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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar os impactos da estratégia de estimulação cognitiva, via computador, 
em idosos com ou sem comprometimento cognitivo leve (CCL), e o impacto em sua 
qualidade de vida. Métodos: Trata-se de um estudo de intervenção controlado e 
randomizado, alinhado a um estudo de coorte populacional, realizado em um complexo 
assistencial Hospital Universitário, com caráter qualitativo e quantitativo. A coleta de 
dados foi realizada antes e após a intervenção. Utilizou-se o instrumento WHOQOL-Bref 
para mensurar a qualidade de vida e, questões semiestruturadas que geraram categorias 
de análise. Os dados foram digitalizados em um banco de dados no programa Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) para a realização de análises descritivas. A amostra 
foi composta por 92 idosos divididos em 38 do grupo intervenção e 54 do grupo controle. 
Foram realizadas 34 oficinas com duração de 17 semanas. Resultados: A maioria dos 
idosos eram do sexo feminino (81,5%), com média de 75,5 (±7,3) anos de idade e, 48% 
estudaram até o 1ºgrau. Os resultados apresentaram um aumento significativo na 
qualidade de vida dos idosos que participaram do grupo intervenção. A média global do 
questionário referente ao pós-teste foi de 16,14 (±1,5) para o grupo intervenção, ficando 
acima da média inicial no pré-teste de 14,63 (±1,5) e, acima da média do grupo controle 
que pontuou 14,47 (±1,6) no pós-teste. Os resultados apontaram um nível elevado na 
auto avaliação de sua condição física, mental, nas relações sociais, meio ambiente e 
qualidade de vida. Através da análise das categorias, os idosos que frequentaram as 
oficinas ganharam autonomia, confiança, melhora da memória, aumento da rede social 
e, inclusão a “era digital”, aprendendo a lidar com diferentes tecnologias. Conclusões: 
O presente estudo demonstrou a eficácia das oficinas de estimulação cognitiva como 
uma ferramenta de manutenção e melhoria de qualidade de vida dos idosos, pois está 
diretamente relacionada ao grau de satisfação, autonomia, independência e novos papéis 
sociais, além de proporcionar um envelhecimento ativo. Outro ganho foi a aprendizagem 
de novos conteúdos e a inserção social e digital dos participantes.  
 
Palavras-chave: Idoso, Estimulação cognitiva, Computador, Novas tecnologias e 
Qualidade de Vida. 
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Abstract 

 

Objective: To evaluate the impact of the cognitive stimulation strategy, via computer, in 

the elderly with or without mild cognitive impairment (MCI), and the impact on their quality 

of life. Methods: This is a randomized controlled intervention study, aligned to a 

population cohort study, performed in a University Hospital care complex, with a 

qualitative and quantitative character. Data collection was performed before and after the 

intervention. The WHOQOL-Bref instrument was used to measure quality of life and semi-

structured questions that generated categories of analysis. The data were scanned in a 

database in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program to perform 

descriptive analyzes. The sample consisted of 92 elderly individuals divided into 38 from 

the intervention group and 54 from the control group. There were 34 workshops lasting 

17 weeks. Results: The majority of the elderly were female (81.5%), with an average of 

75.5 (± 7.3) years of age, and 48% studied to the 1st degree. The results showed a 

significant increase in the quality of life of the elderly who participated in the intervention 

group. The overall mean of the post-test questionnaire was 16.14 (± 1.5) for the 

intervention group, being above the initial pre-test mean of 14.63 (± 1.5) and above 

average of the control group that scored 14.47 (± 1.6) in the post-test. The results showed 

a high level of self-evaluation of their physical, mental, social, environmental and quality 

of life. Through the analysis of the categories, the elderly who attended the workshops 

gained autonomy, confidence, improved memory, increased social networking, and 

included the "digital age", learning to deal with different technologies. Conclusions: The 

present study demonstrated the effectiveness of cognitive stimulation workshops as a tool 

for maintaining and improving the quality of life of the elderly, as it is directly related to the 

degree of satisfaction, autonomy, independence and new social roles, as well as providing 

an active aging. Another gain was the learning of new contents and the social and digital 

inclusion of the participants. 

Key words: Elderly, Cognitive stimulation, Computer, New technologies and Quality of 

life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui atualmente 190.755.799 habitantes. Este 

crescimento populacional se deu principalmente na faixa etária que compreende 

indivíduos adultos, com a participação significativa da população idosa. O 

aumento relativo da população com 65 anos ou mais passou de 4,8% em 1991 

a 7,4% em 2010.  

Em frente a esta realidade, os idosos representam hoje o maior índice de 

envelhecimento da população residente. Estima-se que até 2020 este percentual chegue 

a 12%, principalmente nas regiões Sul e Sudeste considerados polos de 

envelhecimento populacional do país. (IBGE, 2010).   

Segundo projeções realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

2025 o Brasil será o sexto país do mundo em número de população idosa. Dentro desse 

segmento, os indivíduos com 80 anos ou mais são considerados a parcela que mais 

cresce. (WHO, 2002). Devido a esta realidade, a pirâmide populacional brasileira 

começou a sofrer transformações significativas e, em 2050, chegará a ser uma pirâmide 

invertida tamanho o aumento populacional, como demostrado na figura 1. (IBGE, 2014). 

 

 
                     Fonte: IBGE, 2014. 

 
Figura 1. Pirâmide Etária Absoluta – Brasil – Projeções populacional para 2050 
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Esse fenômeno pressiona a sociedade a repensar a velhice, a entender o lugar 

social ocupado pelo idoso. Esse processo se intensifica cada vez mais, não só no Brasil 

como no mundo, o que não significa que os países estão preparados para lidar com a 

longevidade da população, devido consequências e impactos em diversas áreas como: 

saúde, transporte coletivo, previdência social, dentre outras. (Assis, 2005).  

Estudos afirmam que idosos também sofrerão as consequências da desigualdade 

social, aspectos demográficos e epidemiológicos. Devido a isto, construir estratégias para 

preservar a qualidade de vida e a saúde desta população é um grande desafio para as 

políticas públicas, para os profissionais que atuam na área do envelhecimento e também 

para os idosos, que devem reivindicar seus direitos perante à sociedade. (Veras, 2003).  

Esse processo de envelhecimento pode ser acompanhado pelo declínio das 

capacidades cognitivas dos idosos, que possuem ligação com suas peculiaridades de 

vida. Este declínio é decorrente de um processo fisiológico normal ou patológico que, 

pode comprometer o bem-estar biopsicossocial do idoso, barrando-o de continuar uma 

vida socialmente participativa, refletindo diretamente em seu convívio familiar 

e na sociedade em que vive, pois ocasiona maior vulnerabilidade e dependência, levando 

idosos ao abandono e perda total de autoestima. (Machado et al., 2007).  

Diante das transformações sociais, o perfil do idoso modificou-se muito nos últimos 

tempos. Antigamente, o idoso, principalmente após a aposentadoria, recolhia-se em sua 

casa vivendo seus últimos anos cuidando de netos e relembrando suas histórias. Hoje, 

apresentam maior vitalidade, trabalhando após a aposentadoria, buscando novos 

projetos e tornando-se pessoas ativas nas mudanças sociais e políticas. (Kachar, 2002).  

