
 
Proposta de Redação  

 
A Inclusão digital para a Terceira Idade: melhora autoestima, exercita o cérebro e dinamiza o                             
potencial social. Ao lidar com novas tecnologias, idosos passam a ter uma vida mais dinâmica,                             
produtiva e cheia de possibilidades. Com base no seu conhecimento sobre o gênero e nos                             
textos motivadores, escreva um texto dissertativo com o tema: A inclusão digital dos idosos 
 
TEXTO I 
 
Envelhecer hoje em dia para aqueles idosos que mal tiveram oportunidade de frequentar os bancos escolares                 

pode significar exclusão digital e isolamento social. A revolução da informática transformou drasticamente os              
modos de produção do saber e as formas de comunicação. E muitos idosos ficaram à margem desta inovação. 
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.                
Foram várias as queixas dos idosos de que seus filhos, netos, sobrinhos etc não tinham paciência para ensiná-los                  
a manusear o aparelho e compreender suas funções. Esta foi uma das principais motivações para que o IPGG                  
voltasse o olhar na busca por um programa de inclusão digital adaptado ao idoso, considerando sua                
escolaridade, experiência anterior com tecnologias, habilidade manual, acuidade visual e auditiva e funções             
cognitivas. 
 
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”.            
Conforme o parágrafo primeiro deste artigo: “os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às               
técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna”. 
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TEXTO II 
 
Por que a moda é tão importante para os adolescentes? 
Não há como negar que a tecnologia revolucionou muito a nossa vida. Contudo, em qualquer idade, o contato 
com as suas ferramentas oferece riscos e benefícios, sendo que a inclusão digital para idosos é um ponto que 
merece atenção. 
O ideal é conseguir explorar as vantagens da melhor maneira, sem deixar de lado alguns cuidados para prevenir 
possíveis problemas. No post de hoje, separamos as vantagens da inclusão digital na terceira idade e como 
evitar riscos. Confira! 
 
APRENDIZADO CONTÍNUO 
Na terceira idade, um dos riscos que os idosos sofrem é estagnar o processo de aprendizado. Afinal, já 
aprenderam tantas coisas durante a vida escolar e profissional que agora é hora de descansar, certo? 
De fato, isso faz sentido e é bom poder desacelerar um pouco. No entanto, aprender sobre novos assuntos e 
adquirir novas capacidades também deve fazer parte da rotina de toda pessoa saudável e ativa. 
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Aliás, manter o cérebro em constante aprendizado pode funcionar como um remédio. Especialmente para quem 
já se aposentou e está sentindo o impacto da redução das atividades, fazer isso é imprescindível para continuar 
com autonomia e vivacidade. 
O acesso à internet permite o acesso a uma infinidade de cursos online de conteúdos variados, como artesanato, 
idiomas, culinária, história ou qualquer outro tema que a pessoa julgue interessante. Sem contar que você pode 
conhecer o mundo de uma forma prática e barata, aprimorando cada vez mais seus conhecimentos e cultura. 
 
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 
A princípio, a inclusão digital pode ser um grande desafio para os idosos. Como eles não cresceram 
familiarizados com as tecnologias como as novas gerações, tudo parece um pouco mais difícil. 
Mas a verdade é que, com o tempo — e, muitas vezes, com a ajuda de alguém —, o mundo virtual vai ficando 
mais próximo e simples. Lidar com essas novidades já é uma nova habilidade, mas, além disso, é possível 
melhorar a coordenação motora, a capacidade de memorização e ainda aprender sobre coisas que você nunca 
tinha pensado antes. 
 
VIDA SOCIAL MAIS ATIVA 
Uma das grandes causas de doenças como a depressão nessa fase da vida é a falta do convívio social. Em 
muitos casos, os amigos vão se afastando, já não há mais as relações cotidianas do trabalho e os familiares estão 
ocupados com outros afazeres. 
Tudo isso é capaz de gerar uma sensação de abandono e angústia nos idosos. Logo, é fundamental que eles 
consigam manter a vida social ativa para evitar esse tipo de problema e, ainda, melhorar a autoestima. 
Nesse aspecto, as ferramentas da internet podem contribuir muito. As redes sociais, os aplicativos de conversa 
em tempo real e até mesmo os tradicionais e-mails servem para aproximar as pessoas, ajudando a manter um 
contato mais próximo. 
 
ESTÍMULO AO ENTRETENIMENTO 
Além de conversar com pessoas queridas, o mundo online possibilita que você se divirta de várias maneiras: 
jogos, filmes e seriados estão entre as opções de entretenimento que mais fazem sucesso entre os usuários da 
internet. 
O melhor de tudo é que, na maioria das vezes, você não precisa de mais nada para curtir sua diversão. Basta 
ligar sua série favorita e assistir quando quiser, ou então simplesmente abrir os jogos de que gosta (sem precisar 
de um parceiro por perto para jogar cartas, por exemplo). 
Enfim, contar com essas possibilidades realmente é um grande benefício que a internet nos proporciona. Porém, 
vale lembrar que é preciso ter alguns cuidados para não a usar de maneira que traga consequências negativas. 
Nesse sentido, uma das principais regras é ficar muito atento para não passar qualquer informação pessoal, 
principalmente dados sobre sua rotina, vida financeira e senhas. Compartilhar algo “sem querer” pode ser um 
caminho sem volta e uma porta aberta para golpistas. 
Clicar em links perigosos é outro risco que deve ser evitado. Portanto, sempre desconfie de superpromoções, 
correntes, prêmios inesperados, vídeos inusitados ou de pessoas desconhecidas. 
Aliás, se estiver perdido, prefira perguntar a um familiar ou amigo que tenha maior domínio da internet antes de 
tomar qualquer decisão. Os netos podem ser ótimos professores, assim como fazer um curso de informática 
também é uma boa alternativa! 
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TEXTO III 
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TEXTO IV 
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