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MODELO ENEM 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

AMPLIAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL DA TERCEIRA IDADE, 

apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO DE APOIO I 
De acordo com Souza e Sales (2016), para compreender as relações do idoso com a utilização de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), deve-se considerar contextos sociais e históricos distintos. A Era Digital está sendo 
vivenciada pela primeira vez pelos idosos da Contemporaneidade, diferentemente das crianças que nascem na 
atualidade. 
A facilidade de acesso aos telefones celulares favoreceu a compra destes aparelhos por ou para idosos, que se 
depararam com um novo desafio: como usá-lo? Para as famílias, ter seus idosos portando celulares pode significar 
segurança e tranquilidade. No entanto, notou-se no serviço (IPGG) que muitos idosos ganhavam ou até compravam os 
aparelhos, mas não sabiam como utilizá-los, tornando-os inúteis em suas bolsas e bolsos. 
O Estatuto do Idoso prevê no Art. 21. que “o Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 
adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados”. 

(Disponível em: https://saudedapessoaidosa.fiocruz.br/pratica/inclus%C3%A3o-digital-para-idosos-integrando-
gera%C3%A7%C3%B5es-na-descoberta-de-novos-horizontes - Acesso em 01 de jul. 2020). 

 
TEXTO DE APOIO II 
A internet é um ambiente repleto de possibilidades. Ali é fácil, por exemplo, fazer compras on-line, seja em 
supermercados, farmácias ou lojas de roupas. Também é possível procurar assistência médica e hospitalar, além, é 
claro, das infinitas possibilidades de entretenimento e lazer. 
Abrir esse mundo para os idosos é garantir que eles tenham uma vida mais independente, que possam realizar as suas 
tarefas sem muitas limitações e que tenham, acima de tudo, qualidade de vida. [...] 
Abrir a Caixa de Pandora que é a internet também tem seus riscos, como, por exemplo, o contato com as pessoas mal 
intencionadas do mundo virtual. Por isso, outro motivo de fazer a inclusão da população idosa no universo digital é 
preveni-la de possíveis fraudes e golpes comuns. 
Logo, a inclusão digital não é apenas ensinar a ligar o computador ou a usar os aplicativos nos smartphones. A inclusão 
é ajudá-los a conhecer melhor o ambiente virtual, garantindo que tenham conhecimento para navegar com segurança 
e qualidade. 

(Disponível em: https://www.folhape.com.br/economia/como-e-por-que-fazer-a-inclusao-digital-dos-idosos/117496/ - Acesso 
em: 01 jul. 2020 - Adaptado). 

TEXTO DE APOIO III 
https://www.stoodi.com.br/correcao-de-

redacao/temas/stoodi-entraves-da-alfabetizacao-digital-
na-terceira-idade/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stoodi.com.br/correcao-de-redacao/temas/stoodi-entraves-da-alfabetizacao-digital-na-terceira-idade/
https://www.stoodi.com.br/correcao-de-redacao/temas/stoodi-entraves-da-alfabetizacao-digital-na-terceira-idade/
https://www.stoodi.com.br/correcao-de-redacao/temas/stoodi-entraves-da-alfabetizacao-digital-na-terceira-idade/
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OUTROS TEXTOS DE APOIO 

 

TEXTO DE APOIO IV 

 

A importância da inclusão digital na terceira idade 

Por  diegobini  - 03/07/2019 

 

Depois de uma rápida fase de digitalização, o mundo vive agora um momento de inclusão digital na terceira idade. 
No momento, o número de idosos que começam a usar a Internet e se conectar pela rede vem crescendo muito acima 
do nível de digitalização de outras faixas etárias. 
Segundo uma pesquisa, enquanto o número de brasileiros em geral conectados com a Internet cresceu 100% nos 
últimos anos, essa taxa foi de 1000% entre os internautas da terceira idade. 
Isso é muito positivo para as pessoas, mas é um ponto positivo que exige algumas adaptações e preparações.  
 
O que é a inclusão digital na terceira idade? 
Muito se engana quem pensa que a inclusão na terceira idade é apenas colocar um celular ou computador com conexão 
à internet na mão de um idoso. 
Pelo contrário: só fazer isso vai afastar a pessoa da internet, pois ela não entenderá muito bem como as coisas 
funcionam, o que fazer e ficará desmotivada a tentar utilizar o recurso novamente. 
A inclusão digital só é completa quando acompanhada da alfabetização digital para os idosos. Isso significa, na prática, 
ensinar como a internet funciona, quais os perigos e benefícios, como usar cada recurso e aplicativo disponível. 
Com isso, o internauta da terceira idade pode participar dos recursos da internet e da era digital (como o computador, 
softwares e outros) como qualquer outra pessoa e estará, de fato, incluso dentro do ambiente online. 
 
Consequências da alfabetização digital para idosos 
A inclusão digital para terceira idade é um fenômeno que gera uma série de consequências, não só para a pessoa e 
seus familiares como também para a sociedade que as rodeia. 
Algumas dessas consequências podem ser negativas, mas a maior parte é positiva.  