Com o avanço da tecnologia, o idoso de hoje ainda tem dificuldades para entender 

essa nova linguagem e lidar com essa nova realidade. Todas essas modificações 

podem ocasionar uma exclusão social. Diante disto, faz-se necessário a formulação de 

cursos específicos para atender a esta faixa etária, além de maior incentivo quanto ao 

uso dos novos meios de tecnologia, com a criação de mais locais com acesso fácil ao 

computador e a Internet, principalmente em unidades que prestam atenção primária em 

saúde, otimizando espaço e o tempo de quem aguarda para realizar algum 

procedimento. (Verona et al., 2006). 
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1.1 Atenção Primária a Saúde  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988 e 

posteriormente regulamentada pelas Leis 8.080 de 1990 (Lei Orgânica de Saúde). Desde 

então, todos os cidadãos possuem o direito de utilizar o SUS de forma equitativa e 

integral, reforçando o direito à saúde e amparo à população idosa. (Brasil, 2010). 

Como marco na criação de políticas voltadas à saúde do idoso, temos a Política 

Nacional do Idoso (Lei 8.842 de 1994), que foi sendo aprimorada e publicada em 2006 

na 2ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento. Na década que 

passou, pudemos observar uma mudança na expectativa significativa de vida e também 

no movimento em torno de políticas que visam proporcionar o envelhecimento ativo da 

população e a longevidade. (Brasil, 2006). 

Com a finalidade de humanizar e qualificar o cuidado, o SUS está orientado para 

promover uma Atenção Primária à Saúde (APS). O Pacto pela Vida e a Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), ambos de 2006, elucidam que a atenção à saúde 

da população considerada idosa, que passou a ser prioridade no SUS, deve ter como 

porta de entrada a APS e pelo Programa Saúde da Família (PSF). Ainda como diretrizes 

SUS, este atendimento, quando necessário, possui uma rede de serviços especializados 

de média e alta complexidade. Para a PNSPI, estamos longe de uma realidade ideal 

quanto à efetividade do SUS em atender as necessidades e demandas de saúde da 

população idosa no Brasil. (Brasil, 2006; Drumond et al., 2014). 

Para atender melhor às necessidades desta população, a OMS tem projetos que 

visam a educação dos profissionais da APS para atender as necessidades da demanda 

de velhos e da população que está envelhecendo. Segundo estas novas diretrizes, as 

equipes de saúde da APS devem receber treinamento em competências para o 

atendimento de idosos. De acordo com esta proposta, a busca de novas estratégias para 

melhoria da qualidade de vida desta população é necessária, além de proporcionar 

melhora no estado físico, mudar o estigma de que o atendimento no SUS é apenas para 

obtenção de medicamentos, realizar exames e consultas de rotina.  Além disto a OMS 

criou o Plano de Combate à Demência visando novas estratégias de intervenções não-
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medicamentosas para diminuir casos novos e também para melhorar a qualidade de vida 

dos idosos, com adesão do país a este Plano. (Gonçalves et al., 2004).  

 

1.2 Envelhecimento e os aspectos cognitivos, fisiológicos e emocionais 
 

O conceito de envelhecimento populacional foi datado inicialmente na França no 

final do século XVIII e, só após esse período se disseminou para os demais 

países.  O termo terceira idade surgiu logo após para designar o período da vida 

intercalado entre a aposentadoria e a velhice. Inversamente ao que se imagina, o 

envelhecimento é resultado do declínio das taxas de fecundidade de uma população, 

e não do declínio de suas taxas de mortalidade. Uma população se torna envelhecida a 

medida em que a proporção de indivíduos jovens diminui. (Beauvoir, 1990). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o envelhecimento ativo está 

relacionado com melhorias nas oportunidades de saúde, segurança e participação social 

durante todo o processo de envelhecimento. (WHO, 2002).  

O processo natural do envelhecimento foi considerado, por muitas décadas, como 

sendo um estado patológico. Os idosos eram considerados doentes e sem perspectiva 

de futuro. Atualmente, sabe-se que esse processo natural do envelhecimento envolve 

modificações biopsicossociais. É um fenômeno heterogêneo ao qual cada um passa de 

uma determinada maneira. Existem diferenças caracterizadas como senescência, 

compreendendo as alterações naturais durante o envelhecimento e, a senilidade, 

compreendendo as alterações ocasionadas por doenças. Estas transformações podem, 

ou não, determinar a perda das capacidades de adaptação dos indivíduos ao meio 

ambiente, levando a um quadro de vulnerabilidade e maior incidência de processos 

patológicos, influenciando diretamente na integração e adaptação social do idoso. 

(Okuma, 1998). 

Quando nos referimos à saúde do idoso, devemos levar em consideração dois 

processos distintos de envelhecimento: A senescência, vista como um processo normal 

de perdas progressivas e de diminuição de reserva funcional e, a senilidade, definida 

como o desenvolvimento de condições patológicas por estresse emocional, acidentes ou 

doenças. (Ciosak et al, 2011). 



5 
 

 

A imunossenescência, que é o envelhecimento normal do sistema imunológico, é 

caracterizada por alterações dos componentes celulares e moleculares, corroborando a 

um estado de inadequada atividade do sistema de defesa. Dessa forma, ocorre maior 

suscetibilidade a infecções, menor resposta a imunizações e um maior índice dos 

fenômenos considerados autoimunes, neoplásticos e degenerativos comparando a 

indivíduos mais jovens. (Aw et al, 2007). 

Quanto aos aspectos cognitivos, determinados déficits de memória são 

considerados comuns em um processo de envelhecimento saudável. (Stuart-Hamilton, 

2002). Alguns estudos realizados mundialmente revelam diferenças claras entre memória 

operacional e a memória episódica entre indivíduos jovens e idosos. Já quando nos 

referimos aos estágios do processo de memorização, compreendendo codificação, 

estocagem e resgate, verificou-se a existência de diferenças significativas entre jovens e 

idosos durante a fase de codificação e de resgate das informações. (Yassuda, 2006).  

Aproximadamente, cerca de 20 a 25% dos indivíduos acima da faixa etária dos 60 

anos são portadores de déficits cognitivos não demenciais, estes representados pelo 

Comprometimento Cognitivo Leve (CCL), que nem sempre evoluem para um quadro de 

demência, porém, a taxa de conversão de CCL para Doença de Alzheimer (DA) é de 

10%. (Bruscoli e Lovestone, 2004).  

Em um estudo realizado em 2010 por Montaño e Ramos, a taxa de conversão para 

demência de idosos com CCL foi de 91,3 por mil pessoas-ano. Já dentro da coorte do 

Estudo Epidoso, a taxa cai para 61,3 por mil pessoas-ano, devido a maioria dos idosos 

serem considerados muito idosos. 

O CCL pode estar relacionado com outros quadros clínicos, traumatismos, 

infecções, doenças metabólicas, doenças vasculares e psiquiátricas. Esse 

comprometimento cognitivo, que pode ser associado ou não a outras enfermidades, 

juntamente com o isolamento social da população idosa, os expõe a um maior risco de 

negligência e abuso. (Winblad et al., 2004). 

Já o papel social dos idosos é um dos fatores mais importantes no significado do 

envelhecimento, pois depende da forma de vida que o indivíduo tenha levado, além das 

condições atuais que se encontra. Isolamento social leva a um quadro de depressão e 

abandono, piorando consequentemente seu estado físico e mental. Essas alterações são 
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observadas principalmente quando ocorre a perda de comando e decisão que o idoso 

estava acostumado a exercer e as relações entre familiares modificam-se. Podemos 

observar essas perdas significativas com as mudanças de vida dos idosos como: 

aposentadoria e perda de identidade familiar. Geralmente, os filhos se responsabilizam 

pelos pais e, esquecem-se diversas vezes de necessidades importante para esta 

população, como a simples necessidade de serem escutados, oriundos da falta de tempo 

e paciência. O ambiente familiar determina características do comportamento do idoso 

pois, em um ambiente saudável e harmonioso, possibilita o crescimento do idoso e não 

o exclui da vida familiar. Um ambiente hostil os leva à depressão e agressividade, levando 

o idoso a isolar-se socialmente e ficar repleto de medos de errar novamente e ser punido, 

minando sua autoestima. (Zimerman, 2000). 

