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RESUMO

Este projeto representa uma contribui9ao para 0 processo de inclusao digital, que
hoje e necessaria para uma participa980 ativa na nossa sociedade. A necessidade
de ter conhecimentos sabre 0 mundo informatizado representa urn desafio especial
para pessoas da terceira idade, que naG tiveram, durante sua vida, acesso a
conhecimentos referente as Tecnologias de InformaC;8o e ComUniC8C;B.o. Mas que
precisam destas informa<;<oes agora para S8 manter em urn mundo que esta em
rapido processo de moderniz8yao. Quest5es referentes a acessibilidade e, em
particular, a acessibilidade no espa<;o digital loram contempladas neste projeto. Alem
disso, foi desenvolvida tambem uma proposta de metodologia de ensina para
pessoas da Terceira Idade.

Palavras-chave: inclusao digital, envelhecimento, acessibilidade, terceira idade.



ABSTRACT

This project represents a contribution for the process of digital inclusion, that today is
necessary for a participation it activates in our society. The need to have knowledge
on the computerized world represents a special challenge for people of the third age,
which didn't have, during your life, access to knowledge regarding the Technologies
of Information and Communication, but that need now of these information to stay in
a world that this in fast modernization process. Referring subjects to the accessibility
and, in matter, to the accessibility in the digital space were contemplated in this
project. Besides, it was also developed a proposal of teaching methodology for
people of the Third Age.

key words: digital inclusion, grow old, accessibility, third age
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INTRODUc;:Ao

A sociedade maderna tern enfrentado uma nova realidade em relac;ao a
expectativa de vida das pessoas. Segundo dados do IBGE (2004), em 1980, a vida

media do brasileiro era de 62,6 anos de idade, por volta de 2000 chegou aos 70

anos e, segundo proje<;ao,a expectativa de vida media para 2050 e de 81,3 anos.

Com esse cresci mento, a sociedade tern despertado para alguns aspectos

referentes a vida dessas pessoas de idade mais avanc;ada, como a propria

qualidade de vida, problemas de adaptacrao e motivac;ao, entre Qutros. Gerando

alguns estudos e pesquisas para tarnar essas pessoas mais capacitadas

socialmente.

Urn dos pontcs levados em considerac;ao nessa inclusao social e a questao

da tecnologia, que vern sando introduzida de forma muito rapida na sociedade

contemporanea. Gerando varias dificuldades para as pessoas que hoje sao

identificadas como da "terceira idade". Essas dificuldades comeliam desde ter

acesso a computadores e internet ate ver seu saldo bancario em um caixa

eletronico, escutar radio, ver uma TV ou fazer uma liga<;.3o.

Para uma gera<;.3o que ja nasceu com computadores ou mesma televisores

dentro de casa fica mais fecil aderir a este mundo, mas para as gera<;oes passadas

que nao tiveram vez nesse processa, por nao ter conhecimento, ° dia-a-dia fica cada

vez mais complicado e inseguro.

o processo de inclusao digital proporcionou para essas pessoas a

oportunidade de inserliao nesta nova realidade e consequentemente uma maior

integra<;aosocial e melhoria na qualidade de vida.

Tendo como objetivo contribuir para inclusao digital dos cidadaos idosos,

este trabalho apresentare uma estrategia de ensino direcionada a essas pessoas,
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utilizando pesquisas ja existentes e desenvolvendo urn software de ensina para

informatica.

o prot6tipo desenvolvido neste projeto sera direcionado ao conhecimento de

computadores e suas ferramentas, par S8 tratar de urn assunto especifico de

inclusao para a terceira idad8. Sua interface e manual serao de acordo com a

estrat<'>gia de ensino para essa faixa eta ria da popula9iio.

Este projeto tern como objetivo a implementayao e testes de urn software

que permita as pessoas da terceira idade serem inseridas na era digital.

Utilizando como base urn paralelo entre a pesquisa de Donald A. King,

"Coming of age: the virtual older adult learner" que foi realizada em 1997 no "Seniors'

Education Centre" da Universidade de Regina, Saskatchewan - Canada, e Qutras

pesquisas da Regiao Sui do Brasil sera desenvolvido urn software direcionado ao

aprendizado basico do usa dos computadores. Este software aborda desde a

formatay80 de textos e usa da internet ate a abordagem da experiencia de vida

dessas pessoas, que colocara em pratica alguns dos resultados dessas pesquisas

como, por exemplo: tecnicas pedag6gicas, componentes textuais, utilizayao de jog os

para aprendizagem.

A tecnologia vern tomando urn espayo muito grande dentro da sociedade

que hoje tern como urn dos principais objetivos a qualidade de vida. Do ponto de

vista social, este trabalho vern contribuir para que pessoas de idade mais avanyada

possam ter uma qualidade de vida melhor e para que isso acerra, elas precisam ter

acesso a essas tecnologias, pois muitas vezes acabam sendo parcial mente

excluidas do trabalho e ate do meio familiar. Superar essas limitay6es representa ter

mais autonornia e urn envelhecimento mais saudavel e participativo.
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Para a comunidade academica esse trabalho visa apresentar uma

possibilidade de amplia9ao do usa da tecnologia em processos psico-pedag6gicos,

sendo que 0 mesmo ja esta inscrito como Inicia9ao Cientifica no programa de

Mestrado em Educa9E1o da Universidade Tuiuti do Parana, atraves do Nucleo de

Pesquisa em Processos Educacionais InterativQs, sob orienta9ao do Professor

Carlos Alves Rocha.
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2 REVISAo DE LlTERATURA

2.1 EXCLUsAo DIGITAL

Diariamente, pessoas de baixa renda, negros, portadores de deficiencia,

idosos, dentre Qutros, sofrem na luta diaria por seus direitos. Mesma com leis sendo

criadas para garantir esses direitos, a realidade que e vivenciada exclui aqueles que

a sociedade considera como diferentes.

A exc1usao digital e uma das muitas formas de exclusao social, mas nao

deve ser tratada como urn fen6meno isolado, pais S8 trata de mais uma

consequencia das diferen98s de poder e de renda.

Conforme dados disponiveis no Artigo da Carta Capital (BARBOZA, 2005),0

brasileiro esta ainda muito longe da realidade de garantir 0 acesso da popula9ao a

informatica, pais a media nacional de aces so a computadores e de 12%, e de 8% a

acesso a internet.

A questao da localizayBo geografica tambem demonstra essa exciusBo,

conforme 0 Mapa da Exclusao Digital, publicado em 2003 pelo Centro de Politicas

Sociais da Fundayao Getulio Vargas. Segundo tal documento, as menores taxas de

acesso sao encontradas nos estados mais pobres, como Maranhao e Piaui, ou de

ocupayao recente, como 0 Tocantins. Os domicflios com altos percentuais de acesso

digital estao, em sua maioria, no sudeste urbano, principalmente na regiao

metropolitana de Sao Paulo (31,10%). Dos chamados "incluidos digitais", 97,24%

encontram-se em areas urbanizadas.

Para diminuir essa exclusao, que contribui para 0 aumento da exclusao

social, varios programas de inclusao digital sao criados em todo 0 pais. No entanto,

a maioria ainda e focada na oferta de computadores e internel a popula,ao carenle,
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sem que S8 garanta que essas pessoas usem a tecnologia para adquirir 0

conhecimento necessaria para a transforma<;ao social.

2.2INCLUSAO DIGITAL

Relacionando a exclusao social, gerada pela era digital, a sociedade

contemporElnea incluiu no seu vocabulario a nova expressao que hoje esta sendo

falada e discutida em varios canais de comunica93o, que e 0 termo Inclusao Digital.

Segundo coment.rio de Renata Cruz (2004), do Instituto ETHOS,

a inclusao digital e 0 combate a exciusao social e economica estao
intimamente ligados, em urna sociedade onde cada vez mais 0 conhecimento
e considerado riQueza e poder. Se ha urn consenso a respeito do que e
inclusao digital e 0 de que 0 desenvolvimento socioeconomico e politico
deste inieia de seGulo XXI passa tambem pele dominic das chamadas
Tecnologias de Informa9ao e Comunic8t;:ao - TICs. (2004, p.9).

Reforc;ando 0 coment.rio do Instituto ETHOS, pode-se ressaltar a exemplo

de que se num determinado momenta empresas e governo fornecem servi'tos e

informa'toes por meios eletronicos, 0 cidadao tem dificuldade de conhecer e exercer

seus direitos.

Isso s6 demonstra que hoje ter acesso as TICs torna-se cada vez mais

condi'tao necessaria para participar de forma ativa na sociedade atual. Para que

uma pessoa possa saber de forrna consciente como e quando utilizar essas

tecnologias, foi criado 0 processo de inclusao digital. Este processo deve torna-Ias

capaz para poder decidir, deixando claro que esse processo de inclusao nao deve

somente se limitar a ter acesso as TICs, mas tambem a ter capacidade de utiliza-Ias,

Para a popular;:ao, estar inserido digital mente na sociedade e poder aplicar

as TICs ao seu dia-a-dia, tornado a sua qualidade de vida melhor. Para que isso

ocorra e necessario a existencia de ferramen~_ :,>\~ru-er:...~~ontribuam

~ ~
:::; ['1"'!JIf':t:.,,! :::
~)'" ~ , -., ;,,10-

~-,;;:/

para 0
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desenvolvimento social do cidadao, levando em considera<;:ao todos as pontcs de

dificuldade.

o processo de inclusao digital deve apresentar a linguagem criada para 0

entendimento das novas TICs, pais para a nova ger3980, nascida na era digital, 0

entendimento dessa linguagem e quase que intuitiva. Mas para as pessoas de

gera90es passadas a incompreensao desse alfabeto desconhecido as torna

analfabetos digitais, gerando assim a exclusao das mesmas.