Melhor qualidade de vida 
Para o idoso, a inclusão digital traz qualidade de vida. A pessoa pode, enfim, desfrutar das partes positivas da internet, 
que trouxe muita comodidade que o público que já está acostumado com isso nem percebe. 

https://blog.luz.vc/author/diegobini/
https://twitter.com/intent/tweet?text=A+import%C3%A2ncia+da+inclus%C3%A3o+digital+na+terceira+idade&url=https%3A%2F%2Fblog.luz.vc%2Ftendencias%2Fa-importancia-da-inclusao-digital-na-terceira-idade%2F&via=luzplanilhas
https://twitter.com/intent/tweet?text=A+import%C3%A2ncia+da+inclus%C3%A3o+digital+na+terceira+idade&url=https%3A%2F%2Fblog.luz.vc%2Ftendencias%2Fa-importancia-da-inclusao-digital-na-terceira-idade%2F&via=luzplanilhas
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Por exemplo, é muito mais fácil encomendar comida ou qualquer outro 
tipo de produto pela internet do que pelo telefone, catálogos ou outros 
sistemas. 
Além disso, o idoso ganha uma rede de proteção muito interessante. 
Nós falaremos mais sobre isso a seguir, já que a pessoa na terceira 
idade tem uma via de comunicação com médicos, advogados e outros 
profissionais muito maior. 

Mais participação e comunicação 
Um dos benefícios da Internet é facilitar a participação das pessoas e a comunicação entre elas. Hoje em dia, por 
exemplo, é muito fácil estar presente em discussões ou conversas, seja pelo WhatsApp, Facebook ou qualquer outra 
plataforma. 
Para as pessoas na terceira idade, isso significa ter mais acesso a outros grupos, cujo contato não é tão próximo, 
especialmente amigos antigos. 

Oportunidades de negócios 
Quanto mais pessoas estiverem online, mais oportunidades surgirão para os e-commerces e prestadores de serviço que 
dependem da internet para encontrar clientes. 
Para esses tipos de negócio, a inclusão digital na terceira idade é uma excelente notícia, especialmente porque os idosos 
estão entre os que mais topam pagar um valor maior por um produto na internet. 
Por isso, essa inclusão significa um boom de oportunidades de negócios, especialmente se forem feitas especificamente 
para idosos. 
Por exemplo, existe um grande mercado para aulas de computador ou para ensinar recursos importantes da Internet 
para esse público. 
Além disso, existem oportunidades para redes sociais direcionadas à terceira idade e outros tipos de aplicativos e 
serviços específicos para eles. 

Riscos de fraudes 
Todavia, nem tudo são flores quando falamos de inclusão digital de idosos. Apesar de todo um trabalho que explique 
os conceitos da Internet, o espaço para a realização de fraudes é enorme. 
É nesse ponto que os advogados devem se preparar para entrar em ação e conquistar novos clientes, caso estejam 
dispostos a se especializarem no segmento da terceira idade. 
Para isso, precisarão de um bom software jurídico que os auxilie no controle de processos judiciais e na gestão de 
clientes para advogados. 
Um software desses poderá organizar melhor os diferentes casos que surgem da inclusão digital e resolver as 
pendências com mais agilidade e presteza. 

Como promover a inclusão digital na terceira idade 
Se você tem alguém de terceira idade na família e gostaria de ajudar essa pessoa a aprender a navegar pela Internet, 
confira a seguir nossas 5 dicas de como alcançar isso: 

1) Explicar a importância e benefícios 
Ninguém vai aprender algo se não conseguir entender sua utilidade ou necessidade. Por isso, o primeiro passo é explicar 
quais os benefícios da inclusão digital. 
Comece mostrando como a pessoa vai se beneficiar do uso da Internet, como vai poder falar com amigos, comprar 
coisas e ser mais independente. 

2) Oferecer as ferramentas para acesso 
Em seguida, ofereça para a pessoa de terceira idade as ferramentas necessárias para o acesso digital, como um 
smartphone ou computador. 

https://blog.luz.vc/como-fazer/plataforma-e-commerce-para-o-seu-negocio/
https://www.sajadv.com.br/
https://luz.vc/planilhas-empresariais/planilha-de-controle-de-processos-judiciais-excel
https://blog.sajadv.com.br/gestao-clientes-advocacia/
https://blog.sajadv.com.br/gestao-clientes-advocacia/
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Afinal, sem essas ferramentas é impossível que a inclusão digital seja realizada. É importante, também, que os aparelhos 
sejam de uso exclusivo da pessoa, com risco dela não querer usar se não for assim. 

3) Ensinar o básico dos sistemas 
O próximo passo, depois de esclarecer a necessidade e benefícios da inclusão digital e oferecer as ferramentas para 
isso, é ensinar os sistemas em questão. 
Para isso, é mais fácil começar com um smartphone, pois seu comando tátil é mais intuitivo e simples de compreender 
do que o sistema com mouse de um computador. 
Explique também como a Internet funciona, o que ela é e como acessar sites, baixar aplicativos e outros recursos. 