Devido a estes fatores correlacionados, o indivíduo idoso precisa ser visto por 

completo, pois, esse conjunto de fatores biopsicossociais leva a mudanças significativas 

em sua qualidade de vida e no processo normal do envelhecimento. (Barros, 2000). 

 

1.3 Qualidade de vida na velhice 

 

O tema da influência da saúde sobre as condições e a qualidade de vida, e vice-

versa, tem ocupado políticos e pesquisadores desde o final do século XX. Segundo 

Minayo (2000), a qualidade de vida é uma noção específica do ser humano que tem sido 

aproximada ao grau de satisfação encontrado em diversas esferas como: vida familiar, 

amorosa, social, ambiental e à própria estética existencial, resultando na capacidade de 

efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que uma determinada sociedade 

considera seu padrão de conforto e bem-estar. O termo é complexo e possui muitos 

significados. Pode refletir conhecimentos obtidos durante toda a vida, experiências e 

valores do indivíduo e sociedade em épocas distintas, espaços sociais e histórias 

diferentes, sendo, portanto, uma construção social constante variável entre indivíduos 

diferentes. 

Quando utilizamos a expressão "qualidade de vida", lidamos com diversas 

vertentes que compreendem desde um conceito popular, mais utilizado na atualidade e 

que engloba sentimentos e emoções, relações pessoais, eventos profissionais, 
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propagandas da mídia, política, sistemas de saúde, atividades de apoio social, dentre 

outros, até a perspectiva científica, com vários significados na literatura médica. Devido 

a isto, a OMS, desde o início da década de 90, salientou que as medidas de qualidade 

de vida revestem-se de particular importância na avaliação de saúde, considerando tanto 

a perspectiva individual como a esfera social. (Gill e Feisntein, 1994). 

Apesar das diferentes ideias a respeito do conceito de qualidade de vida, três 

aspectos fundamentais referentes ao construto “qualidade de vida” foram obtidos por 

meio de um grupo de experts de diferentes culturas, englobando: (1) subjetividade; (2) 

multidimensionalidade; (3) presença de dimensões positivas (ex. mobilidade) e negativas 

(ex. dor). O desenvolvimento desses três elementos norteou a definição de qualidade de 

vida como "a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações" (WHOQOL GROUP, 1994).    

Pereira (2002) descreve que de acordo com as avaliações subjetivas da qualidade 

de vida de idosos, devem preocupar-se com o que acontece ao indivíduo nas diferentes 

etapas do envelhecimento, desde mudanças físicas até a desvalorização social 

consequente da aposentadoria, considerando qual seu sentimento e entendimento 

dessas situações, seus ganhos e perdas psicológicas, suas frustrações e aspirações. 

Para que possamos avaliar a qualidade de vida do idoso, há a necessidade da adoção 

de múltiplos critérios de natureza biológica, psicológica e socioestrutural devido a vários 

elementos que são apontados como determinantes ou indicadores de bem-estar na 

velhice tais como: longevidade, saúde biológica, saúde mental, satisfação, controle 

cognitivo, competência social, produtividade, atividade, eficácia cognitiva, status social, 

renda, continuidade de papéis familiares, ocupacionais e continuidade de relações 

informais com amigos. (Neri e Cachioni, 1999).  

Diante desta realidade, a inclusão digital para os indivíduos idosos surge como 

uma nova ferramenta para manutenção e aumento da qualidade de vida pois, coloca o 

idoso em contato com diferentes práticas de socialização com o mundo contemporâneo 

e com outras pessoas que utilizam o mundo virtual para se relacionar, o que favorecerá 

as relações humanas no caráter familiar, social, comercial entre outros. Além disto, esta 

atividade auxilia nos estímulos cognitivos, musculares e motores (Bizelli et al., 2009). 
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1.4 Inclusão digital do idoso 

 

Atualmente, a civilização possui uma nova maneira de pensar o tempo, de agir, de 

se organizar, de levar a vida, tudo isto devido à globalização. Grande parte destas 

transformações se deu devido à evolução das tecnologias, dentre elas celulares e 

computadores. Diante desta realidade, o indivíduo possui uma alta capacidade de 

manipular informações a seu favor, seja para fins profissionais ou pessoais. Infelizmente 

o avanço da tecnologia pode excluir algumas parcelas da população, dentre elas, 

idosos. (Saraiva e Argimon, 2008). 

O desenvolvimento da tecnologia utilizada com a finalidade de ajudar traz novas 

oportunidades para pessoas que fazem uso dela, dessa maneira, se torna um facilitador 

no processo de comunicação e envolvimento pessoal, melhorando as relações 

interpessoais, proporcionando encontros com amigos e parentes em um ambiente de 

informação e troca de ideias, resultando na diminuição do isolamento, proporcionando 

bem-estar, melhora na qualidade de vida e estimulação mental. (Kachar, 2002). 

Hoje, a população da terceira idade, que ficou inicialmente excluída do processo 

de inclusão tecnológico, tem uma nova chance de se inserir no convívio social, não se 

limitando a ficar à margem da sociedade. (Sá, 1999). 

Ainda é considerado grande o analfabetismo digital entre a população idosa. Este 

fato é um grande desafio para a sociedade mundial, vista a relevância do computador na 

vida cotidiana. Diante desta realidade, estudos indicam possíveis diferenças na 

capacidade de aprendizagem do idoso devido a bloqueios, falta de motivação, exclusão 

social dentre outros, o que não significa que idosos não possam aprender e produzir 

intelectualmente. (Erbolato,1997). 

Além desses fatores, os idosos podem possuir algumas limitações impostas pela 

idade, como dificuldades motoras, de visualização, mental e problemas para entender a 

linguagem computacional. (Tezza e Bonia, 2010). 

Apesar de todas as dificuldades, Czaja (1997) afirmou que os idosos são 

receptivos à utilização do computador, mesmo expressando menos confiança no uso 

de novas tecnologias que os indivíduos mais jovens. 
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O computador pode ser usado pela terceira idade como instrumento de autonomia, 

de trocas intergeracionais, por meio das redes de relacionamento e de interações que 

esse meio proporciona, possibilitando um envelhecimento mais ativo e uma nova 

modalidade de inclusão social. (Balbinotti, 2003). 

A rede mundial de computadores, ou internet, surgiu nos Estados Unidos da 

América (EUA) no final dos anos 50 em plena Guerra Fria, com a finalidade de facilitar a 

comunicação entre os locais críticos do sistema de defesa Norte-Americano. 

(Afonso, 2000).   

Hoje, a internet é considerada mais um canal de conhecimento, de buscas e 

trocas. Ela não substitui as relações humanas, mas pode facilitá-las. Além disso, a 

internet auxilia nas formas de produção, une diferentes povos e culturas, libera tempo e 

provoca o surgimento de uma nova forma de cultura, a digital. (Teixeira, 2002).  

Para auxiliar no processo de manutenção da saúde cognitiva do idoso, na 

manutenção de sua qualidade de vida e na inclusão social, o computador vem sendo 

utilizado como uma importante ferramenta para os profissionais que lidam com esta 

população. 

 

1.5  Reabilitação cognitiva do idoso via inclusão digital 

 

 A informática e saúde (IS) é um campo do conhecimento científico que lida com o 

armazenamento, busca, distribuição e otimização do uso da informática biomédica para 

a solução de problemas e tomadas de decisões. Está diretamente relacionada com a 

prevenção e promoção em saúde, educação do paciente, epidemiologia e assistência 

social. (Blois e Shortliffe, 1999).  