2.30 100SO NA SOCIEOAOE

A palavra "velho" possui varios significados, como antigo, que ja nao esta em

usa, fora de moda, antiquado, muito usado, ga5to e homem de idade avan<;ada, mas

par ser uma palavra agressiva para expressar esse ultimo significado, criou-se a

expressao "idoso". Essa expressao surgiu do prefixo "idos", que significa passados,

percorridos, ela se refere ao ser humane no que diz respeito a idade cronologica, em

geral individuos acima de 60 anos, classifica~ao conforme a OMS - Organiza~ao

Mundial de Saude.

Existe ainda um termo mais moderno para definir 0 idoso, a expressao

"terceira idade". Para alguns autores essa denomina~ao e dada para pessoas apos

sua aposentadoria. Considerando a legisla~ao vigente sobre a previdencia no Brasil,

a aposentadoria por idade, no aspecto geral, se concede para mulher se 60 anos e

para homem se 65 anos, gerando assim uma defini~ao similar ao significado da

palavra "idoso".

Antigamente cad a sociedade determinava como a envelhecimento deveria

ocorrer, e como hoje, dependia da condic;ao social, das necessidades e valores. Mas

estabelecer detalhes da historia do envelhecimento e algo quase impossivel, ja que
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antigamente as idosos eram pouco numerosos, uma vez que as circunstancias naG

favoreciam a longevidade.

Oesde essa antigujdade a expectativa de vida vern crescendo. Hoje existem

mais de 21,9 milh6es de idosos s6 no Brasil, conforme figura 1. Segundo projeyilo

do IBGE em 2025 serilo mais de 45,7 milh6es, tornando 0 Brasil 0 sexto pais do

mundo em populaC;8o idosa. 0 crescimento S8 da a queda da taxa de fecundidade,

aliada a queda da taxa de mortalidade, consequemcia do avan90 tecnol6gico .

.~.

..
"

FIGURA 1 - GRAFICO DA EVOLU<;AODO iNDICE DE ENVELHECIMENTO DA

POPULA<;AONO BRASIL 1980 I 2050 - 2003.

FONTE: IBGE. Disponivel em: - ftp:/lflp.ibge.gov.br/Estimalivas_Projecoes_
PopulacaofRevisao_2004_Projecoes_1980 _2050.

Ha pelo menos uns 50 anos, excluia-se 0 idoso do presente e do futuro, ja

que 0 futuro sempre foi dos jovens. Com esse crescimento da expectativa de vida,

nos dias de hoje 0 perfil do idoso, que era S8 recolher aos seus aposentos,

acompanhar a vida de seus netas, ficar relembrando 0 passado, esta tendo que
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mudar. Pais hoje 0 envelhecirnento influemcia no consumo, impastos, pensoes,

mercado de trabalho e saude.

Hoje 0 idoso jil possui um Estatuto, criado pela Lei n' 10.741, de l' de

outubro de 2003, 0 qual traz, na forma da lei, todos as principios que devem ser

incorporados a sociedade contemporanea.



17

3 FORMULA<;:Ao DO PROBLEMA

Dentre exemplos de experiencia de inclusao digital com participa,ao das

empresas citados no livra "0 que as empresas pod em fazer para a Inclusao Digital"

do Instituto ETHOS (CRUZ, 2004), e facil perceber a deficiencia de projetos

direcionados a inclusao digital da terceira idade. Sao 15 projetos de empresas

diferentes e nenhum aborda 0 tema de inclusao digital para a terceira idade.

A expectativa de vida e a evolu980 tecnol6gica vern aumentando a cad a dia,

e quando esses dais fatares S8 encontram com certeza surgem alguns problemas.

Pois as pessoas da terceira idade nac nasceram nem tiveram sua educac;ao nessa

era tecnol6gica, gerando entaD uma certa dificuldade na inclusao aD meio.

A inclusao do idoso nessa era digital deve ser avaliada com muita aten980,

pois S8 a socledade ignorar sua exist€mcia, estara excluindo esta crescenta massa

da populac;:ao. Par Dutro lado, se forem utilizados os meios existentes, hoje, para

inclui-Ios, tanto a sociedade quanto os idosos terao dificuldade nesse processo. Pois

os mesmos ate par sua idade mais elevada possuem certas limita90es.

o idoso muitas vezes nao sabe nem como ligar um aparelho de som, quanto

mais um computador. Partindo-se do principio que quando 0 idoso descobrir 0

rnundo tecnol6gico que existe a sua volta a partir do computador, 0 uso das outras

tecnologias acaba se tornando atividades do seu cotidiano.

Conforme disse Rodrigo Alvarez, citado por Bia Barboza (2005), na semana

de inclusao digital de SP, 0 sentido e partir das necessidades das pessoas e usar a

tecnologia a seu favor.

Hoje existe a necessidade de que 0 processo de ensino/aprendizagem seja

facilitado e que a interface desenvolva a auto-estima das pessoas da terceira idade.

A abordagem educacional com idosos tern suas peculiaridades e requer uma



18

inclusao neste universe para compreend€Ho e uma pratica pedagogica especffica,

considerando as caracteristicas fisicas, psicol6gicas e sociais dessa faixa etaria.

Segundo as pesquisas analisadas sobre aprendizagem e utilizayao de

computador pela terceira idade, percebe-se que nao existe ainda uma metodologia

especffica de ensina para essas pessoas, gerando dificuldades. Pois as cursos

existentes hoje sao ministrados da mesma forma para todos e muitas vezes as

idosas tern certas limitac;5es, que pessoas jovens naD tern. Pela pr6pria idade mais

avanc;ada as dificuldades auditivas, visuais, de compreensao, de mem6ria, de

atem.;:ao e ate ritmos de aprendizagem sao caracteristicas normais nas pessoas da

terceira idade, 0 que as metodologias de ensino convencionais nao consideram.

A partir de uma metodologia de ensino especifica para pessoas da terceira

idade e possive1 tornar via vel a repasse do conhecimento sobre as novas

tecnologias como, par exemplo, a usa do computador. Esse pode ser assim um meio

de abordar assuntos relacionados as TICs, que estao presentes no dia-a-dia dessas

pessoas, proporcionando 0 conhecimento da nova linguagem tecnol6gica e

promovendo a inclusao do idoso nas transforma90es da sociedade.

3.1 PESQUISAS RELACIONADAS

Para a desenvolvimento de uma estrategia de ensino para a terceira idade

foi necessaria a uliliza9ao de pesquisas realizadas nessa area, as quais relalassem

as necessidades especificas dessa faixa elaria.

Uma das pesquisas identificadas foi a realizada no curso de Inlroduc;ao a

Informatica na Universidade Aberta para a Maturidade, da PUCSP, ministrado pela

pesquisadora Vitoria Kachar (2003), que segundo conclus6es, muitas empresas
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oferecem cursos basicos de Introduc;ao a Informatica, pon§m, poucas destinam

cursos especificos para a faixa eta ria da terceira idade.

Vito ria Kachar (2003) utilizou em suas pesquisas urn estudo sabre 0 idoso e

a rela,ao de aprendizagem com a computador, par Donald A. King (1997),

apresenlado numa conferencia de Educa,ao Continuada no Canada. Eo urn estudo

multo interessante, pois apresenta estrategias especfficas para a superac;c3o das

dificuldades de aprendizagem do computador pelos idosos.

Nesta pesquisa sao analisadas quest6es como a crescente proliferac;ao das

tecnologias, a progressiva dependencia da sociedade 8, consequentemente, a

transforma9BO dos comportamentos, criando a necessidade de conhecimento e

domfnic par todos, inclusive pelas pessoas da terceira idade. Ela aponta que 0

interesse dos idosas pera aprendizagem da tecnologia computacional esta centrado

no desejo de incluir-se no progresso social. Tambem, e analisado neste estudo, 0

curso de introdUl;:ao a informatica para a terceira idade, a abordagem metodol6gica

para aprendizagem do novo recurso e os atrativos e beneficios na vida do idoso

(KACHAR, 2003).

Outra base para a desenvolvimento da estrategia de ensino proposta neste

trabalho foi a pesquisa sabre a "Proposta de interface de urn ambiente Internet onde

a intera<;ao se da a partir de comandos de voz", descrito no artigo uDesafios de

intera<;aa e acessibilidade para 0 usuaria Idoso", par Andre Junqueira Xavier. Andre

Alice Raabe, Marcia Barros de Sales, e Daniel Sigulem (2004).

Essa pesquisa apresenta a busca de alternativas de intera<;ao para usuarios

idosos por meio de urn design participativo. Ela e mais direcionada a atender as

necessidades fisial6gicas do idoso, causada par problemas de saude. Uma das

necessidades abordadas e a adaptabilidade da interface ao usuario e e nesse
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aspecto que entra 0 interesse nesta pesquisa, pais a interface e urn dos pontcs mais

importantes no desenvolvimento desta estrab§gia de ensina. 0 artigo ressalta 0 usa

do comando de voz para navegac;ao em uma interface computadorizada, pais

segundo Xavier (2004). 0 vocabulario e a fluencia verbal melhoram com a idade,

contrastando com perdas visuais, auditivas, tateis, reflexos e coordenar;ao motora

(par motivos proprios da idade e/au doen9as) e as interfaces padrao atuais de

sistemas computacionais depend em farternente de uma lntegridade perceptiva,

motara, cognitiva e psiquica par parte do usuario.

