através da aplicação dos seguintes instrumentos: 
 
 Índice de Lawton e Brody: Esse instrumento avalia a habilidade de idosos 
para realizar atividades instrumentais da vida diária, aquelas relacionadas ao 
preparo de refeições, limpeza doméstica, lavagem de roupas, entre outras, 
indicando o nível de independência apresentado pelo idoso. Possui oito questões e 
sua aplicação dura, em média, dez minutos. 
 
 Mini-Exame do Estado Mental: Esse instrumento avalia as habilidades 
cognitivas básicas para a realização de atividades do dia-a-dia, utilizado para 
observar se há ou não alterações cognitivas em um idoso. Possui sete grupos de 
perguntas e sua aplicação dura, em média, quinze minutos. 
 
 Questionário socioeconômico: Esse questionário tem a função de observar 
características sociais e econômicas, como a renda e principais gastos familiares e 
quais as atividades sociais mais realizadas pelo idoso. Possui catorze perguntas e 
sua aplicação dura, em média, vinte minutos. 
 
 Entrevista “Novas tecnologias e tarefas no dia-a-dia”: Essa entrevista tem 
o objetivo de conhecer a sua experiência em aprender a usar novas tecnologias a 
partir do momento em que a senhora assume atividades e tarefas antes de 
assumidas por outras pessoas. Possui sete perguntas e sua aplicação dura, em 
média, quinze minutos. 
 
 Caso aceite participar desse estudo, a senhora poderá contribuir para maior 
compreensão do cotidiano de pessoas idosas e para o desenvolvimento de 
conhecimento científico que pode auxiliar a promover maior independência e 
qualidade de vida a pessoas idosas. 
 
 Eu,........................................................, declaro que após receber informações 
sobre o projeto de pesquisa “Desenvolvimento de habilidades e competências de 
mulheres mais velhas para o uso de tecnologias”, ler o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, e ter minhas dúvidas convenientemente esclarecidas e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa, 
ciente de que minha participação é voluntária e estou livre para, em qualquer 
momento, desistir de colaborar com a pesquisa, sem nenhuma espécie de punição 
ou prejuízo. Recebi uma cópia deste termo e tive a oportunidade de lê-lo, com o qual 
concordo. 
 
................................................................. 

Assinatura do sujeito da pesquisa 
................................................................. 
Assinatura do pesquisador responsável 

Data: ......../......../........ Data: ......../......../........ 
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1. Dados de identificação do sujeito da pesquisa ou responsável legal. 
Nome:............................................................................................................................. 
Data de nascimento: ........../........../.......... – Telefone: (.........) ..................................... 
Endereço: ..................................................................................... Bairro: ..................... 
Cidade: ........................................................... Estado: ............. CEP: .......................... 
 
2. Contato dos responsáveis pelo acompanhamento da pesquisa. 

 Em caso de dúvidas referentes à pesquisa, a senhora pode entrar em contato 
com os pesquisadores através dos seguintes telefones. 
Terapeuta ocupacional Frank Roger Defanti e Souza. 
 Tel.: (16) 3235-4382 e (16) 8146-8689. 
Prof.ª Dr.ª Carla da Silva Santana. 
 Tel.: (16) 3602-4414. 

 

 Em caso de dúvidas éticas, a senhora pode entrar em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas através do seguinte telefone: 
 Tel.: (16) 3602-2228. 
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ANEXO A - Mini-Exame do Estado Mental 

 

 

Nome:............................................................................................................................. 
 

 Anos de 
Estudo: 

Nota de 
Corte: 

(....) Analfabeto 20 
(....) 1–4 anos 25 
(....) 5–8 anos 26,5 
(....) 9–11 anos 28 
(....) 11+ anos 29 

 (BRUCKI et al., 2003) 

 

Orientação temporal: (Score: 0-5) 
Dia (......), Mês (......), Ano (......), Dia da semana (......), Hora (......). 

 

Orientação espacial: (Score: 0-5) 
Estado (......), Cidade (......), Bairro (......), Local (Geral) (......), 

Local (Específico) (......). 
 

Registro: (Score: 0-3) 
Repetir: Carro (......), Vaso (......), Tijolo (......). 