A IS tem papel facilitador no acesso dos idosos aos recursos em saúde, seja no 

campo da promoção, prevenção ou na reabilitação, reconhecendo o papel dos cidadãos 

como autores responsáveis pela manutenção de sua própria saúde. (Levy, 1977).  

Uma das ferramentas utilizadas dentro do campo da informática em saúde é a 

formulação de oficinas, que são constituídas por “espaços” pedagógicos teórico-práticos 

criados para vivência, reflexão/reconstrução de conhecimento. Nesses espaços, os 

idosos podem aprender fazendo a partir de problematizações, investigações, 
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descobertas e cooperações e, além disto, interagem socialmente com outras 

pessoas. (Vieira, 2002).  

Assim, por meio dessas oficinas, os idosos se envolvem com aprendizado e com 

a elaboração de algo para ser usado por ele e em prol dele. Além disso, é uma forma de 

ensinar e de aprender que exige imaginação, visando também uma nova forma de 

inclusão social: a digital. Nesse processo o indivíduo se apropria do que aprendeu e utiliza 

de forma significativa em sua vida. (Ander_Egg, 1990).  

A Internet quando utilizada para o ensino e constituição de espaços sociais tem o 

poder de revolucionar e diferenciar a visão que todos possuem do mundo.  O ser humano 

é o principal agente de sua aprendizagem e sociabilidade. (Moran, 1997).  

Essas ferramentas que a Internet dispõe são apontadas por diversos 

pesquisadores como eficientes para democratizar as informações bem como socializar 

as experiências humanas, o que nos remete a um maior exercício de cidadania e 

aumento no convívio social.  (Lopes e Alves, 2006).  

Tezza e Bonia (2010) enfocaram que o interesse social está diretamente 

relacionado com o interesse de inclusão digital. O idoso passa a sentir-se membro 

atuante na sociedade, interagindo entre pares, com membros da família e no mercado 

de trabalho com maior facilidade.   

Czaja (1997) afirmou que os idosos são receptivos ao uso de e-mail e chats 

de relacionamentos, aumentando sua interação social. Em seu estudo, levantou 

a necessidade de buscar alternativas de acessibilidade ao computador e à internet para 

essa população idosa, devido à demanda e os benefícios para a qualidade de vida e 

inserção social.   

Com a popularização do acesso à internet, organizações sociais e governamentais 

trabalham na criação e implantação de postos de acesso gratuitos e tele centros para a 

população de um modo geral, incluindo a terceira idade. Além disto, precisamos levar em 

consideração que a exclusão social e digital não é fruto apenas da falta de infraestrutura, 

idade, escolaridade e classe econômica e que apesar dessas barreiras e paradigmas, o 

idoso é um ser atuante e a sua inclusão no mundo digital é mais uma ferramenta eficaz 

contra sua marginalização social. (Afonso, 2000).  



11 
 

 

A interação social mediada por computador/internet pode ser percebida de duas 

formas distintas. A primeira delas é a interação mútua entre as pessoas em canais de 

chat ou conversas via Messenger (MSN). Já a interação reativa compreende votações 

online onde as opções de contato são limitadas. Mesmo com este caráter, ambas as 

interações podem ser sociais, influenciando, criando e modificando conteúdos a partir 

das diversas ferramentas que a internet proporciona. (Recuero, 2006).  

Estas interações realizadas através do uso do computador são compreendias na 

medida em que os indivíduos criam seus perfis no ciberespaço e se permitem criar novos 

laços sociais, e o idoso, como qualquer outro usuário, participa ativamente dessa nova 

modalidade. (Primo, 2003).   
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os impactos da estratégia de estimulação cognitiva, via computador, em 

idosos com ou sem comprometimento cognitivo leve (CCL), e o impacto em sua qualidade 

de vida. 

 

2.1 Objetivos específicos  

 

Avaliar a aceitabilidade e a aderência desta estratégia de estimulação cognitiva 

pelos participantes das oficinas. 

Mensurar a qualidade de vida dos idosos antes e depois das oficinas de 

estimulação cognitiva. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com a finalidade de estimular a memória, algumas modalidades de treino cognitivo 

têm sido propostas para atender a população idosa. As principais enquadram-se em 

oficinas de memória e a prática de exercícios físicos. Antigamente, todas as práticas de 

estimulação cognitiva em idosos eram realizadas individualmente. Hoje em dia, essa 

prática tem se mostrado eficaz quando aplicada em grupo, pois, além do estímulo da 

memória, os idosos socializam entre si e criam novas redes de suporte social, além de 

envolver um maior número de pessoas.  (Dias e Lima, 2012). 

 A prática do treino cognitivo de memória envolve a instrução de estratégias que 

são divididas em duas categorias: treino unifatorial e treino multifatorial. A que tem 

demonstrado maiores possibilidades de ganhos de memória é a multifatorial por incluir 

diversas estratégias, diferente da unifatorial, em que apenas uma estratégia é abordada. 

(Herrmann e Searleman, 1992; Stigsdotter e Backman, 1989). 

 Em um estudo realizado por Santos et al. (2012), idosos analfabetos com 

Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) foram submetidos a oficinas de estimulação 

cognitiva em grupo e obtiveram melhora na autopercepção da memória, melhorando 

também integração/socialização e as atividades de vida diária (AVDs). As atividades 

desenvolvidas durante as oficinas contribuíram para a manutenção da autonomia, 

qualidade de vida e promoção da saúde dos sujeitos que passaram pela intervenção. 

Resultados semelhantes foram observados no estudo de Belleville et al. (2006) e Kurz et 

al (2009). Idosos com CCL reagiram de forma positiva e significativa quanto à 

estimulação, melhorando qualidade de vida e bem-estar mental.  

 Já em idosos sem nenhuma patologia ou CCL, alguns estudos demonstram a 

eficácia de oficinas em grupo para a manutenção e plasticidade cerebral. Em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS), um grupo de psicólogos desenvolveu oficinas com 

idosos evidenciando a importância desse tipo de atividade na Atenção Primária à Saúde. 

Os participantes demonstraram preservar o estado cognitivo, maior socialização e 

diminuição do isolamento na velhice. (Wanderbroocke et al., 2016). 

As atividades desenvolvidas durante as oficinas de treino cognitivo, de uma forma 

geral, são elaboradas de forma lúdica com técnicas de memorização específicas para o 
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conteúdo ensinado. O objetivo é resgatar funções de memória comprometidas e estimular 

algumas áreas já perdidas, além de favorecer ações cotidianas, orientação espacial, 

aquisições motoras e a qualidade de vida. O aspecto lúdico, que vem do latim ludus e 

significa brincar, é o principal facilitador do aprendizado de indivíduos idosos, 

colaborando para a melhoria da saúde mental, facilitando a sociabilidade e a construção 

do conhecimento. Essas atividades, que podem ser desenvolvidas em qualquer tipo de 

oficina de estimulação em grupo envolvem o uso de jogos, brinquedos, música, leitura e 

tudo que proporcione bem-estar, porém, possuem um objetivo terapêutico. O computador 

passa a ser uma grande ferramenta para esta finalidade. (Oliveira et al., 2012).  

O treino realizado no computador ou outras tecnologias, mesmo quando realizado 

em grupo, individualiza a maneira de treinar a memória. Cada indivíduo se adequa ao 

aprendizado de uma forma singular. Cipriani et al. (2006) desenvolveram um software 

denominado Neuro Psychological Training (NPT) capaz de estimular diversas áreas 

cerebrais e, portanto, realizar diferentes tipos de treino cognitivo com ganhos mais 

rápidos e eficazes de memória e qualidade de vida, além de melhorar a realização das 

AVDs.  