Do artigo de Jose Armando Valente (2005), que e um comparativo entre 0

ensina e a aprendizagem na infancia e na terceira idade, tambem fcram retiradas

algumas ideias que pudessem tornar a metodologia mais estimulante para a terceira

idade.

Neste artigo sao discutidos os sentidos de ensinar e aprender, a

aprendizagem que acontece nos diferentes periodos da vida como na infancia, na

terceira idade, no periodo escolar e p6s-escolar e como estas diferentes

modalidades de aprendizagem podem contribuir para a implantayao da

aprendizagem continuada ao longo da vida (VALENTE, 2005).
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4 SOFTWARES EDUCATIVOS

Urn software educacional tern par objetivo auxiliar uma pessoa no

aprendizado de determinado conteudo (GEPESE, 2000).

4.1 BASE PEDAGOGICA DE SOFTWARES EDUCATIVOS

Urn software educativD deve ser identificado par suas bases teoricas de

aprendizagem, pois urn software 56 pode ser chamado de educativo quando for

baseado em uma teo ria sobre como uma pessoa adquire conhecimento.

4.1.1 Teoria Comportamentalista (Behaviorista)

Esta teoria para a educatrao esta facada no comportamento voluntario,

deliberado e observavel, caracteristicas que B. F. Skinner - psic61ogo que baseou

seus trabalhos nos comportamentos observaveis de pessoas e de animais -

acreditava ser parte do comportamento das pessoas (Martins, 2002).

Para essa teoria, as pessoas aprendem mais facilmente quando a conteudo

e apresentado em se<;6esbreves, quando 0 estudante e testado apos cada sec;:ao.

Quando 0 estudante so passa para a proxima etapa se responder da forma

esperada, quando as quest6es incentivam a moralizac;:ao e quando apresenta

feedback imediato para as respostas dadas (Martins, 2002).

Para 0 software educativ~ essa abordagem pode ser utilizada ja que sao

capazes de ser desenvolvidos em tipos que levam a um conhecimento menos

profunda sobre as conceitos ensinados.
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4.1.2 Teoria Construtivista

Para essa teoria a questao do erro e uma importante forma de

aprendizagem. Ela nao aceita conhecimentos prontos.

Do ponto de vista do software educativD, ale deve ser utilizado como

ferramenta, para atender a definiC;aodesta teoria, ja que 0 estudante deve aprender,

com 0 minima de ensina. 0 papel do professor deve ser de urn facilitador e

observador, ajudando 0$ alunos no senti do de estimula-Ios e incentiva-Ios (Martins,

2002).

o software deve permitir que 0 estudante apresente soluc;ao para a

resoluc;ao do problema, deve apresentar varios caminhos para soluyao de urn

problema e deve ser adaptavel ao nivel de aprendizagem do estudante (Martins,

2002).

4.2TIPOS DE SOFTWARES EDUCATIVOS

Dentre os materiais pesquisados, como Martins (2002), Bertoldi (1999),

Tarouco (2003), Fontes (2005) e GEPESE (2000), foi identificado que os softwares

educacionais podem ser divididos em varios tipos, (categorias). Devida a freqi..iemcia

de utiliz8c;8.0 foram selecionados apenas alguns tipos: tutoriais, jogos educativos,

simulac;oes, exercicios e praticas, programac;ao, aplicativos, multimfdia e internet.

4.2.1 Tutoriais

E um tipo de software no qual a informac;ao e organizada de acordo com a

padrao de ensino da sala de aula. Atraves de uma sequencia de procedimentos 0

aprendiz pode escolher a informayaO que desejar. A disponibilidade e definida e
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organizada previamente. Os tutoriais mantem as caracteristicas de ensina tradicional

e nao apresentam grandes revolu90es sabre 0 ponto de vista pedag6gico.

4.2.2 Jogos educativos

Sao ambientes de resolu<;ao de problemas, desenvolvidos com a finalidade

de desafiar e motivar 0 aluno, envolvendo-o em uma competi<;c3o com a maquina e

os colegas. Essa competi<;ao pode ser explorada de forma positiva tamando a

ensina divertido e atrativD, ja que esse tipo de software permite juntar entretenimento

com elementos educacionais.

Com as jogos aprende-se a negociar, competir, respeitar 0 adversario,

analisar as consequ€mcias, enfim a ver urn todo, mais do que as partes.

4.2.3 Simula90es

Sao softwares que representam eventos que acontecem no ambiente.

Procuram apresentar situ890es semelhantes a vida real. Muitos ambientes

educacionais nao sao simula<t5es, mas emulac;5es da realidade, a diferenc;a e que

esses nao utilizam modelos computacionais, ou seja, para que um fen6meno possa

ser simulado ele deve ser implementado no computador.

Existem dois tipos de software de simulac;ao: Simulac;ao aberta e Simulac;ao

fechada. A aberta e quando as situac;5es sao previamente definidas e 0 aluno

elabora suas hip6teses. Na fechada as situac;5es ja sao previamente implementadas

no computador, nao exigindo 0 desenvolvimento das hip6teses pelo aluno, muito

parecido com 0 tutorial.
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4.2.4 Exercicios e Praticas

Esta e a forma tradicional em que as computadores tern sido utilizados na

educa,ao.

Sao softwares nos quais 0 aluno pratica e testa seus conhecimentos, sabre

conteudos jil conhecidos por ele. Esse tipo de software trabalha com exercicios, mas

e desenvolvido para nao se importar S8 0 aluno esta entendendo ou nao a que esta

fazendo. Normalmente 0 resultado das respostas e avaliado pelo proprio

compulador.

4.2.5 Programa9ao

Sao softwares que permitem que 0 usuario erie seU$ proprios modelos de

programas, sem exigir grandes conhecimentos de programa98o. As caracterfsticas

disponiveis no processo de programa(f80 ajudam 0 aluno a encontrar seus erras, e

ao professor compreender 0 processo pelo qual 0 aluno construiu conceitos e

estrah§gias envolvidas no programa.

4.2.6 Aplicativos

Sao softwares valtados para aplica<;oes especificas, como processadores de

texto, planilhas eletr6nicas e gerenciadores de banco de dados. Esse tipo de

software nao fai desenvolvido para usa educacional, mas vem sendo adaptada para

esse objetivo.

Este projeto visa a implementa,ao de um prot6tipo para a aplica,ao de uma

metodologia de ensino especifica para pessoas da terceira idade, com 0 tema de

ensinamento basico da informatica, tendo como foco principal a questao da
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adaptabilidade da interface. 0 prot6tipo e baseado na Teoria Comportamentalista,

pais tras conhecimentos prontos e as atividades visam a aplic8Gao do conhecimento,

sem avalia9ao de erros. Ele tambem S8 enquadra no tipo de softwares tutoriais,

caracteristica apresentada na parte te6rica - texles - e no tipo de softwares

simula90es, do tipo fechada, caracterrsticas apresentadas nas atividades.
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5 MATERIAL

5.1INTERAc;:Ao HUMANO-COMPUTADOR E MULTIMiDIA

A criay80 e implementayao de urn software educacional requer conceitos de

multimidia e interay80 humano-computador. Desenvolver material multimidia

significa produzir textos, videos, audio, imagens, simula90es e animac;6es. Para que

esses componentes sejam corretamente aplicados ao software em questao, e

necessaria 0 conhecimento das tecnicas de interay8o.

Neste casa, S8 fosse utilizada uma ferramenta somente de texto, a grau de

conhecimento da informay8o poderia ate ser profunda, mas sem nenhuma

interatividade com 0 usuario. Se fosse utilizado, enta~, uma ferramenta somente de

audio e video, a grau de imersao do idoso poderia ser muito grande causando 0

des interesse de aprendizada.

Como a interatividade desperta explara98a e curiasidade de quem a utiliza e,

para atingir a abjetiva do prot6tipo e tarna-Io mais envalvente, foi necessaria juntar

audio, video, texto e interatividade, numa mesma ferramenta.

No mercado existem dispaniveis diversas ferramentas para implementac;aa

de soluc;oes multimidia, sendo que uma das mais utilizadas e 0 Flash, descrito a

seguir.

5.2 FLASH

Flash e um software desenvolvido pel a Macromedia que possibilita a criac;ao

de conteLidos multimidia de alta qualidade, interativos e animados. Eo baseado em

imagens vetoriais, possibilitando a criac;ao de efeitos avan9ados em arquivas

pequenos (MACROMIDIA).
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o Flash introduz em seu entomo a possibilidade de interagir com 0 usuario,

para isso, ele utiliza uma linguagem de programac;iio chamada ActionScript. Esta

linguagem S8 bern utilizada faz com que simples movimentos aliados a design

tornem-S8 sofisticadas anima90es.

5,3 ACTIONSCRIPT

ActionScript e a linguagem de programa9ao encontrada dentro da

ferramenta Macromedia Flash e e utilizada na criac;iio de scripts e pode ser usado

para controlar objetos em filmes, adicionando interatividade a urn filme.