4) Deixar experimentar 
Em seguida, é importante deixar a pessoa experimentar a Internet e criar suas próprias experiências, sem tentar forçar 
ou direcionar. 
Permita que o idoso faça as primeiras compras, acesse redes sociais e comece a se familiarizar com os novos recursos 
disponíveis. 

5) Corrigir erros e esclarecer dúvidas 
Mantenha-se sempre por perto para conseguir corrigir erros que eventualmente sejam cometidos e também esclarecer 
dúvidas que possam surgir. 
Essa postura dá melhores resultados, pois ajuda a pessoa a aprender, na tentativa e erro, como as coisas funcionam. 
Como foi possível notar, a inclusão digital para terceira idade é uma realidade dos novos tempos e é muito importante 
que todos saibam como se adaptar para esse cenário. 
 

https://blog.luz.vc/tendencias/a-importancia-da-inclusao-digital-na-terceira-idade/ 
 

TEXTO DE APOIO V 
 

Como e por que fazer a inclusão digital dos idosos 

Pesquisas mostraram que os idosos estão cada vez mais conectados à internet 
Por Portal FolhaPE 27/09/19 às 16H34 atualizado em 27/09/19 às 16H45 

A terceira idade está cada vez mais conectada às tecnologias - Foto: Divulgação 
 
Realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 2017, a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (Pnad) mostrou que 
pessoas que estão na terceira idade, isto é, 
aquelas que têm 60 anos ou mais, estão cada vez 
mais conectadas à internet. 

 
A pesquisa mostrou também que, de forma geral, 
os brasileiros de todas as faixas etárias, como os 
adolescentes e adultos, passaram a ter mais 
acesso à internet. De 2016 para 2017, houve um 
aumento de mais de 31% de internautas no país. 
Um dado curioso, especialmente com relação aos 
“avôs” e “avós” internautas, é que o acesso se dá 
através de dispositivos móveis, como o 4G do 
celular. Ou seja, a terceira idade está conectada 
no smartphone. 

https://blog.luz.vc/tendencias/a-importancia-da-inclusao-digital-na-terceira-idade/
https://cdn.folhape.com.br/upload/dn_arquivo/2019/09/terceira-idade-conectada-no-smartphone.jpg
https://www.submarino.com.br/categoria/celulares-e-smartphones
https://www.submarino.com.br/categoria/celulares-e-smartphones
https://cdn.folhape.com.br/upload/dn_arquivo/2019/09/terceira-idade-conectada-no-smartphone.jpg
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Diante desse cenário, que parece não ter volta, é imprescindível que os idosos aprendam a manusear um smartphone 
e todos os outros equipamentos tecnológicos, como computadores e mesmo smart TVs, com destreza. Não por acaso, 
o número de pessoas dispostas a ensiná-los em cursos de curta duração é também maior. 
 
Por que fazer a inclusão dos idosos no mundo digital 
Segundo o IBGE, a população idosa do Brasil em 2018 era de 28 milhões de pessoas, e a expectativa do próprio Instituto 
é de que, em dez anos, o número de idosos chegue a mais de 38 milhões de pessoas. A projeção para 2030, por exemplo, 
é de que, pela primeira vez, a população idosa brasileira seja mais numerosa que a de crianças, passando dos 43 milhões. 
A tendência é que os idosos continuem utilizando os dispositivos digitais. Considerando também que eles deverão se 
aposentar mais tardiamente devido à reforma da Previdência, ensiná-los a usar essas tecnologias não é bem um hobby, 
mas sim uma necessidade. 
 
Inserção ou manutenção dos idosos no mercado de trabalho 
O acentuado aumento do número de idosos e as dificuldades do governo federal em equilibrar as finanças públicas têm 
levado nossos legisladores a repensar a idade mínima para a aposentadoria. 
Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro apresentou um texto para a nova Previdência em que as idades mínimas 
sofreram consideráveis alterações: os homens deverão atingir 65 anos para conseguir o benefício do Instituto Nacional 
de Seguridade Social, e as mulheres, 62 anos. 
Para ser absorvida pelo mercado de trabalho, essa mão de obra precisa se adaptar, já que as empresas estão cada vez 
mais exigentes com relação ao nível de conhecimento em tecnologias e informática, por exemplo. Ou seja, um dos 
motivos de investir nessa inclusão é ajudar os idosos a encontrar postos de trabalho. 
 
Garantir maior independência para os idosos 
A internet é um ambiente repleto de possibilidades. Ali é fácil, por exemplo, fazer compras on-line, seja em 
supermercados, farmácias ou lojas de roupas. Também é possível procurar assistência médica e hospitalar, além, é 
claro, das infinitas possibilidades de entretenimento e lazer. 
Abrir esse mundo para os idosos é garantir que eles tenham uma vida mais independente, que possam realizar as suas 
tarefas sem muitas limitações e que tenham, acima de tudo, qualidade de vida. 
 