A grande maioria dos estudos realizados que utilizam alguma técnica de treino 

cognitivo possuem um desenho experimental parecido, todos controlados e com 

randomização e podem ser comparados a outros tipos de intervenção como 

medicamentosa, ocupacional, comportamental ou sem estimulação alguma. Olchik et al. 

(2012) desenvolveram um estudo mesclando idosos com ou sem CCL, alocando-os em 

dois grupos experimentais e um grupo controle. Após sessões de estimulação cognitiva, 

os resultados encontrados apontam melhora na cognição dos idosos com CCL, 

demonstrando que os participantes passaram a desempenhar algumas tarefas com a 

mesma facilidade de idosos sem CCL, mostrando assim, a presença da plasticidade 

cerebral através de novas conexões neurais.  

Em um estudo realizado dentro da coorte do Projeto Epidoso, Xavier et al. (2008) 

realizou oficinas de Internet para idosos com a capacidade cognitiva comprometida, ou 

seja, já em processo demencial, ensinando-os a mexer no computador. Como resultado, 

observou que indivíduos demenciados possuem capacidade de interagir com 

computadores e com as demais ferramentas de informática de acordo com a sua 
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capacidade cognitiva e funcional, portanto, esse tipo de estimulação cognitiva se utiliza 

de computadores e novos aprendizados para a reabilitação. Além disto, os participantes 

preservaram sua autonomia e aumentaram sua independência.   

Após a revisão dos demais estudos, a realização do presente trabalho justifica-se 

em função do aumento da utilização do computador, internet e redes sociais por idosos 

no mundo todo. Juntamente com essa demanda, a população que está em constante 

envelhecimento torna-se dependente dessa tecnologia para a realização de diversas 

tarefas diárias, além dos poucos estudos envolvendo informática e suas ferramentas 

como agentes de manutenção do estado cognitivo e da qualidade de vida de idosos. 

Além disso, as novas tecnologias são responsáveis por incluir os idosos na “era digital”, 

aumentando sua rede de relacionamentos sociais e agindo como ferramenta de treinos 

cognitivos em grupo ou individuais.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

 O presente estudo é de caráter misto, ou seja, qualitativo e quantitativo. A escolha 

destes tipos de pesquisa deve-se à busca por respostas baseadas a partir da vivência 

durante a execução das Oficinas da Lembrança, que são oficinas de inclusão digital que 

visam estimulação cognitiva desses idosos e, melhoria em sua qualidade de vida.  

 

4.1.1 Pesquisa qualitativa 

 

 A pesquisa qualitativa visa compreender um conjunto de diferentes técnicas de 

interpretação que visam descrever e codificar componentes de um sistema de alta 

complexidade repleto de significados subjetivos. Tem por objetivo traduzir e expressar o 

sentido dos fenômenos sociais. (Manning, 1979). 

 Esse tipo de pesquisa tem a preocupação de trabalhar com um universo de 

motivações, sentimentos, significados, crenças, valores, atitudes, culturas que não se 

enquadrariam à operacionalização de variáveis. A pesquisa com caráter qualitativo 

possui seu foco dividido em uma contagem numérica de quantas vezes uma variável 

aparece e, a qualidade que as informações obtidas aparecem. Acredita-se que como 

característica principal desse tipo de estudo seja o simples fato que elas seguem a 

tradição de compreender e interpretar o indivíduo de maneira clara e profunda. (Minayo, 

1997; Merighi e Praça, 2003). 

 Parte-se do princípio de que toda a pesquisa deste tipo visa buscar, a partir da 

profundidade, parte do subjetivo para tentar atingir o objetivo comum. Desta maneira, o 

número da amostra é menor para melhor aproveitamento e riqueza de dados obtidos, já 

que todas as variáveis são consideradas importantes, assim, trabalha-se dentro de um 

universo particular e trabalha-se com o pressuposto. (Serapione, 2000). 

 Serapione (2000) apontou como primordiais os propósitos da pesquisa qualitativa 

a descrição de um grupo, fenômeno social ou instituição pouco conhecida. Esta pesquisa 

nos remete a elaboração de teorias integradas dos fenômenos investigativos, ajudando 
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assim, na descoberta de diversas dimensões não conhecidas do problema. Isso deve-se 

pela razão de sua capacidade em fazer emergir novos aspectos até o profundo 

significado e estar na perspectiva do sujeito.  

 

4.1.2 Pesquisa quantitativa 

 

 A pesquisa quantitativa é um método onde as técnicas estatísticas são utilizadas 

e normalmente implica na utilização de questionários. Normalmente este tipo de amostra 

é grande, calculada antes e estratificada. Diferentemente da pesquisa qualitativa, busca 

extensão, partindo de um objetivo e, desta maneira, reflete o subjetivo. Esta pesquisa 

trabalha com dados, indicadores e tendências e, descarta variáveis não representativas, 

partindo sempre do particular para o todo e, trabalha com a formulação de hipóteses. 

(Günther, 2006). 

 Com caráter de trabalho estatístico, este tem a função de estabelecer a relação 

entre um modelo teórico já proposto e os dados que são observados no mundo real. 

Desta forma, ocorre a produção de instrumentos para testar a adequação dos modelos. 

Ao analisarmos dados quantitativos, devemos nos atentar à teoria da probabilidade que 

está dentro da esfera da lógica dedutiva porque a potencialidade dos procedimentos de 

caráter estatístico de análise de dados pode estabelecer inferência estatística. (Bayley, 

1967). 

 

4.2 Referencial teórico da metodologia  

 

Quando trabalhamos em um projeto de investigação científica, a perspectiva leva 

o pesquisador a buscar na literatura uma abordagem quali-quantitativa de seus dados. 

Enquanto protagonista da construção de conhecimento, o pesquisador não deveria 

conter-se apenas a um único método de pesquisa, mas utilizar diversas abordagens, 

como a mista. Percebe-se, portanto, avanços em relação a este método, evitando a 

isenção e o distanciamento do pesquisar em relação ao seu objeto de estudo. (Günther, 

2006). 
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Em uma pesquisa de caráter qualitativo, a utilização de uma teoria tem como 

propósito geral à tomada de significados e generalizações das descobertas científicas 

obtidas durante o período de coleta de dados. A ligação destas descobertas em uma 

estrutura linear facilita o acesso a todo conhecimento e, desta forma, torna-se útil a outros 

profissionais que visam implementar as descobertas e para outros pesquisadores que 

queiram ampliar as suas bases de conhecimento. 

Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, optou-se por utilizar um 

referencial teórico que pode compreender o indivíduo, no caso, idosos que participaram 

de oficinas de informática, como seres dinâmicos e complexos, fazendo um cruzamento 

de dados obtidos na parte quantitativa do estudo, por isso, utilizou-se um referencial que 

considera as relações existentes entre a qualidade de vida, mensurada por meio de um 

instrumento, e as impressões destes idosos de como se sentiram participando das 

atividades das oficinas. Por esta razão, adotou-se a análise temática para os dados 

advindos das questões semiestruturadas. (Günther, 2006; Minayo, 2000). 

 

 4.2.1 Análise temática 

 

Os dados qualitativos foram analisados conforme a análise proposta por Minayo 

(2010), procurando fazer uma integração dos aspectos de análise temática de Bardin 

(1979) e os princípios da concepção de Habermas (1987). Esta técnica baseia-se em 

descobrir todos os núcleos de sentido que formam a comunicação e que podem significar 

algumas coisas para o que procuramos analisar. Esses núcleos do sentido são 

entendidos como um conjunto de categorias empíricas que levam ao campo semântico 

definidor de conceitos, das associações e, principalmente, da significância dos dados 

obtidos. 