E uma linguagem de script e tern diversos recursos e convenc;oes de sintaxe

que a tornam semelhante a linguagem de programa9.30 JavaScript basica.

Permitindo, entre outras muitas eaisas, organizar 0 preenchimento de formularios,

executar distintas partes de uma animac;ao em fun9.30 de eventos produzidos pelo

usuario, ir a Qutras paginas e Qutros.
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6 DEsENVOLVIMENTO DA EsTRATEGIA DE EN SINO

A estrategia de ensina desenvolvida para este prot6tipo, foi embasada de

acordo com as necessidades biol6gicas do idoso, atendendo ao ritmo, que e mais

lento; aDs recursos, que S8 tornam mais limitados; e as deficiencias que atingem a

velhice.

o principal foco abordado nesta estrategia foi 0 da pesquisa de Donald A

King (2005) e Vitoria Kachar (2003), que identifica as necessidades de

aprendizagem de pessoas com mais de 55 anos para ajuda-Ias a superar seus

medos e resistencias as novas tecnologias.

o primeiro ponto analisado para 0 desenvolvimento desta estrategia e

prototipo foi a parte visual. Todas as telas devem ser de facil entendimento,

possibilitando que 0 idoso aprenda a executar as tarefas/atividades no tempo mais

curto passive!. 0 software deve apresentar letras grandes, as atividades devem ser

objetivas e ao mesma tempo ricas em conhecimento, podem ser at raves de jogos ou

nao, mas sempre deve ter interatividade com idoso.

Deve existir uma percepc;ao para as detalhes, como a foco de lange e perto,

a distinc;ao entre objetos e fundo, cores e brilhos. Na questao do som, e importante

observar se a usuario consegue separar a informaC;8o sonora do ruido de fundo e se

e facil a identificac;ao da localizac;ao da origem de urn som.

A segunda estrategia utilizada para 0 desenvolvimento dessa metodologia e

o seguimento de etapas. 0 software deve ser bern dividido e realizado em etapas,

para que os idosos consigam entender e aprender cada atividade.

o tempo destinado a essas eta pas fica a criterio de cada usuario, ja que 0

ritmo de aprendizagem de cada idoso deve ser respeitado como um diferencial que
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foi identificado nas pesquisas utilizadas para 0 desenvolvimento da metodologia, ja

citadas no capitulo 3.1.

Outra facilidade apresentada nesta estrategia e a de que, al8m do prot6tipo

ser dividido em etapas, as mesmas podem ser repetidas quantas vezes for

necessario, para melhor entendimento e captac;ao do objetivo de cada atividade ou

tarefa.

Todas essas atividades devem ter urn auxilio na medida da necessidade. Ou

seja, esta metodologia devera preyer uma forma de ajudar 0 idoso, em casa, de 0

mesmo tsr duvidas. No caso deste prot6tipo, a ajuda pode estar no pr6prio software

au em urn manual desenvolvido exatamente com este proposito.

As atividades desenvolvidas devem ressaltar a experiencia de vida dessas

pessoas, devem estar inseridas no dia-a-dia de cad a idoso, tornando a aprendizado

mais fi~cil e leve. Devem ser cultivadas a diversidade de ideias e experiemcias, as

testes e provas devem ser abolidos. Mas nem par isso deve deixar de existir a

qualidade de ensino e empenho dos alunos, pOis esse aprendizado deve ser uma

atividade prazerosa.

Ah3m da estrategia desenvolvida no software, deve ser prestada a atenc;ao

em outros aspectos, principal mente os externos.

Conforme as pesquisas analisactas, ja mencionadas anteriormente, a

ambiente deve estar de acordo com a necessidade do idoso. A sala, ou ambiente de

estudo deve ser bem iluminada, as assentos devem ser de qualidade, em caso de

aulas, as turmas devem ser pequenas e aulas com paradas frequentes. E importante

tambem a presenc;a de outros idosos para auxiliar nas duvidas e ensino.

Na questilo do hardware, a atenc;ilo que deve ser dada e para 0 tamanho do

monitor e os teclados e mouses devem ter um design especial.
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7 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROTOTIPO

Para desenvolver a prot6tipo proposto, fcram pesquisadas varias

metodologias disponiveis para 0 desenvolvimento de software, mas a maioria era

mais adequada ao desenvolvimento de sistemas de informayao pelo fato de conter

etapas relacionadas a estrutura de dados, algoritmos, analise estruturada, banco de

dados, etc., cujas fases naD S8 enquadram no desenvolvimento de software

educacional.

Pela frequencia de usa fcram analisadas, entao, duas metodologias voltadas

especificamente para 0 desenvolvimento de software educacional, uma escrita par

Denis Alcides Rezende (1998) e outra por Fernanda Campos, Gilda Campos e Ana

Regina Rocha (1999).

Par melhor adequar-se aDs objetivos propostos para a elaborayc3o do

prototipo adotou-se a metodologia da Fernanda Campos. Essa metodologia esta

subdividida em 10 etapas, e e voltada a auxiliar na obten~ao de um software de

qualidade, preocupando-se com os objetivos educacionais propostos e 0 ambiente

de aprendizagem, nao esquecendo quest6es psico-pedag6gicos.

7.1 ETAPAS DA METODOLOGIA ADOTADA

Segundo Campos (1999), os projetos de desenvolvimento de software

educacional, devem refletir os objetivos educacionais propostos e 0 ambiente de

aprendizagem almejado, criando situa~6es que estimulem 0 desenvolvimento das

habilidades desejadas, considerando estas possibilidades loram estabelecidas dez

recomenda~6es, em forma de etapas.

Segue descri980 das etapas conforme definidas por Campos (1999).



31

7.1.1 Defini<;:ao do ambiente de aprendizagem

o desenvolvimento do software educacional possui caracteristicas

especificas e a especific8t;aO dos requisitos de qualidade inclui 0 modelo de

ensino/aprendizagem selecionado. 0 processo de desenvolvimento de software

adequado a multimidia educacional deve ser composto do modelo de cicio de vida

de prototipagem evolutiva, acrescido da etapa inicial da escolha do ambiente

educacional.

7.1.2 Analise de viabilidade

Para Que 0 projeto seja realizado e necessaria a defini<;ao de algumas

estimativas entre elas recursos, custos e cronogramas. Dev8Mse fornecer dados

sabre as usuarios, restri<;6es externas, limita<;oes do produto e Qutros falares

relevantes. E necessaria avaliar a possibilidade do reuso de componentes e

identificar, acompanhar e eliminar ltens de risco antes que eles possam

comprometer 0 sucesso do projeto ou que se tornem a principal fonte de trabalhos

refeitos.

7.1.3 Sele<;:ao do tipo de documento

Para a desenvolvimento de documentos, os sistemas de multimidias sao

analisados sob dais prismas:

- Documentos para serem utilizados por diversos usuarios, que trazem em si

uma base de conhecimentos s6lida e consistente e que deverao ter uma vida util,

duradoura e incremental, devendo refletir um ambiente educacional rico e coeso com

a pnitica pedag6gica;
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- Produtos que naD tern nenhum compromisso didatico pedagogica, apenas

explorat6rio.

7.1.4 Sele"ao do metodo para autoria

Os metodos de autoria, de urn modo geral, estao divididos em duas classes:

os metodos embutidos em alguma ferramenta de auto ria e 0$ metodos que

possibilitam a analise e projeto independente da ferramenta a ser utilizada na

implementa~ao.

7.1.5 Planejamento da interface

A interface e 0 mecanisme que estabelece 0 dialogo entre 0 software e 0 ser

humano. Os fatares humanos devem ser levados em considera\=8o para que 0

dialogo seja ameno. Como 0 homem percebe 0 mundo atraves do sistema sensoria,

o planejamento de uma interface deve considerar as sentidos visual, tactil e auditivo.

E importante notar os niveis de habilidades pessoais e as diferen9as individuais

entre os usuarios.

7.1.6 Planejamento do documento

o material deve ser pesquisado, organizado, assimilado, escrito e produzido

um script que organize a apan§ncia e a ativactao dos diversos componentes e

multimidias no momenta desejado.

7.1.7 Sele9ao do sistema de autoria e das ferramentas

Para desenvolver 0 trabalho de autoria de um programa de multimidia sao

necessarios ao menos um sistema de autoria. Destinado ao desenvolvimento do
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programa, propria mente dito, e sistemas de apoio a autoria: pintura, desenho,

ilustra~ao, anima~ao, titula~ao, diagrama~ao, tratamento de figuras, entre outros.

7.1.8 Implementa~ao

Esta etapa, na maioria das vezes, vai exigir a participa~o de urn profissional

da area de informatica para que a qualidade do prod uta final seja atingida. Neste

momento e definido como vai ser feita a implementac;ao na ferramenta de autoria ja

definida.

7.1.9 Avalia9ao

Qualidade e urn conceito multidimensional. A garantia de que urn software e
de boa qualidade dependera de urn planejamento de todas as atividades realizadas

ao longo do seu cicio de vida. Esta etapa propoe dois tipos de avalia~oes:

- Avaliac;ao formativa: realizada durante 0 processo de projeto e

desenvolvimento do software, pelos desenvolvedores do mesma;

- AvaliaC;3o somativa: realizada geralmente com 0 produto final, par pessoas

nao envolvidas na produyao do software.

7.1.10 Valida~ao

A validac;ao de urn software educacional e uma etapa de fundamental

importancia para que seja assegurado que as objetivos e metas propostos foram

real mente alcanc;ados e que 0 software soluciona a problema de ensino-

aprendizagern que motivou seu desenvolvimento.