 

Cálculo: (Score: 0-5) 
100-7=93 (......), 93-7=86 (......), 86-7=79 (......), 79-7=72 (......), 72-7=65 (......). 

 
Ou soletrar a palavra “MUNDO”, invertido: 

O (......), D (......), N (......), U (......), M (......). 
 

Memória recente: (Score: 0-3) 
Quais foram as três palavras que te pedi para repetir? (......). 

 

Linguagem: (Score: 0-9) 
Nomear dois objetos: Caneta (......) e Relógio (......) – (0-2). 
Repetir a expressão: “Nem aqui, nem ali, nem lá” (......) – (0-1). 
Comando de três estágios: “Apanhar esta folha de papel com a mão direita, dobrar 
ao meio e colocá-la no chão” (......) – (0-3). 
Ler e executar: “Feche os olhos” (......) – (0-1). 
Escrever uma frase completa (......) – (0-1). 
Copiar o diagrama abaixo: (......) – (0-1). 
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ANEXO B – Índice de Lawton e Brody 

 

 

Nome: ........................................................................................................................................ 

 Para cada categoria, deve ser marcado o item cuja descrição aproxima-se 
mais do maior nível funcional do sujeito avaliado. A pontuação varia entre máxima 
independência: 8 (oito) pontos e maior dependência: 0 (zero) pontos (SANTOS; 
VIRTUOSO-JÚNIOR, 2008). 
 
1. Usar o telefone: 
(1) Usa o telefone por iniciativa própria; busca e disca números. 
(1) É capaz de discar alguns números familiares. 
(1) É capaz de atender a uma chamada, mas não é capaz de discar um número. 
(0) Não utiliza o telefone. 
 
2. Compras: 
(1) Realiza todas as compras necessárias independentemente. 
(0) Realiza pequenas compras independentemente. 
(0) Necessita ir acompanhado para realizar qualquer compra. 
(0) Não consegue fazer compras. 
 
3. Preparo das refeições: 
(1) Planeja, prepara e serve as refeições independentemente. 
(0) Prepara adequadamente as refeições, se os ingredientes lhe são oferecidos. 
(0) Esquenta e serve refeições pré-preparadas ou prepara refeições, mas não 
mantém uma dieta adequada. 
(0) Necessita que as refeições sejam preparadas e servidas. 
 
4. Tarefas domésticas: 
(1) É capaz de manter a casa com ajuda ocasional para trabalhos pesados. 
(1) Realiza tarefas leves diárias, como lavar a louça ou fazer as camas. 
(1) Realiza tarefas leves diárias, mas não pode manter um nível de limpeza 
adequado. 
(1) Necessita de ajuda em todas as tarefas domésticas. 
(0) Não participa em nenhuma tarefa doméstica. 
 
5. Lavagem de roupa: 
(1) Lava toda sua roupa pessoal independentemente. 
(1) Lava peças de roupa pequenas. 
(0) Outra pessoa é responsável pela lavagem de sua roupa. 
 
6. Uso de meios de transporte: 
(1) Utiliza sozinho o transporte público ou dirige seu próprio carro. 
(1) Planeja seu transporte por táxis, mas não usa outros meios de transporte público. 
(1) Viaja em transporte público quando é acompanhado por outros. 
(0) Utiliza táxi ou automóvel somente com ajuda de outros. 
(0) Não utiliza transporte pessoal ou público de modo algum. 
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7. Responsabilidade em relação a sua medicação: 
(1) É responsável por tomar sua medicação em doses corretas, no horário correto. 
(0) É responsável se suas medicações são preparadas previamente em doses 
separadas. 
(0) Não é capaz de tomar sua medicação corretamente sem ajuda. 
 
8. Gestão dos seus assuntos econômicos: 
(1) É capaz de organizar seus assuntos econômicos (Orçamentos, preencher talões 
de cheque, pagar contas, ir ao banco). 
(1) É capaz de manejar a organização diária de despesas, porém necessita de 
auxílio ao ir ao banco ou para manejar despesas maiores. 
(0) Não consegue lidar com dinheiro. 
 