No presente estudo, os núcleos de sentido foram tratados como ideias-eixo e ficam 

em torno das outras ideias. Na análise temática também pudemos caminhar na direção 

de descobertas de conteúdos que estão por trás dos manifestos, indo muito além das 

aparências e do que está realmente sendo comunicado. É a busca do subjetivo dentro 

do relato dos participantes. (Gomes, 1994). 
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4.2.2 Análise estatística 

 

 Devido ao tamanho da amostra estudada, optou-se pela análise estatística 

descritiva dos dados (total de participantes e frequência). A amostra foi significativa para 

um trabalho de caráter quantitativo e qualitativo, um número maior de participantes 

esgotaria a análise subjetiva dos dados. O instrumento de pesquisa utilizado para 

mensurar Qualidade de Vida, WHOQOL-Bref possui uma fórmula própria para a análise 

de dados, portanto, os grupos foram comparados através do Teste t-student para 

amostras pareadas e para amostras independentes. Os dados foram digitalizados em um 

banco de dados no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

 

4.3 O cenário da investigação 

 

Trata-se de um estudo de intervenção controlado e randomizado, aninhado a um 

estudo de coorte populacional com idosos residentes em zona urbana (bairro Vila 

Clementino, distrito Vila Mariana, MSP), denominado Epidoso. 

 

4.3.1 Estudo Epidoso 

 

 O Epidoso é um estudo longitudinal e teve seu início em meados de 1991 com o 

recrutamento de idosos moradores da região compreendida pelo quadrângulo das ruas 

Domingos de Moraes, Altino Arantes, Sena Madureira e Rubem Berta, situadas nas 

localidades do Hospital São Paulo, da Universidade de São Paulo, no distrito da saúde. 

A amostra inicial contou com 1667 idosos com 65 anos ou mais, entrevistados em suas 

residências através de um questionário estruturado, entre os anos de 1991 e 1992. No 

ano de 1994, o questionário foi reaplicado a todos os participantes que permaneceram 

na coorte. (Projeto Temático FAPESP/90) (Ramos et al., 2001; Ramos et al., 1998).  

A escolha por este distrito se deu pelas características populacionais desta região, 

considerada estável, com poucas migrações, além de ser representada por uma 

população de classe média, se diferenciando da maioria dos estudos já realizados ou em 

andamento, que observam áreas de periferia com baixo poder econômico e financeiro.  
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No final do mês de dezembro de 2007 até o mês de abril de 2008, houve novo 

recenseamento no mesmo distrito, gerando nova amostra aleatória de idosos que serviu 

de base para um projeto multicêntrico populacional transversal (CNPQ 555070/2006) 

(Ramos et al., 2013). Após o término deste inquérito, mais 1498 idosos foram convidados 

a participar de uma nova onda desta coorte, Epidoso 2. Foram incluídos, portanto, mais 

912 participantes que começaram a ser reavaliados com o mesmo questionário 

estruturado a partir de agosto de 2012. 

O questionário estruturado foi baseado em uma série de instrumentos de pesquisa, 

dentre eles o BOMFAQ (Brazilian OARS Multidimensional Functional Assesment 

Questionaire), validado por Ramos e Goihman (1989), que visa avaliar a capacidade 

funcional dos participantes; o MHSQ (Mental Health Screening Questionaire), validado 

por Blay, Ramos e Mari (1988), para avaliar a saúde mental; e no MMSE, validado por 

Bertolucci et al. (1994) para o rastreamento da função cognitiva dos idosos. Todos 

instrumentos que compõe a Avaliação Geriátrica e Gerontológica Ampla (AGGA). 

 Após o acolhimento inicial, é oferecido para todos os idosos o seguimento 

assistencial na Atenção Primária à Saúde (APS), pelo Sistema Único de Saúde no 

complexo assistencial Hospital Universitário /Escola Paulista de Medicina (HU/EPM), 

tendo como portas de entrada o Centro de Estudos do Envelhecimento, o Ambulatório de 

Medicina Geral e Familiar da Universidade Federal de São Paulo e o Centro de Saúde 

Vila Mariana da SES/SP em parceria com a SPDM/HU/EPM. 

 

4.4 Aspectos éticos da pesquisa 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e seu número 

de processo é CAAE: 50120515.0.0000.5505. (Anexo 1). 

Serão respeitados todos os princípios éticos e as normas para pesquisa com seres 

humanos, fazendo o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

cada participante da pesquisa controle, conforme as normas da Resolução nº 466 de 08 

de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde. Os autores comprometeram-se 

a manter sigilo e confiabilidade dos participantes e utilizar os dados unicamente para as 

finalidades previstas na pesquisa.  
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Este estudo ocorreu dentro do Centro de Estudos do Envelhecimento da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Todos os idosos que possuem cadastro 

assinam um TCLE consentindo sua participação no Projeto Epidoso 2. Além disto, este 

é um subprojeto de um projeto maior com fomento FAPESP denominado: Efetividade de 

duas ações de promoção da saúde – estimulação cognitiva presencial e a distância – na 

manutenção da capacidade cognitiva e funcional de idosos de uma coorte populacional 

assistidos na atenção primária a saúde (APS) ao qual será utilizado para o 

desenvolvimento desta pesquisa. Portanto, o TCLE utilizado será o mesmo já assinado 

pelos idosos durante a convocatória deste projeto principal que está de acordo com a 

resolução 196/1996 e legislação subsequente do Conselho Nacional de Saúde. (Anexo 

2). 

 

4.5 População e amostra 

 

Como critérios de inclusão no presente estudo, todos os participantes devem 

possuir idade maior ou igual a 60 anos, fazer parte da coorte do estudo Epidoso 2, ter 

participado das palestras convocatórias para as oficinas e/ou ter sido indicado por um 

profissional que atue no Centro de Estudos do Envelhecimento, já participarem do projeto 

de pesquisa denominado: Efetividade de duas ações de promoção da saúde – 

estimulação cognitiva presencial e a distância – na manutenção da capacidade cognitiva 

e funcional de idosos de uma coorte populacional assistidos na atenção primária a saúde 

(APS) e devem possuir um escore da Avaliação Clínica da Demência, feita através do 

instrumento Clinical Dementia Rating (CDR), com valores de zero a meio (normal e 

limítrofe).  

Para o estudo principal foram utilizadas outras escalas como o Mini-Mental 

(MMES), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Escala de Atividade de Vida Diária 

(AVDs), Memória de Lista de Palavras, Evolução de Lista de Palavras e Categorias 

Fluência Verbal para avaliar o estado cognitivo antes e depois da realização das Oficinas 

da Lembrança, porém, não entraram neste estudo.  
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A amostra foi matricial, com inclusão contínua de participantes e alocação aleatória 

para cada grupo da matriz amostral, envolvendo a intervenção de estimulação cognitiva 

(intervenção) e a não intervenção (controle).  

Inicialmente, os idosos foram convidados para participar das Oficinas da 

Lembranças através de palestras explicativas sobre o projeto. Neste momento, 140 

idosos foram selecionados e testados e, 56 atenderam aos critérios de seleção. 

 A randomização da amostra respeitou características como idade, sexo e 

escolaridade, para compor os grupos intervenção e controle o mais parecido possível. 

Portanto, 28 idosos fizeram parte das Oficinas da Lembrança durante a primeira fase que 

durou um ano.  

Em um segundo momento, foram chamados mais 100 idosos para novas 

palestras. Após serem testados, retiramos mais 56. A randomização foi realizada da 

mesma forma, porém, levamos em consideração o horário e dia preferido de todos para 

realizar o sorteio dos participantes. Mais 28 idosos foram alocados para o grupo 

intervenção e 28 para o grupo controle.  

Portanto, a amostra total foi composta por 112 idosos, 56 do grupo intervenção e 

56 do grupo controle. Contabilizando as perdas tanto no grupo intervenção quanto no 

grupo controle, o estudo foi finalizado com 92 idosos, 38 idosos testes e 54 controles. 