Prevenção contra fraudes e golpes 
Abrir a Caixa de Pandora que é a internet também tem seus riscos, como, por exemplo, o contato com as pessoas mal 
intencionadas do mundo virtual. Por isso, outro motivo de fazer a inclusão da população idosa no universo digital é 
preveni-la de possíveis fraudes e golpes comuns. 
Logo, a inclusão digital não é apenas ensinar a ligar o computador ou a usar os aplicativos nos smartphones. A inclusão 
é ajudá-los a conhecer melhor o ambiente virtual, garantindo que tenham know-how para navegar com segurança e 
qualidade. 
 
Como fazer a inclusão dos “vovôs” 
Um dos principais estigmas contra os quais os idosos precisam lutar é o de que a partir de certa idade eles não 
conseguem mais aprender coisas novas. As pessoas que lidam diretamente com a terceira idade, como os médicos 
geriatras, por exemplo, apontam justamente o efeito danoso desses estigmas sobre a autoestima dos idosos. 
Com uma autoestima mais frágil, o processo de aprendizado pode ficar mais difícil. Por isso, para realizar a inclusão 
digital desse grupo é necessário trabalhar aspectos mais subjetivos, como a própria autoestima e a confiança. Eles 
precisam se sentir confiantes no processo de aprendizado, e também por isso os instrutores devem ser ainda mais 
pacientes. 
É sempre importante reforçar que a inclusão digital não pode ser impositiva e que os idosos devem ter autonomia para 
decidir quando e como ingressar nesse universo. 
Concomitante a isso, a sociedade precisa entender que essas pessoas têm plenas condições não só de aprender e estar 
no mundo digital, como fazer dele também a sua morada 
 

https://www.folhape.com.br/economia/como-e-por-que-fazer-a-inclusao-digital-dos-idosos/117496/ 

 

https://www.folhape.com.br/economia/como-e-por-que-fazer-a-inclusao-digital-dos-idosos/117496/
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TEXTO DE APOIO VI 
 
“A sociedade passa por grandes modificações. A tecnologia avança, os meios de comunicação bombardeiam com fatos 
e dados, a vida é cada vez mais agitada, o tempo cada vez menor e as condições econômicas são mais difíceis, 
principalmente à medida que as pessoas vivem mais. Isso tudo exige uma capacidade de adaptação, que o idoso nem 
sempre possui, fazendo com que essas pessoas enfrentem diversos problemas sociais. 

Envelhecer é um processo natural que caracteriza uma etapa da vida do homem e dá-se por mudanças físicas, 
psicológicas e sociais que acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida prolongada. É uma fase em que, 
ponderando sobre a própria existência, o indivíduo idoso conclui que alcançou muitos objetivos, mas também sofreu 
muitas perdas, das quais a saúde destaca-se como um dos aspectos mais afetados. 

A Organização Mundial de Saúde – OMS definiu como idoso um limite de 65 anos ou mais de idade para os indivíduos 
de países desenvolvidos e 60 anos ou mais de idade para indivíduos de países subdesenvolvidos. 

A qualidade de vida e o envelhecimento saudável requerem uma compreensão mais abrangente e adequada de um 
conjunto de fatores que compõem o dia a dia do idoso. Dessa maneira, o presente artigo tem como objetivo discutir 
sobre a situação social do idoso no Brasil considerando os aspectos demográficos e epidemiológicos, aspectos 
psicossociais com destaque para a aposentadoria, a importância da família e as relações interpessoais.” 

Fonte: https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-revela-dados-sobre-o-consumo-de-drogas-no-brasil 

TEXTO DE APOIO VII 
 
“Pela primeira vez na história, há mais idosos no mundo do que crianças pequenas, informou a ONU. 

São 705 milhões de pessoas acima de 65 anos contra 680 milhões entre zero e quatro anos. 

As estimativas apontam para um crescente desequilíbrio entre os mais velhos e os mais jovens até 2050 – haverá duas 
pessoas com mais de 65 anos para cada uma entre zero e quatro anos. 

Essa desproporção simboliza uma tendência que os demógrafos vêm acompanhando há décadas: na maioria dos países, 
estamos vivendo mais e tendo cada vez menos filhos.” 

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47799778 

TEXTO DE APOIO VIII 
 
“Imagine-se em um encontro com o maestro João Carlos Martins e perguntando se ele vai tocar seu “pianinho” esta 
noite. Faz sentido? Que tal sugerir ao ex-atleta Edson Arantes do Nascimento, sim, ele mesmo, o Pelé, a brincar de 
“bolinha” com ele. Parece normal? 

Falaria para a cantora Elza Soares que é hora dela ir para a ‘caminha’? E que tal ignorar a presença de algum ganhador 
do Prêmio Nobel —majoritariamente composto por idosos— e fazer perguntas sobre eles a qualquer pessoa que esteja 
no mesmo ambiente. Combina? 