Nesta fase pode-se trabalhar com grupos representativos da popula~ao alvo

do software e a valida9aa pade ser feita basicamente de duas maneiras:
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observa~ao direta da interac;ao usuario/multimidia e resposta do usuario a um

questionario.
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8 APLlCA<;:Ao DA METODOLOGIA AO PROTOTIPO.

8.1 ETAPAS DA METODOLOGIA

8.1.1 Primeira Etapa: Defini9ao do ambiente de aprendizagem.

Para este ambiente fol elaborado urn fluxo no qual 0 usuario deve seguir.

Primeiramente estara disponivel urn menu que dara acesso aD restante do prot6tipo.

Atraves deste menu 0 usuario sera convidado a conhecer e explorar alguns t6picos

relacionados a definic;oes de informatica e que sejam de seu interesse. Na

sequencia ele tenjj a oportunidade, atrav8S de atividades de conhecer algumas

ferramentas dispon[veis em urn computador e aprender a utiliza-Ias. Em todas as

telas 0 usuario tera a possibilidade de sair do sistema sem maio res problemas.

8.1.2 Segunda Etapa: Analise de viabilidade.

Nesta lase, loram elaboradas algumas estimativas.

Recursos necessiuios

o Hardware

E necessaria urn monitor, mouse, CPU e caixas de som. As

maquinas devem ser no minima um Pentium III, com processador de

850 e mem6ria de 128MB.

o Software

o software utilizado deve ser somente a CD do prot6tipa.

o Recursos Humanos

E necessaria que exista urn professor como facilitador para

atender as demandas que padem surgir a partir do prot6tipa.

Custos
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Por se tratar de um projeto de gradua~ao, onde e desenvalvida apenas

urn prot6tipo do software, a aml1ise dos custos S8 torna irrelevante.

Cronogramas

o cronagrama deste prot6tipa fai feita pelas datas estabelecidas pela

Projeto de Gradua9ao como urn todo. Para 0 desenvolvimento do software e
necessario avaliar 0 tempo e refazer 0 cronograma.

Usuarios

a prot6tipo desenvolvido foi destinado ao usa de pessoas da terceira

idade, mas nada impede que outras faixas etarias 0 utilizem.

Limita~6es da produto

o produto e limitado para quest6es de conteudo de ensina, par S8 tratar

de um prot6tipo.

8.1.3 Terceira Etapa: Sele<;:ao da tipo de documento.

Nesta etapa e definido sabre qual prisma deve estar 0 documento. Neste

casa a prot6tipo desenvolvido tras uma base de conhecimentos s61ida e consistente.

Oevendo ter uma vida util, duradoura e incremental, refletindo urn ambiente

educacional rico e coeso com a pratica pedag6gica.

8.1.4 Quarta Etapa: Sele<;:ao do metodo para autoria.

o metoda de autoria utilizado fai 0 que possibilita a analise e projeto

independente da ferramenta a ser utilizada na implementa9ao. Ou seja, 0

desenvolvimento do software independe da ferramenta escolhida.
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8.1.5 Quinta Etapa: Planejamento da interface.

A interface foi planejada conforme 0 desenvolvimento da estrategia de

ensina descrito no capitulo seis, tendo como base as pesquisas utilizadas neste

projeto, mencionadas item 3.1.

8.1.6 Sexta Etapa: Planejamento do documento.

o prot6tipo foi planejado conforme fluxo a seguir.

FIGURA 2 - FLUXO DO PROTOTIPO

8.1.7 Setima Etapa: Sele<;:ao do sistema de autoria e

ferramentas.

Para esse prot6tipo foram utilizadas a ferramenta Flash e a linguagem de

programat;ao ActionScript para autoria. Para auxiliar 0 desenvolvimento foi utilizado

a software Screen Cam, pais ele permite gravar 8c;oes realizadas na tela de urn

computador em sistemas do Microsoft Windows. E 0 software 2nd Speech Center,

pois ele converte texto em audio e um editor de Imagens, no caso 0 Photo Editor.
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8.1.8 Oitava Etapa: Implementac;:ao.

Fai desenvolvida uma apIiC8C;<30multimidia, interativa, contendo audio e

video, utilizando as ferramentas propostas no item anterior para implementac;ao.

8.1.9 Nona Etapa: Avaliac;:ao.

Nesta etapa deve ser avaliada a qualidade do software e para isso

dependen; de um planejamento de todas as atividades realizadas ao longo do seu

cicio de vida. Para esse prot6tipo sera utilizado a avaliac;ao formativa, que e quando

a avaliac;ao e realizada durante 0 processo de projeto e desenvolvimento pelos

proprios desenvolvedores.

8.1.10 Decima Etapa: Validac;:ao.

Neste casa a validac;clo e feita atraves de urn documento escrito par urn

profissional da area de pedagogia e per urn grupo seleto de pessoas da terceira

idade.

A validac;ao escrita pelo profissional da area esta como anexo 1. Ja a

validaC;8o Feita par pessoas da terceira idade nao consta como documento por ter

sido feita com urn grupo pouco nurneroso nao gerando assirn resultados significativo.

A irnportancia da validac;ao com as pessoas da terceira idade, mesmo sem

ter dados para geral'ao de resultados, foi a questao da aplica,ao de todo 0 trabalho

descrito. Presenciar a alegria e 0 sentimento de vitoria diante deles toi muito

gratificante. Foi facil perceber que 0 prot6tipo atinge 0 objetivo no aspecto da

estratE~gia de ensino. Os comentarios de como e necessaria essa diferenciavao

fcram numerosos e que ate que seria possivel salvar vidas.
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8.2 DESCRIc;:Ao DO PROTOTIPO.

No prot6tipo a usuaric escolhe por ande quer comec;ar, mas para

desenvolveHo foi seguida uma linha de raciocinio, conforme 0 fluxograma

apresentado no item 8.1.6 - Planejamento do documento.

Primeiramente foi desenvolvido urn modulo de conceitos basicos de

computadores e S8US perifericos para que 0 idoso possa ir S8 familiarizando com 0$

termos e aspectos dessa nova realidade.

Tudo foi feito procurando sempre apresentar uma interface amigavel, ja que

esse primeiro cantata e fundamental para despertar 0 interesse e nao gerar medo au

frustrac;ao.

Ap6s 0 conhecimento basieD, 0 idoso e convidado a entrar no mundo do

toque e linguagem, DU seja, a aprender a rnanusear a mouse e 0 teclado. Para issa

sao passadas informa9oes e exemplos sobre 0 usa desses do is perifericos.

Logo ap6s, alguns exercicios e atividades para desenvolver 0 dominio

desses perifericas. Uma vez que uma das dificuldades apresentada nas pesquisas, e

a direcionamento do cursor e a identifrca9ao dos botOes do mouse.

Conhecido esses componentes e apresentado ao aluno duas ferramentas do

Windows, um editor de textos (Word) e um browser de internet (Explorer).

Nos dais casas a idoso primeiramente tern as defini~6es e ap6s ter

entendida suas funcianalidades pode fazer atividades para aplicar a que aprendeu.

8.3 FLUXOGRAMA DE TELAS

o funcionamento do prot6tipo e melhor visualizado atraves de um

f1uxograma,mostrando a sequencia das telas ao longo da hist6ria.

Sequencia de telas da metodologia:
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FIGURA 3 •MENU PRINCIPAL

FIGURA 4· MENU 0 COMPUTADOR FIGURA 5 - MENU 0 WINDOWS

FIGURA 6 - MENU INTERNET FIGURA 7 - MENU WORD
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FIGURA 8 - MENU 0 COMPUT AOOR

Voce devera colocar cada imagem de
componentes no quadro a qual pertence.

Atraves desta atividade voce identificara as
figuras dos componentes com seus deviduos

nomes.

FIGURA 9 - CONTEUDO 0 COMPUTADQR FIGURA 10 - ATIVIDADE SOBRE OS COMPONENTES

FIGURA 11 - MENU 0 WINDOWS



FIGURA 12· CONTEUDO 0 WINDOWS
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Matando Mosquitos

Atraves ciesla atividade voce estarti
Ireinando suas habilidades ao manusear

omo:Jse,

Com a Mata mosquito voce devera malar
a maior quantidade de mosquito que aparecerem
n<;llela. A quantidflde de mosqllitos a(:ertadDS

aparccenl no campo "Pon\ua:;ao",

~

FIGURA 13· ATIVIDADE MANIPUlANDO 0 MOUSE

!lUCIO

FIGURA 14· MENU INTERNET

FIGURA 15· CONTEUDO INTERNET

Filme Internet

AtraVf~Sdeste filme voeeaprendera na
utiliza 0 Windows Explorer

(Browser)- Internet

Apos esta demonstra<;ao abra 0 Browser 8
faca um teste voce tambem. buscando
informa¢es sabre qualidade de vida.

FIGURA 16· FILME EXEMPlO SOBRE UM BROWSER
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FIGURA 17 - MENU WORD

FilmeWorc

Alraves desle filme voce aprender-d na
pr;3tica como se utiliza 0 Microsoft Word

Ap6s esta demonstraqao abra 0 WOrd e fay:a
urn teste voce tambem, escrevendo 0 que

a inclusao digital poderil contribuir para sua
qualidade de vida,

FIGURA 18 - CONTEUDO WORD FIGURA 19 - FILME EXEMPLO SOBRE 0 WORD
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9 CONSIDERAc;:6ES FINAlS

A est!"ategia de ensina desenvolvida neste projeto e uma das muitas formas

que a metodologia direcionada para a terceira idade pade ser aplicada.