Os grupos considerados controles, receberam uma intervenção placebo 

recomendando algumas atividades simples para estímulo cognitivo, porém, não foram 

acompanhados. (Anexo 3). 

Como critério de exclusão, temos idosos com demência já diagnosticada 

(visualizadas pelo score do instrumento CDR), Parkinson, degeneração da mácula e/ou 

visão comprometida, incapacidade física, depressão e analfabetismo. 

 

4.6 Coleta de dados 

 

 A coleta de dados quantitativos ocorreu durante dois momentos distintos, antes 

das oficinas de estimulação e após seu término, em um período de seis meses. Já a 

coleta de dados qualitativos deu-se durante o andamento das aulas nas oficinas e após 

sua finalização.  
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4.7 Delineamento das Oficina da Lembrança 

 

O modelo utilizado para as Oficinas da Lembrança (OL) engloba as seguintes 

etapas: tempo de duração de cada oficina é de 80 minutos duas vezes por semana, 

divididos em: 20 minutos de atividade física multifuncional; 40 minutos de utilização do 

computador ou outras tecnologias da informática como tabletes e celulares; 20 minutos 

de conversa com os idosos abordando o que foi realizado nas oficinas naquele dia, 

juntamente com uma devolutiva das tarefas realizadas. Ao final das atividades, foram 

confeccionados relatórios diários com o delineamento de todas as ações e com o 

depoimento de cada participante. Este modelo básico das oficinas foi baseado na 

metodologia de estadiamento, considerando deficiências, recursos cognitivos e 

funcionais de acordo com níveis de complexidade e dificuldades a partir de funções 

executivas. (Xavier, 2004)  

As oficinas contaram com a presença de monitoras voluntárias, estudantes de 

graduação do curso de Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo (EACH – USP), do primeiro e segundo ano, que foram 

treinadas para ajudar os participantes e na confecção dos relatórios, fazendo assim, um 

estágio dentro das Oficinas da Lembrança.  

Todo conteúdo ensinado foi dado em ordem gradual de dificuldade separado em 

4 níveis de aprendizagem: “NÍVEL 1: Desenvolvimento da Psicomotricidade (movimento 

coordenado no espaço e tempo), envolvendo a utilização do mouse, teclados, teclado 

virtual, MS Paint, galerias de fotografias, apresentações em Power Point. “NÍVEL 2”: 

Identidade, surgimento do observador ao explorar os vários dispositivos e tarefas 

interativas, baseando-se em navegação na Internet, jogos individuais em sites 

específicos. “NÍVEL 3”: Autoconsciência, crítica e responsabilidade no uso de dispositivos 

e tarefas interativas utilizando ferramentas de busca, blogs, jogos de perguntas e 

respostas, jogos de realidade virtual. “NÍVEL 4”: Alteridade, autonomia e cooperação, 

finalizando com a utilização de Skype, Netmeeting, Redes Sociais, jogos cooperativos, 

correio eletrônico, listas de discussão, conforme demonstrado na tabela 1. (Xavier, 2004; 

Xavier et al., 2008).  
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         Tabela 1. Seta Vertical aumento de nível de complexidade do  
           aprendizado, Seta Horizontal aumento da dificuldade. 

NÍVEL 4 Chat, Messeger, Netmeeting, jogos 
cooperativos, correio eletrônico, listas de 
discussão. 

NÍVEL 3 Máquina de busca, blogs, jogos de perguntas e 
respostas, jogos de realidade virtual 

NÍVEL 2 Navegação na Internet, jogos individuais. 

NÍVEL 1 Mouse, teclados, teclado virtual, MS paint, 
galerias de fotografias, apresentações em 
Power Point 

  
            Fonte: Xavier et al, 2008. 

 

A sala onde ocorreram as oficinas é composta por sete baias com computadores 

e um computador central para utilização das monitoras. Cada grupo intervenção foi 

composto por sete idosos, totalizando 56 selecionados, separados em 8 grupos de 

estimulação. (Figura 2, 3 e 4). 

 

 

 
                                                      Figura 2. Baia com computador da  
                                                      Oficina da Lembrança 
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                                  Figura 3. Baias com computadores da Oficina da Lembrança. 

 
                        . 
 
 
 
 
 

 
                 Figura 4. Atividade sendo realizada dentro da sala da Oficina da 
                 Lembrança 
 

 

As atividades das oficinas são elaboradas de acordo com a evolução de cada 

turma e de seus participantes, seguindo sempre a ordem dos níveis de aprendizagem já 

apresentados. Ao todo, foram realizadas 34 oficinas para cada turma. (Tabela 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 e 9).  
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           Tabela 2. Atividades desenvolvidas pela Turma 1. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÍVEL OFICINA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

  1 Conceitos básicos de informática, mouse e MS Paint 

  2 MS Paint - novas ferramentas de pintura e desenhos 

  3 MS Paint - início da digitação 

1 4 Início do uso do Pacote Office – WORD 

  5 WORD - formatação de textos 

  6 WORD - digitação de uma reflexão sobre um vídeo de música 

  7 WORD - digitação de aromas que os idosos precisavam descobrir 
 

8 Jogos Virtuais – memória 

  9 Introdução à internet - navegação livre em portais de notícias 

  10 Google - busca livre de interesses e utilização do Google imagens 

2  11 Jogos Virtuais - palavras cruzadas 

  12 Iniciação ao Power Point 

  13 Power Point - videos no You Tube 

  14 Busca por provérbios populares no Google e digitação no WORD 

  15 Google Maps e Street View - endereço da residência e localidades de São Paulo 
 

16 Google Maps e Street View - visitação a outros países 

  17 Nomeação de atalhos do teclado - Ctrl C/Ctrl V/Ctrl X 

  18 Teste virtual de lógica 

3  19 Leitura em um portal de notícia e debate 

  20 Vídeos sobre prevenção de quedas e utilização do WORD para elaboração de perguntas 
sobre o tema 

  21 Treino avançado de mouse com a utilização de um site  

  22 Uso da calculadora e cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) 

  23 Google tradutor  

  24 Criação de e-mail, criação de Skype e utilização do bate papo do gmail 

  25 Utilização do Skype para falar com os colegas de turma 

  26 Utilização do Skype para falar com amigos e familiares 
 

27 Navegação pelo Google e utilização de WhatsApp pelo celular e depois sites de jogos pelo 
computador 

  28 Utilização do Skype via computador e via celular 

4  29 Fotografia com o uso de celulares e transferência de fotos para o computador 

  30 Tratamento de fotografias via Power Point e compartilhamento de fotos via Skype e correio 
eletrônico 

  31 Leitura de notícias em portais virtuais, resumo utilizando o WORD, discussão via Skype 

 32 Facebook – criação de conta 

 33 Facebook – noções de segurança e privacidade, busca de amigos e compartilhar arquivos 

 34 Facebook – encerramento 
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                    Tabela 3. Atividades desenvolvidas pela Turma 2. 
 