Parece exagero e até piada mas, infelizmente, é o que familiares e até profissionais de saúde fazem com certa frequência 
ao tratar idosos como crianças, desconsiderando escolhas e opiniões, retirando a autonomia e os excluindo de 
conversas e discussões importantes. 

https://portal.fiocruz.br/noticia/pesquisa-revela-dados-sobre-o-consumo-de-drogas-no-brasil
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47799778
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Esses são apenas alguns dos principais pontos que envolvem o que se entende como a infantilização do idoso. O termo 
está diretamente relacionado ao “ageismo”, ou “idadismo”, identificado pelo gerontólogo Robert Butler (EUA), 
vencedor do Prêmio Pulitzer em 1976 pelo livro “Why Survive: Being Old In America” (“Por que sobreviver: ser idoso 
nos EUA”, em tradução livre), e que se configura pelo preconceito contra idosos. 

É como se a maturidade e as respectivas capacidades cognitivas de um idoso fossem incompatíveis com as da vida 
adulta. Como se um idoso tivesse o mesmo nível de compreensão de uma criança da primeira infância. A infantilização 
do idoso é um mal que pode fazer com que os idosos se sintam diminuídos e tenham sua autoestima severamente 
afetada. ‘Na medida em que minimizamos sua autoconfiança e sua autoestima, o idoso é levado a ter um olhar sobre si 
mesmo como alguém frágil e incapaz’, explica Eloah Mestieri, psicanalista com experiência em bem-estar na terceira 
idade.” 

Fonte: https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/21/infantilizar-idoso-traz-impactos-fisicos-sociais-
e-psicologicos.htm 

TEXTO DE APOIO IX 
 

Respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro 

O que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice? Pelo jeito, não temos passado boas lições sobre o assunto, 
e quem levantou o tema de nossa conversa de hoje foi o pai de um bebê de dez meses. Em sua correspondência, ele 
conta que teve de ir a um ambulatório de um hospital e, na sala de espera, encontrou muita gente. Acomodados nas 
cadeiras disponíveis no local estavam vários jovens e adultos e, em pé, várias senhoras -com mais de 70 anos-, uma 
delas cega. Parece que ninguém “viu” as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. “O que 
aconteceu? De quem é a culpa pelo comportamento dessa geração que não se importa se um senhor com bengala está 
em pé com muito custo? Das escolas? Dos pais, que não ensinam o respeito aos outros -ou, se ensinam, praticam o 
oposto?” A indignação e a reflexão de nosso leitor, expressas nessas perguntas, fazem muito sentido. Só que pais e 
escolas não estão sozinhos nessa história. 

É bom lembrar que vivemos um tempo em que ninguém quer envelhecer: usamos todos os recursos para maquiar a 
idade e temos bons motivos para isso. O velho não é bem-visto -nem sequer é visto- pela sociedade. Quem tem mais 
de 50 anos tem dificuldade para arrumar emprego, encontrar um parceiro quando está sozinho, ter um programa de 
lazer adequado e ser respeitado pelas crianças e pelos jovens. A palavra “coroa” deixou de ter um sentido carinhoso -
se é que um dia já teve- e passou a ser pejorativa. Ofende-se quem é chamado de “coroa”, mas a mesma pessoa pode 
sentir-se orgulhosa quando o adjetivo escolhido é “animal”. 

Recentemente, pudemos ler a seguinte nota na revista “Veja”: “Bruna Lombardi estrela a edição de março da revista 
“Vip” disposta a provar que uma cinquentona, com a genética e os ângulos certos, pode continuar a ser considerada 
mulher”. O recado social é claro: depois dos 50, perde-se a humanidade e a cidadania. Se não admitimos envelhecer, 
faz sentido ignorar que é preciso ensinar crianças e jovens a respeitar os idosos, não é? Fazemos de conta que quem é 
velho já morreu e pronto. 

Respeitar o velho -escondido até na denominação “terceira idade” ou “melhor idade”- não é apenas uma questão de 
bons modos. Respeitar o idoso é reverenciar a experiência de vida, o conhecimento, a sabedoria acumulada de quem 
viveu e aprendeu, de quem sofreu, de quem tem um passado e uma história, de quem colaborou com a construção 
desse mundo e de quem deu a vida a quem hoje é jovem. Respeitar o velho é preservar nossa memória, aceitar o futuro 
e reconhecer o passado. Mas parece que o que vale hoje é o presente: viver o aqui e o agora é imperativo. Vivendo 
assim, como será o amanhã? 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/21/infantilizar-idoso-traz-impactos-fisicos-sociais-e-psicologicos.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/02/21/infantilizar-idoso-traz-impactos-fisicos-sociais-e-psicologicos.htm
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Temos um problema: a população brasileira envelhece, e os dados do censo são prova disso. Que contradição é essa 
que nos faz cegos a essa realidade? Ensinar e estimular crianças e jovens a conviver com os velhos pode ser positivo 
para ambos: aos mais novos, para que aprendam sobre a vida e a importância dos vínculos afetivos e dos compromisso 
assumidos, e aos mais velhos, para que ganhem um sopro de alegria, de entusiasmo, de esperança. 