Lembrando sempre que 0 usa de uma metodoiogia direcionada nao pode ser

de forma assistencialista, pois poderia gerar uma conotayao de preconceito aos

idosos, no sentido de menor capacidade de aprendizagem. A metodologia deve ser

abordada como uma forma de conquista, vitoria, de elevar a auto-85tima do idoso.

Para 0 desenvolvimento do prot6tipo foram identificados variDs cenarios em

relayao a terceira idade e as TICs e dessa forma verificou-se a importancia da

entrada do idoso no mundo do computador.

A mistifrc89ao do usa das TICs vai ser retirada assim que 0 idoso reeeber 0

ensina de forma direcionada a ele. E os mesmas estarao mais familiarizados a essa

nova linguagem e se sentirao menos excluidos pela sociedade. Eles estarao menos

apreensivos ao usarem um computador e mais confiantes nas suas habilidades de

usa de quaiquer tipo de tecnoiogia.
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10 SUGESTOES PARA TRABALHOS FUTUROS

Por S8 tratar de urn trabalho de conclusao de curSQ de Bacharelado em

Sistemas de Informa<;ao, nao foi aplicado do IHC (Interface Humano Computador), ja

que esta materia nao faz parte do curricula, possibilitando assim a aplic8<;ao como

uma das possibilidades de trabalhos futuros.

Outra sugestao e a aplica<;ao de pesquisas utilizando como base 0 prot6tipo

desenvolvido junto a urn grupo de idosos, assim finalizando a valida<;ao do prototipo.

Tambem e sugerida a identific8({aO e analise de outras formas de estudo de

Inclusao Digital que nilo 0 computador e a Adapta<;ao do mouse para pessoas da

Terceira Idade, jil que 0 mouse foi identificado como uma das maiores dificuldades

de manuseio dos idosos, sugestao direcionada para aluno da faculdade de

Engenharia da Computa<;ao.
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ANEXO I - DOCUMENTO DO PROFISSIONAL DA AREA DE

PEDAGOGIA



Analise do Software: Ensino da Informatica para Terceira Idade

Avaliadora: Rosana Romano
Mestra em Engenharia da Produc;ao- enfase em Midia e Conhecimento - pela UFSC; Especialista
em Novas Tecnologias em Educac;aopela Cits-Spei; Graduada em Desenho e Artes Plasticas pela
UFPR;Coordenadora de Ensino Superior no curso de Sistemas de lnformac;ao; Coordenadora de
Informatica Educacional de Educac;aalnfantil ao Ensino Media; Autara de material didatica com
experiemciaem desenvolvimento de software educativo.

o software Ensino da Informatica para Terceira Idade tem como objetivo
disponibillzar as pessoas da terceira idade 0 acesso a informac;ao sobre microinformatica.
Caracteriza-se por transmitir informac;oespedagogicamente organizadas, como se fossem urn livre
animado ou urn video interativo. A informac;aoe apresentada ao usuario seguindo uma sequencia,
eo mesmo pode escolher a informac;aoque desejar.

A informac;ao que esta disponivel para 0 usuario e definida e organizada previamente,
assim 0 computador assume a papel de tutorial.

A interac;aoentre a usuario e a computador consiste em duas partes: na leitura da tela au
escuta da informa~o fornecida, avanc;o pelo material, apertando a tecla ENTER au usando 0
mouse para escolher a informaC;aoe as atividades praticas Que enfatizam a apresentac;ao das
lic;oes ou exerdcios ou realizar exerdcios, cujo resultado pode ser avaliado pelo proprio
computador.

o sistema de navegac;ao e facil e acessivel. A apresentac;ao grafica e atraente, as
instruc;6essao claras e imagens Quefacilitam a interac;aodo idoso com as atividades. 0 ambiente e
bastante atrativo a faixa etaria a Que se destina. De urn modo geral e uma interface harmonica e
intuitiva.

~2~
Rosana Romano

Coordenadora do Cursa de Sistemasde Informac;ao/Tecnologia Educacional



APENDICE 1- RESUMO DA PESQUISA DE DONALD A. KING (1997).



Projeto "Coming of age: the virtual older adult learner", por Donald A. King (1997),

apresentado numa conferencia de Educ8/yao Continuada no Canada.

FINALIDADE

o estudo pretendeu identificar as necessidades de aprendizagem das pessoas de

55 anos, ajuda-Ias a superar seus medos e resistemcias as novas tecnologias e fornecer a

elas 0 acesso a oportunidades de aprendizagem baseadas em tecnologia, adaptadas a

suas necessidades.

METODO

A pesquisa para Fase Um do projeto aconteceu entre man;o e dezembro de 1996.

Cinco estrategias principais fcram usadas para caletar os dados e desenvolver urn plano

estrategico de tres anos (1997-1999).

LlTERATURA

Mais de 90 artigos fcram encontrados e revisados para que as trabalhos e pesquisa

fassem feitos.

NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM

Foram distribuidos 450 questionarios a essas pessoas, pedindo que identificassem

sua necessidade de aprendizagem sobre computador e Qutras tecnologias da

aprendizagem. Foram devolvidas cento e quarenta e qualro perguntas para uma taxa de

resposta de 32%. Vinte cinco pessoas participaram divididos em tres grupos (dois

urbanos e um rural).

HARDWARE/SOFTWARE

Foram distribuidas pesquisas a 280 profissionais e voluntarios no Canada e Estados

Unidos que trabalham com idosos. Foram devolvidas quarenta e nove pesquisas com

uma taxa de resposta de 17. 5%. Sete laboratorios de computador foram visitados por

desenvolvedores do projeto.

LIMITA<;;OES

As limitattoes associ ad as a este projeto incluem:

Resposta baixa aD exame das necessidades da aprendizagem. a exame das

necessidades da aprendizagem foi feito com idosos nos cursos perto do fim do semestre



da primavera. Assim, a taxa de resposta pode ter sido mais baixa porque alguns

estudantes poderiam ter levado 0 questionario para completar em casa e nao retornaram

ao Centro, e foi entao mais menos provavel envia-Io.

Resposta baixa ao exame das necessidades da aprendizagem das areas rurais.

So mente 8 respondentes (6%) indicaram que eram das cidades pequenas, vilas ou

fazendas. Suas respostas nao pod em ser generalizadas a todos as idosos que vivem em

areas rurais.

Exame dos respondentes nao necessariamente representativos dos idosos em geral.

Seu nivel da instrur;ao era mais elevado do que a media para este grupo de idade. Porque

todos os respondentes do exame eram ativos na persegui<;iio de atividades de

aprendizagem vitalicias, este grupo da popular;ao e suas respostas nao podem ser

apropriados para generalizar a popular;ao mais velha do adulto como urn todo.

Taxa de resposta baixa ao exame das necessidades do hardware e software.

Porque a taxa de resposta ao exame do hardware e software era somente de 17,5%, e

daqueles respondentes somente 71 % responderam as perguntas pesquisa neste setor

relativamente novo (isto 13, adultos mais velhos e tecnologias da aprendizagem), os dados

recolhidos fornecem uma diretriz inicial util.do exame, os dados recolhidos nao podem ser

generalizados as necessidades de todos os adultos mais velhos nesta area.

RESULTADOS

REVISAO DA LlTERATURA

A revisao da literatura foi realizada em maio e em junho, 1996. Esta parte da

pesquisa foi guiada por tres perguntas:

Que trabalhos e pesquisa ja loram leitos na area de idosos e tecnologias da

aprendizagem?

Como os idosos podem aprender a usar 0 computador e outras tecnologias de

aprendizagem?

Que diretrizes podem facilitar um programa para de idosos aprenderem usar

computadores e outras tecnologias de aprendizagem?

Em res posta a estas perguntas, a revisao da literatura indica isso:

Aos poucos a pesquisa esta comer;ando na area de idosos e computadores;



A instrulfao de ajuda-computador e bem aceita pelos idosos;

Os idosas tem muitas raz6es para usar as tecnolagias de aprendizagem;

as idasos tem dificuldades especificas para aprenderem usar computadores;

As dificuldades que os idosos tem usando computadores pod em ser reduzidas

atraves de estrategias, como, aprendendo passo a passo, a ajuda corretiva sensivel,

ruptura frequente, iluminalfao boa, impressao maior, tamanho da cia sse deve ser pequena

e mais tempo para as tarefas e repetilf80 na aprendizagem das mesmas.

EXAME DAS NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM

Os objetivos que necessarios identificados na avalialf80 eram:

Conduzir uma avalialfaO de consciemcia dos idosos, especifica do interesse em ter

acesso a computadores e multimidia para aprender como ferramentas da tecnologia de

aprendizagem;

Identificar barreiras pessoais, institucionais e outras que impedem as habilidades de

idasos de usar estes farmas de tecnologias; e

Identificar papeis para 0 Centro de Educagao dos Idosos (Regina) em dirigir-se a

estas barreiras, estabelecendo programas de treinamenta das tecnolagias de

aprendizagem do computador, e atividades relacionadas.

As respostas por idosos indicaram isso:

Os nlveis do interesse nos computadores foram ligados a instrulfao;

as respondentes foram motivados para aprender;

Havia varios obstaculos a aprendizagem - por exemplo, nao ter computador, pouco

tempo; muito caro;

Havia varias preferencias de estilo de aprendizagem - par exemplo, grupo pequeno,

tutor/mentor, seminarios; e

o treinamento do computador deve ser responsivo a experiencia original e

necessidades da aprendizagem de adultos mais velhos.

AVALlA9AO DOS HARDWARESfSOFTWARES

Em resposta aos desafios do computador e dos multimldia atuais e emergentes que

ajudam nas tecnolagias de aprendizagem, e dentro de seu mandata de promover a

aprendizagem vitalicia, 0 "The Seniors' Education Centre's" esta propondo estabelecer um

computador e um laborat6rio dos multimidia.

o mesmo sera operado por estudantes idosos. A iniciativa envolvera mover um

laborat6rio de computador existente no terceiro andar para 0 primeiro e sera redesenhada



urna area nova. 0 laborat6rio proposto sera usado pelo "The Seniors' Education Centre's",

tendo 0 ingles como urn Segundo Programa de Idiorna, e por outros socios de Extensao

Universitaria.

o laborat6rio sera integrado com 0 Centro de Educayao de Idosos proposto - estudio

da escala pequena que dara acesso a comunidade, a rede de comunicayoes de

Saskatchewan (Segundo-scn). Tal facilidade fornecera a oporlunidade de acoplar na

programayao interativa da televisao de circuito fechada de SCN ao treinamento em rede

que alcanya ate 120 cornunidades pela provincia.

Este componente da pesquisa examinou ediyoes relevantes de

espayo/hardware!software para se ajustar ao laboratorio de computadores e multimidia. 0

exame e as visitas do laboratorio dirigern a atenyao a:

HARDWARE

Pesquisa e respostas de entrevista mostraram que para a maio ria dos adultos mais

velhos, 0 equipamento padrao e suficiente, mas para alguns, a aten<;ao deveria ser

prestada:

a) tamanho e luminosidade do monitor;

b) projeto especial do teclado;

c) projeto do mouse;

d) qualidade de impressao;

e) tamanho e cor da mesa (conducente aos olhos dos idosos);

f) facil acesso; e

d) qualidade do assento.

Em um laborat6rio de computador, poderiam ser montadas uma au duas esta<;6es

especiais que satisfa<;am as necessidades especificas de idoso. Alguns respondentes

mencionaram que uma conexao a Internet ajudaria as idosos a conhecer algumas de

suas necessidades de aprendizagem.

SOFTWARE

As recomendac.;:oes incluiram:

a) comprar urn bom programa de textos;

b) usar de jog os para promover a familiaridade;

c) ajustar Home Page para idosos;

d) fornecer uma linha da ajuda; e

e) desenvolver uma biblioteca de recurso.



PROJETO DO ESPAC;:O

Para 0 projeto e decorat;ao da sala e recomenda90es do usa deve-s8 considerar:

a) varias disposi,oes da esta,ao de trabalho e do laborat6rio para fornecer a

facilidade da aprendizagem;

b) atmosfera da sal a - aceSSQ luminosD, aereD, facil para tudo, nao muito serio -

ajudar criar ambientes de boas-vindas a aprendizagem;

c) a variedade de haras que 0 laborat6rio de computador poderia estar aberto -

especial mente a aprendizagem individual e;

d) multimfdia e capacidades de educay80 a distancia para unir idosas rurais e

isolados.

TECNICAS PEDAGOGICAS

[daias para urn 6Uma ensina eram:

a) come,o com jogos, Internet e E-mail;

b) tenha idoses como ajudantes;

c) pe9a para os idosas que escrevamlavaliem 0 curricula;

d) use as experi€mcias da vida dos idosas;

e) prepare folhetos com impressao grande, escura;

f) mantenha urn ritmo lento com troca amigilVel, aberta - reforce, repita, reforee; e

g) estabeleya um clube do computador.

CONCLUSAO

o advento de aprender tecnologias prove aos idosos a oportunidade de:

a) se tornar um estudante virtual idoso;

b) ter varias oportunidades novas que estao sendo ofereeidas para aprendizagem

informal e vitalicia, aprendizagem a distancia, desenvolvimento mental e "wellness"; e,

c) ser integrado eompletamente em uma comunidade mundial crescentemente

eletronica.

Com a comuniea<;ao eletronica, os idosos podem se manter em contato com a

familia e amigos, com materiais de troca e ideias sao t6picos que podem encorajar um ao

outro para manter aprendizagem, e podem reduzir 0 seu sensa de isalamenta perante a

experiemcia da comunidade.

Para ajudar as idosos a se tornarem estudantes virtuais, as pessoas que trabalham

com eles precisam mostrar aos idosas a preocupa<;oes sobre aprender tecnologias e de



ter urn computador equitativo e multirnidia que deem a oportunidades para 0 esse curiosa

e capaz grupo da popula<;ao.

Estabelecendo conlorme proposto. urn computador e urn laboratario/centro de

recurso multimidia, a redes de apoio educacionais e sociais aberto para idosos, 0

"Seniors' Education Centren estara provendo urn veiculo para idosos urbanos e rurais

aumentarem a sua aprendizagem, experimentarem e enriquecerem as sua vidas, sem

estar limitado pelo tator da idade, tinan9as, genera, saude, interesse, educayao,

aprendendo estilos. mobilidade. e local.
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MANUAL DO USUARIO

Este software foi desenvolvido com 0 prop6sito de auxiliar 0

aprendizado de informatica basica para a Terceira Idade.

Atraves deste Manual do Usuario estaremos esclarecendo

algumas duvidas sobre 0 sistema e auxiliando 0 uso do mesmo aos

usuarios.

IntrodU('lio

o software iniciara com um filme que acabara com uma tela de

Menu. E e a partir deste menu voce tera acesso a todo 0 conteudo e

atividades relacionados ao assunto em questiio.

Quando selecionado a op<;:iiode menu, sempre aparecera uma

outra tela, com mais duas op<;:6es.

Texto;

Atividades;

A op<;:iiotexto demonstrara a teoria sobre 0 assunto escolhido e a

op<;:iio atividades, sempre abrira uma atividade sobre 0 assunto

relacionado, nestas atividades voce tera a oportunidade de por em

pratica 0 que voce aprendeu.

Todos os m6dulos possuem 0 simbolo Q9 que serve para fechar

qualquer tela. Caso voce queira retornar a tela principal, ou inicio,



tambem podera ser utilizado 0 botao que estiver escrito a palavra

INICIO.

Para navegar pelas paginas de conteudo ou atividade utilize a

opc;:ao de seguir para a pr6xima pagina ou retornar para anterior. Para

isso e s6 clicar com 0 mouse no botao indicado.

Instalar

Insira 0 cd no drive e automaticamente abrira uma pasta. Clique

duas vezes com 0 mouse em cima do icone que estiver escrito

"Inicio.exe".

Caso essa pasta nao abra automaticamente, abra a pasta Meus

documentos ou 0 Windows Explorer, selecione 0 drive D e aparecera os

arquivos do cd.

Iniciando 0 uso do Software

Ao iniciar 0 cd aparecera a tela abaixo:

Figura 1 - Tela Inicial



Ap6s a apresentayao inicial voce tera acesso ao menu, no qual

podera escolher as OP90es seguintes.

Figura 2-Menu Principal

Para a sele9ao da OP9ao desejada, selecione com 0 mouse e

clique no botao cinza ao lado de cada palavra:

o Computador;

o Windows;

Internet;

Word.

A partir de agora veremos detalhadarnente cada OP9ao do menu.

Menu: 0 Computador

Quando selecionado a oP9ao de menu 0 Cornputador no Menu

Principal, aparecera a tela a seguir, com duas outras OP90es texto e

atividades, conforme visto anteriormente.

3



Figura 3· Menu ftO Computadorft

Para selecionar a opc;:iio "Texto" voce devera c1icar com 0 mouse

no circulo cinza ao lade da palavra texto. Entiio abrira a tela de texto

com conteudo "0 Computador" e a partir dela voce, tera acesso as

informac;:6es.

Para selecionar a opc;:iio "Atividades" voce devera c1icar com 0

mouse no circulo marrom ao lade da palavra atividades. Entiio abrira a

tela de atividades relacionada ao conteudo "0 Computador".

TEXTO: "0 COMPUTADOR"

Figura 4 - Tela Inicial HO Compulador"

4



Quando voce estiver navegando por esse m6dulo e for necessario

voltar para essa tela e s6 clicar com 0 mouse no circulo com a Palavra

INiclO e voce tera acesso ao menu novamente.

Para voltar a tela Principal do software, clique com 0 mouse no

circulo que esta com a palavra SAIR.

Para consultar informa<;:oes sobre 0 computador, clique com 0

mouse na Op<;:80de menu COMPUTADOR. E voce tera acesso as telas

abaixo.

5



Figura 5 - Sequoncia do Tolas "Computador"

Para consultar informa<;:oes sobre 0 monitor, clique com 0 mouse

na op<;:aode menu MONITOR. E voce tera acesso as telas abaixo.

Figura 6 - Sequencia de Telas "Monitor"

Para consultar informa<;:oes sobre a CPU, clique com 0 mouse na

op<;:aode menu CPU. E voce tera acesso as telas abaixo.
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Figura 7 -Sequimcia de Teras ~CPU"

Para consultar informa<;:oes sobre 0 mouse, clique com 0 mouse

na op<;:aode menu MOUSE. E voce tera acesso as telas seguintes.