Uma amiga contou que, no supermercado, observou uma cena interessante. Uma velha senhora fazia suas compras 
acompanhada da neta de mais ou menos 12 anos, que, consciente da importância de seu papel, desempenhava-o de 
modo exemplar. Apontava o que a avó precisava, perguntava as preferências dela, dirigia o carrinho, fazia tudo o que 
fosse necessário para poupar a avó o mais que pudesse. De tão inusitada, a cena chamou a atenção de outra mulher 
que não se conteve e disse: “Muito bem, ajudando a avó a fazer compras; meus parabéns!”. 

O lugar destinado ao velho em nossa sociedade se expressa na educação que damos a filhos e alunos. Temos, no 
mínimo, um motivo bem egoísta para ter mais cuidado com essa questão: vamos envelhecer. E nossos filhos também. 
Por incrível que pareça. 

ROSELY SAYÃO é psicóloga, consultora em educação e autora de “Sexo é Sexo” (ed. Companhia das Letras). 

Fonte: Folha de São Paulo, caderno Equilíbrio, 27/3/2003. 

https://opera10blog.com.br/2020/04/tema-de-redacao-20n20-e-sugestoes-de-leitura-idosos-enem-fuvest-vunesp-
unicamp-ufu-e-demais-vestibulares/ 

 

TEXTO DE APOIO X 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=365&v=B3IORTf-N_k&feature=emb_logo 

 
 
 

https://opera10blog.com.br/2020/04/tema-de-redacao-20n20-e-sugestoes-de-leitura-idosos-enem-fuvest-vunesp-unicamp-ufu-e-demais-vestibulares/
https://opera10blog.com.br/2020/04/tema-de-redacao-20n20-e-sugestoes-de-leitura-idosos-enem-fuvest-vunesp-unicamp-ufu-e-demais-vestibulares/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=365&v=B3IORTf-N_k&feature=emb_logo
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TEXTO DE APOIO XI 
 

Computador de botão único para a terceira idade faz sucesso durante a quarentena 
Igor Bosilkovski 

26 de maio de 2020 Negócios 

 
Reprodução Forbes 

Os KOMPs permitem que os idosos recebam fotos, vídeos, mensagens ou chamadas 

Desde que o coronavírus começou a se espalhar de forma explosiva pela Europa no início de março, vários países 
impuseram restrições ao movimento de pessoas para retardar a propagação do vírus. 

Muitas dessas restrições, que incluem a proibição parcial do deslocamento por um determinado período, visavam 
idosos, grupo com maior probabilidade de serem vítimas do vírus. 

Embora o objetivo do isolamento fosse proteger a saúde dos mais vulneráveis, alguns argumentaram que isso poderia 
aumentar o sentimento de solidão. 

Uma empresa, cujos produtos operam para manter o contato social durante um período de distanciamento físico, é a 
startup norueguesa No Isolation. O negócio, com sede em Oslo, foi fundado por integrantes da lista Under 30 2018. A 
atividade principal é a produção de robôs (chamados AV1) para crianças com enfermidades de longo prazo e telas 
parecidas com uma TV ou rádio antigo (chamada KOMP) para idosos que não fazem uso de smartphones ou tablets. 

E foram exatamente os KOMPs que experimentaram um boom no cenário de isolamento e esforços para minimizar o 
contato físico, principalmente com idosos. A No Isolation vendeu quase 1800 unidades do produto em março e abril, 
contra 650 dispositivos vendidos no total no ano passado. 

“A maior mudança que vimos está na mentalidade de nossos clientes”, diz Karen Dolva, cofundadora e CEO da No 
Isolation. “Antes da pandemia, muitas pessoas não tinham urgência na presença online da população de idade, mas 
agora reconhecem que precisam fazer de tudo para conectá-la digitalmente.” 

https://forbes.com.br/2020/05/
https://forbes.com.br/negocios/
https://forbes.com.br/wp-content/uploads/2020/05/negocios_computador_KOMP_26mai2020_Reprodu%C3%A7%C3%A3o-Forbes.jpg
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Os KOMPs permitem que os idosos recebam fotos, vídeos, mensagens ou chamadas. Ao contrário de iPads ou 
smartphones, essas ferramentas são controladas remotamente pela pessoa que faz a ligação ou o envio do vídeo, para 
que os usuários receptores não precisem ter conhecimento digital para manusear o aparelho. 

O KOMP não possui tela sensível ao toque e aceitar uma chamada não exige nenhuma ação do usuário; o dispositivo 
simplesmente faz uma contagem regressiva de 10 segundos e, em seguida, a chamada começa automaticamente em 
áudio e vídeo bidirecional.  

De acordo com Karen, os dois recursos mais usados são o envio de fotos, principalmente dos netos para os avós, e a 
realização de videochamadas, na maioria das vezes do filho para os pais idosos. Antes do coronavírus, a média de 
videochamadas pelo KOMP era de duas por semana, agora são nove. A quantidade de fotos compartilhadas desde a 
pandemia aumentou de 11 para 18 no período de sete dias. 

“O comportamento das pessoas mudou, é um desenvolvimento que teríamos visto de qualquer maneira, mas foi 
acelerado”, diz Dolva. “Muitas empresas terão um pico e devem se estabilizar a uma taxa muito maior do que a anterior 
à pandemia”. 

Lançado em 2018, mais de 3.300 KOMPs foram vendidos até o momento e estão disponíveis em cinco países: Noruega, 
Reino Unido, Suécia, Dinamarca e Holanda. 

Karen Dolva e seus cofundadores se conheceram no StartupLab em Oslo e fundaram a empresa em 2015. O que os uniu 
foi a conclusão de que quase todas as ferramentas tecnológicas foram desenvolvidas para tornar pessoas eficientes 
mais eficientes ainda. 

“Existe muita tecnologia interessante voltada para jovens e consumidores em massa. Levantamos a hipótese de que o 
grupo que fica fora dela continuará crescendo, a menos que alguém faça algo a respeito”. 

Atualmente, a No Isolation possui 25 funcionários (a maioria em Oslo, alguns no Reino Unido) e levantou investimentos 
de US$ 10,6 milhões. 

https://forbes.com.br/negocios/2020/05/computador-de-botao-unico-para-a-terceira-idade-faz-sucesso-durante-a-
quarentena/ 

 

TEXTO DE APOIO XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DEl-V6tdP8k 

https://forbes.com.br/negocios/2020/05/computador-de-botao-unico-para-a-terceira-idade-faz-sucesso-durante-a-quarentena/
https://forbes.com.br/negocios/2020/05/computador-de-botao-unico-para-a-terceira-idade-faz-sucesso-durante-a-quarentena/
https://www.youtube.com/watch?v=DEl-V6tdP8k
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TEXTO DE APOIO XIII 

Um robô como antídoto contra a solidão dos idosos 

Adam Satariano, Elian Peltier y Dmitry Kostyukov 

Uma paciente do lar de idosos de Jouarre, próximo a Paris, nina Zora, o robô que lhe faz companhia. 
DMITRY KOSTYUKOV 

12 JAN 2019 - 13:10 BRST 

Se chama Zora e é um humanoide de última geração. Sua missão é cuidar dos idosos. Custa 68.000 reais e está em 
hospitais do mundo todo. Passamos alguns dias com ele em um lar de idosos na França em que se transformou no 
melhor amigo dos pacientes 

É Zora. Assim que se chama. Pode não parecer grande coisa. Tem a aparência de ser mais um brinquedo bonito de 
última geração do que uma maravilha futurista, mas na realidade esse robô é a base de uma experiência na França para 
revolucionar o cuidado aos idosos. E está funcionando. 

Quando Zora chegou a Jouarre, um lar para idosos a uma hora de Paris, algo estranho começou a acontecer: muitos 
pacientes desenvolveram um vínculo emocional com o robô e o tratavam como um bebê. Abraçavam, ninavam e 
beijavam o aparelho robótico. Zora, que custa até 16.000 euros (68.000 reais), dava algo muito valioso a um idoso: 
companhia, em um lugar em que a vida pode ser solitária. Os pacientes do hospital de idosos sofrem de demência e 
outras doenças que precisam de cuidados 24 horas por dia. As famílias, entretanto, não fazem muitas visitas aos seus 
avós e os profissionais de cuidados psicológicos são sempre escassos. 

https://brasil.elpais.com/autor/el_pais_semanal/a/
https://brasil.elpais.com/tag/fecha/20190112
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/07/tecnologia/1533637654_599392.html
https://brasil.elpais.com/tag/francia
https://brasil.elpais.com/tag/ancianos
https://brasil.elpais.com/tag/paris
https://brasil.elpais.com/tag/robotica
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/06/ciencia/1459949778_182740.html
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Um grupo de idosos do hospital de Jouarre durante uma atividade com Zora. DMITRY KOSTYUKOV 

O enfermeiro que supervisiona Zora controla o robô de seu computador portátil. Frequentemente se esconde para que 
os pacientes não saibam que é ele que o dirige. O aparelho pode manter uma conversa com os internos porque o 
enfermeiro tecla palavras no computador para que ele as pronuncie. Alguns pacientes se referem a Zora como “ela” e 
outros como “ele”. 

A robótica ainda tem um longo caminho a percorrer antes de existir a possibilidade realista de se ter um enfermeiro 
humanoide. E Zora não é uma exceção. Não administra medicamentos, não tira a pressão, não troca os lençóis. Em 
Jouarre, alguns funcionários criticam o robô e acham que é uma ferramenta supérflua que só “mantêm os pacientes 
entretidos”, de acordo com uma das enfermeiras, Sophie Riffault. 