Figura 8 - Soquencia de Telas ftMousoft

Para consultar informa<;:oes sobre 0 teclado, clique com 0 mouse

na op<;:aode menu TECLADO. E voce tera acesso as telas abaixo.

8



Figura 9· Seqi.iencia de Telas MTecladoM

ATIVIDADES: "0 COMPUTADOR"

Essa atividade serve para identificar se voce aprendeu um

pouquinho sobre os componentes do Computador.

Na primeira tela voce tera a explicac;:ao da atividade e para inicia-Ia

clique com 0 mouse em cima do botao INICIAR.

Para voltar a tela Principal do software, clique com 0 mouse no

botao que esta com a palavra INicIO.
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! Atrav€s C!estl1lntividade york iderltificara as
j figuras dos cornponenles COf'1seus deviduos \

j'
Voce devera (XllCX;<lr cads imagem de l

COOlponenles no quadro a qual pertence

L _

Figura 10 - Sequencia de Telas HJogO: Componebtes do seu Computador"

Para fazer essa atividade voce devera clicar com 0 mouse em

cima da figura e coloca-Ia no quadro com 0 seu nome.

Menu: 0 Windows

Quando selecionado a opc;:ao de menu 0 Windows no Menu

Principal, aparecera a tela abaixo, com duas outras opc;:oes texto e

atividades, conforme visto anteriormente.

Figura 11 - Menu Principal "0 Windows"

Para selecionar a opc;:ao "Texto" voce devera clicar com 0 mouse

no circulo cinza ao lado da palavra texto. Entao abrira a tela de texto

10



com conteudo "0 Windows" e a partir dela voce, tera aces so as

informa<;:oes.

Para selecionar a op<;:ao "Atividades" voce devera clicar com 0

mouse no circulo marrom ao lado da palavra atividades. Entao abrira a

tela de atividades relacionada ao conteudo "0 Windows".

TEXTO: "0 WINDOWS"

Figura 12 - Menu "0 Windows"

Quando voce estiver navegando por esse m6dulo e for necessario

voltar para essa tela e s6 clicar com 0 mouse no botao com a Palavra

MENU e voce tera acesso ao menu novamente.

Para voltar a tela Principal do software, clique com 0 mouse no

botao que esta com a palavra INfcIO.

Para consultar informa<;:oes sobre 0 Windows, clique com 0 mouse

em cima da palavra na op<;:ao de menu. E voce tera acesso as telas

seguintes. Essas telas possuem botoes de audio. Quando voce clica

com 0 mouse no botao INICIA AUDIO, todo 0 texto escrito sera lido.

Caso voce nao queira mais clique com 0 mouse em cima do botao FIM

AUDIO.
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Figura 13 - Sequimcia de Telas "Windows"

Para consultar informac;:oes sobre as Versoes do Windows, clique

com 0 mouse em cima da frase na opc;:ao de menu. E voce tera acesso

a tela abaixo.

Figura 14 - SeqUencia de Telas "Versoos do Windows"

Para consultar informac;:oes sobre como trabalhar com 0 Windows,

clique com 0 mouse em cima da frase, Trabalhando com 0 Windows na

opc;:ao de menu. E voce tera acesso as telas seguintes.
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Figura 15· Sequencia do Teias '"Trabarhando com Windows~

Para consultar informa96es sobre como trabalhar com as janelas

do Windows clique com 0 mouse em cima da frase, Trabalhando com as

Janelas na OP9ao de menu. E voce tera acesso as telas abaixo.
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Figura 16 - Sequencia do Talas "Trabalhando com as JanelasM

Para consultar informac;:6es sobre os programas, clique com 0

mouse em cima da palavra na opc;:ao de menu. E voce tera aces so as

telas abaixo.

Figura 17 - Sequencia de Telas "Os Programas"
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ATIVIDADES: "0 WINDOWS"

Essa atividade serve para voce treinar suas habilidades com

mouse.

Na primeira tela voce tera a explicac;:ao da atividade e para inicia-Ia

clique com 0 mouse em cima do botao INICIAR.

Para voltar a tela Principal do software, clique com 0 mouse no

botao que esta com a palavra INicIO.

Mahtndo Mosquitos

Alraves ciesla atlvidade VQ~ estara
treinaodo suas habifidades ao manu$etlr

Com 0 MBl<1;mosquilo voc~ dever;) malar
{I maier quantidade de mosquito que apareccrcm
na tela. A qUi'lnli~a(!e de mosquitos acertados

aparecera no cam»o ·Pontuac;ao'·.

Il&iJ

Figura 18· - Sequiincla de Telas "Jogo: Matando mosquito"

Para fazer essa atividade voce devers clicar com 0 mouse em

cima da figura da mosca. 0 cursor do mouse vai virar 0 mata-mosca e

cada mosca que voce malar, marcara um ponto no campo ponlua(:ao.
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Menu: Internet

Quando selecionado a opc;:ao de menu Internet no Menu Principal,

aparecera a tela abaixo, com duas outras opc;:6es texto e atividades,

conforme visto anteriormente.

IIIICIO

Figura19-Menu Principal "Inlenet"

Para selecionar a opc;:ao "Texto" voce devera clicar com 0 mouse

no circulo cinza ao lade da palavra texto. Entao abrira a tela de texto

com conteudo "Internet" e a partir dela voce tera acesso as informac;:6es.

Para selecionar a opc;:ao "Atividades" voce devera clicar com 0

mouse no circulo marrom ao lade da palavra atividades. Entao abrira a

tela de atividades relacionada ao conteudo "Internet".

TEXTO: "INTERNET"
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Figura 20· lnlrod!;iio "IntcrnQI"

Para voltar a tela Principal do software, clique com 0 mouse no

botao que esta com a palavra INieIO.

Para consultar informa<,:oes sobre a Internet, aguarde a introdu<,:ao

ou clique com 0 mouse em cima da frase PULAR INTRO. E voce tera

acesso as telas abaixo.
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Figura 21 . SeqUencia de Teras ~Internet~

ATIVIDADES: "INTERNET"

Essa atividade e um filme demonstrativo, exemplificando caminhos

a serem feitos para que voce navegue na internet.

Foi aberto 0 Internet Explorer e 0 site digitado e um site de busca,

ou seja voce podera digitar qualquer assunto que esteja procurando e

esse site ira encontrar para voce.

Neste filme utilizamos 0 site: hyyp:llwww.google.com.br e atraves

dele fizernos uma consulta.

Conforme as outras atividades, na primeira tela voce tera a

explica<;:ao da atividade e para inicia-Ia clique com 0 mouse em cima do

botao INICIAR.

19
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Para voltar a tela Principal do software, clique com 0 mouse no

botiio que esta com a palavra INicIO.

Filme !ntenwn
Alraves deste filme voc~aprendera na

prutica como se utHiza 0 Windows Explorer
(6ro'llser)- Internet

Apes esla demonstrar;ao abra 0 Browser e
far;a um teste voce tarnbem. buscando
inforrnar;oes sabre qualidade de vida.

Figura 22- Sequencia de Telas Filma "Internot"

Menu: Word

Quando selecionado a OP9ao de menu Word no Menu Principal,

aparecera a tela abaixo, com duas outras oP90es texto e atividades,

conforme visto anteriormente.

Figura 23 - Menu Principal Word
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Para selecionar a opc;:ao "Texto" voce devera clicar com 0 mouse

no circulo cinza ao lado da palavra texto. Entao abrira a tela de texto

com conteudo "Word" e a partir dela voce, tera acesso as informac;:oes.

Para selecionar a opc;:ao "Atividades" voce devera clicar com 0

mouse no circulo marrom ao lado da palavra atividades. Entao abrira a

tela de atividades relacionada ao conteudo "Word".

TEXTO: "WORD"

Figura 24· Introduy30 ~Word"

Para voltar a tela Principal do software, clique com 0 mouse no

botao que esta com a palavra INicIO.

Para consultar informac;:oes sobre 0 Word, aguarde a introduc;:ao ou

clique com 0 mouse em cima da frase PULAR INTRa. E voce tera

acesso as telas seguintes, Essas telas possuem botoes de audio.

Quando voce clica com 0 mouse no botao INICIA AUDIO, todo 0 texto

escrito sera lido. Caso voce nao queira mais clique com 0 mouse em

cima do botao FIM AUDIO.
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Figura 25-Sequencia de Telas "Word"
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ATIVIDADES: "WORD"

Essa atividade e um filme demonstrativo, exemplificando caminhos

a serem feitos para determinadas ac;;oes no Word.

Foi aberto 0 Microsoft Word e indicado ac;;oes normais de serem

feitas neste editor de texto.

Conforme as outras atividades, na primeira tela voce tera a

explicaC;;ao da atividade e para inicia-Ia clique com 0 mouse em cima do

botao INICIAR.

Para voltar a tela Principal do software, clique com 0 mouse no

botao que esta com a palavra INicIO.

Fi!meWord

Atraves deste filme voce aprendertt na
pratica como se utiliza a Microsoft Word

Apes esla dernonstrat;ao abrcl 0 Word e raea
urn teste voce !ambem, eSCfevendo a que

a inclus;'io digital podera contribuir para sua
quaHdade de vida.

Fjgura 26· - Sequencia de Telas Filme "WOfdH
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