Sua colega, Nathalie Racine, afirma que não deixaria que um robô alimentasse os pacientes mesmo que pudesse fazê-
lo. Os seres humanos não deveriam delegar às máquinas situações tão íntimas. “Nada jamais poderá substituir o toque 
humano, a calidez pessoal que nossos pacientes precisam”, diz Nathalie. 

O robô ajuda uma paciente em reabilitação a 
caminhar. DMITRY KOSTYUKOV 

A experiência no lar de Jouarre, entretanto, 
nos permite ter uma ideia do futuro quando 
nossa dependência dos robôs será total para 
cuidar de nossos entes queridos à medida que 
envelhecerem. 

A ZoraBots, a empresa belga que fabrica o 
robô de Jouarre, afirma que vendeu mais de 
1.000 unidades a hospitais em todo o mundo, 
incluindo os Estados Unidos, Ásia e Oriente 
Médio. Faz parte da crescente ênfase na 

robótica focada no cuidado médico. Um cachorro robô fabricado pela Sony já é comercializado como companhia para 
idosos. “Precisamos lutar contra a solidão dos idosos”, diz Tommy Deblieck, executivo-chefe da ZoraBots. 
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Dar aos robôs mais responsabilidade para cuidar das pessoas no ocaso de suas vidas pode parecer uma possibilidade 
remota, mas muitos já a consideram inevitável. A população de idosos aumenta sem parar. Em 2050, o número de 
pessoas com mais de 60 anos será de 2,1 bilhões, de acordo com as Nações Unidas. 

E esses números indicam uma nova crise. Simplesmente não existirão pessoas para cobrir os postos de trabalho que a 
crescente assistência de saúde necessita. Seus defensores afirmam que deve ser criada uma nova tecnologia para salvar 
a situação. 

Zora se transformou em um antídoto contra a 
solidão dos idosos. DMITRY KOSTYUKOV 

O problema é especialmente grave na França, 
onde os hospitais enfrentam nos últimos 
tempos uma crise com greves dos 
profissionais de saúde que protestam pelos 
cortes orçamentários e a escassez de 
funcionários. O aumento dos suicídios de 
enfermeiras e médicos está nas manchetes, e 
o ministro da Saúde francês reconhece que o 
sistema hospitalar está “perdendo força”. 

O desafio consiste em criar máquinas capazes 
de realizar trabalhos mais complexos. Não é a mesma coisa levantar o ânimo de um paciente com uma canção e dar 
atenção médica. Por enquanto, o hospital francês, que adquiriu o robô com a ajuda de uma doação de caridade, só 
coloca Zora em funcionamento algumas vezes por mês. 

Na Austrália, um hospital que tem um robô do mesmo modelo de Zorra estudou seu efeito nos pacientes e funcionários. 
Os pesquisadores descobriram que melhorava o estado de ânimo de alguns pacientes e os fazia participar mais das 
atividades, mas precisava de um importante suporte técnico. A experiência dos funcionários do hospital francês foi 
parecida. 

Mickaël Feret, um dos enfermeiros de 
Jouarre, caminha com o robô pelo 
hospital. DMITRY KOSTYUKOV 

Os funcionários do lar de Jouarre se 
surpreendem com o apego que os pacientes 
sentem pelo robô. Mickaël Feret, um 
enfermeiro, diz que alguns deles sentem 
ciúmes de outros porque passam um tempo 
com Zora. Alguns pacientes chegam até a 
contar ao robô intimidades sobre sua saúde 
que não falariam aos médicos de carne e 
osso. Por exemplo, uma idosa que tinha 
marcas roxas no braço se negava a contar aos 

funcionários do hospital o que havia acontecido, mas disse a Zora que havia caído da cama enquanto dormia. 

“Ela traz um pouco de alegria a nossas vidas aqui”, disse Marlène Simon, de 70 anos, que precisou fazer uma 
traqueostomia e está há mais de um ano no hospital. “Gostamos dela, e sinto saudades quando não a vejo. A verdade 
é que penso nela frequentemente”. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/12/tecnologia/1542038734_872245.html
https://brasil.elpais.com/tag/ancianos
https://brasil.elpais.com/tag/onu_organizacion_naciones_unidas
https://brasil.elpais.com/tag/australia
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O robô se transformou em parte do 
entretenimento dos pacientes, que falam 
com ele e lhe contam seus 
segredos. DMITRY KOSTYUKOV 

Quando estivemos em Jouarre para ver 
como trabalha esse enfermeiro robô o dia 
para Zora foi longo. O humanoide visitou 
os pacientes separadamente de manhã e 
depois foi utilizado para ajudar nos 
exercícios de grupo e em outros afazeres 
ao longo do dia. Exaustivo. 

No final do dia, o colocaram na pequena mala em que passa a noite, guardada em um armário no escritório da 
secretaria. 

Havia ficado sem bateria. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/07/eps/1546865049_782991.html 

TEXTO DE APOIO XIV 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu3jgakNgc0 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/07/eps/1546865049_782991.html