NÍVEL OFICINA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

  1 Conceitos básicos de informática, mouse e MS Paint 

1 2 MS Paint - novas ferramentas de pintura e desenhos, aprendendo a usar 
o mouse 

  3 Início do uso do Pacote Office - WORD 

  4 Jogos Virtuais – memória 

2 5 Google e Google Maps 

  6 Jogos Virtuais de Lógica 

  7 Vídeo sobre envelhecimento no YouTube, reflexão escrita no WORD e 
debate 

  8 Google Tradutor 

  9 Iniciação ao Power Point 

  10 Busca de imagens no Google e transferência para apresentação do 
Power Point 

3 11 Fotografia com o uso de celulares e transferência de fotos para o 
computador 

  12 Colagem e tratamento de fotos e imagens pelo Power Point 

  13 Finalização das apresentações no Power Point 

  14 Word - digitar texto, apagar, restaurar, copiar, colar e desfazer. 

  15 Word - digitar texto, apagar, restaurar, copiar, colar e desfazer. 

  16 E-mail - criar, mandar mensagem, deletar mensagens. 

  17 E-mail - identificar imagens com "vírus", spam e denunciar.  

  18 Busca de imagens no Google e envio do arquivo por e-mail 

  19 Criação de pasta de armazenamento de arquivos na área de trabalho 

  20 Criação de fotografias à partir de slides no Power Point 

  21 Busca de frases de pensadores pelo Google e envio da mesma pelo e-
mail 

  22 Início do uso do programa Skype - bate papo online 

  23 Skype - adicionar colegas e familiares 

  24 Skype - fotos no perfil, criação de grupos de bate-papo 

  25 Criação de texto no Word e depois, envio do arquivo para os colegas 
pelo Skype 

4 26 Skype - compartilhamento de fotos 

  27 Pendrive - aprenderam a salvar arquivos e utilizar este dispositivo 

  28 Pendrive - salvar documentos e olhar dados de armazenamento 

  29 Skype - compartilhamento de arquivos que trouxeram em seus pendrives 

  30 Facebook - criação e primeiras informações 

  31 Facebook - medidas de segurança e adicionar amigos 

  32 Facebook - compartilhamento de fotos e vídeos do YouTube 

  33 Jogos online - www.nossocerebro.bio.br 

  34 Facebook - encerramento das atividades 
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                 Tabela 4. Atividades desenvolvidas pela Turma 3. 
 

NÍVEL OFICINA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

  1 Conceitos básicos de informática, mouse e MS 
Paint 

1 2 MS Paint - novas ferramentas de pintura e desenhos 

  3 MS Paint - início da digitação 

  4 Jogos online - jogo da memória 

  5 Jogos online  

2 6 WORD - início do uso do programa 

  7 WORD - copiar, colar, desfazer ação e recortar. 
 

8 Google Maps e Street View - endereço da residência e localidades de São 
Paulo 

  9 Google Maps e Street View - traçar rotas de endereços  

  10 Oficina de aromas - Idosos sentiam o aroma e escreviam o que achavam que 
era no Word 

  11 Busca na internet de letras de música e copiar a letra no Word 

  12 Iniciação ao Power Point - montagem de apresentações 

  13 Power Point - finalização das apresentações 

3 14 Dia livre de jogos online 

  15 Power Point - finalização e apresentação  

  16 Busca no Google sobre outubro Rosa e depois, composição de texto reflexivo 
no Word 

  17 Fotos com celulares e máquinas 

  18 Tratamento de fotos no programa Power Point 

  19 Tratamento das fotos no programa Power Point 

  20 Dia livre 

  21 Criação de e-mail, criação de Skype e utilização do bate papo do gmail 

  22 Utilização do Skype para falar com os colegas de turma 

  23 Site de vídeos YouTube - busca  
 

24 Sites de letras de música e depois, buscar a música no YouTube 

  25 Visita aos maiores portais de notícias da internet 

  26 Dia livre 

4 27 Jogos online 

  28 Redes sociais - criação do Facebook 

  29 Facebook - noções de privacidade e segurança 

  30 Facebook – jogos 
 

31 Facebook - jogos, compartilhamento e adicionar amigos 

  32 Facebook - jogos, compartilhamento e adicionar amigos 

  33 Facebook e busca na internet de receitas para preparar na ceia de natal 

  34 Facebook - encerramento das atividades 
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              Tabela 5. Atividades desenvolvidas pela Turma 4. 
 

NÍVEL OFICINA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

  1 Conceitos básicos de informática, mouse e MS Paint 

1 2 MS Paint - novas ferramentas de pintura e desenhos 

  3 MS Paint - início da digitação 

  4 Jogos online - jogo da memória 

  5 Jogos online  

2 6 WORD - início do uso do programa 

  7 WORD - copiar, colar, desfazer ação e recortar. 

  8 Google Maps e Street View - endereço da residência e localidades de São 
Paulo 

  9 Google Maps e Street View - traçar rotas de endereços  

  10 Oficina de aromas - Idosos sentiam o aroma e escreviam o que achavam que 
era no Word 

  11 Word - finalização das atividades 

  12 Iniciação ao Power Point - montagem de apresentações 

  13 Power Point - montagem das apresentações 

  14 Power Point - apresentação e envio de fotos  

  15 Fotos com celulares e máquinas 

  16 Busca no Google sobre outubro Rosa e depois, composição de texto reflexivo 
no Word 

  17 Tratamento de fotos no programa Power Point 

3 18 Tratamento de fotos no programa Power Point 

  19 Jogos online 

  20 Dia livre 

  21 Apresentação dos trabalhos finais e fotos pelo Power Point 

  22 YouTube - vídeos  

  23 YouTube - vídeos  

  24 Criação de uma conta no programa Skype - Bate papo 

  25 Skype - procurar amigos e conversar em grupos de bate papo 

  26 Dia livre 

  27 Visita aos maiores portais de notícias pela Internet 

  28 E-mail - noções básicas de segurança, armazenamento de mensagens e 
descarte 

4 29 Facebook - início do uso e criação de conta 

  30 Facebook - noções básicas de segurança e privacidade 

  31 Facebook - jogos, compartilhamento e adicionar amigos 

  32 Dia livre 

  33 Jogos online 

  34 Facebook - encerramento das atividades 
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              Tabela 6. Atividades desenvolvidas pela Turma 5. 
 

NÍVEL OFICINA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
 

1 Conceitos básicos de informática, mouse e MS Paint 

1 2 MS Paint - novas ferramentas de pintura e desenhos e jogo de memória 
fotográfica 

  3 MS Paint e jogo da memória 
 

4 WORD - início da digitação e introdução às funções do teclado 
 

5 WORD - funções de atalhos 
 

6 WORD - Digitação livre de textos 

2 7 Navegação no Google Street View - viagem pelo mundo 
 

8 WORD - letra de música sobre envelhecimento 
 

9 Jogos online 
 

10 Jogos online 

  11 EXCEL - planilhas e tabelas 
 

12 Navegação livre na Internet 
 

13 Google e funções do Google Maps - aprendendo a usar o GPS 
 

14 Power Point - criação de tema livre 
 

15 Power Point - funções avançadas 
 

16 Power Point e busca de imagens no Google 
 

17 Power Point – gifs 

3 18 Apresentação dos trabalhos finais e fotos pelo Power Point 
 

19 Jogos online - Travessia do Rio 
 

20 Navegação pela internet - sites de notícia 
 

21 Cálculo de IMC utilizando a calculadora e, busca Google 
 

22 Google tradutor e vídeos no YouTube 
 

23 Busca livre na internet 
 

24 Introdução ao correio eletrônico e criação de conta de e-mail 
 

25 Envio de mensagens por e-mail com links 

  26 Envio de fotos via e-mail e, criação de imagens para envio via Power Point 
 

27 Uso do bate-papo do e-mail e criação do Skype 
 

28 Jogos e navegação livre, Skype 

4 29 Introdução às redes sociais 
 

30 Facebook - noções de privacidade, segurança e ambientação 
 

31 Facebook - jogos, compartilhamento e adicionar amigos 
 

32 Facebook - busca de imagens para compartilhar com os amigos e troca de 
mensagens inbox  

33 Facebook – livre 

  34 Facebook - encerramento das atividades 
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             Tabela 7. Atividades desenvolvidas pela Turma 6. 
 

NÍVEL OFICINA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
 

1 Conceitos básicos de informática, mouse e MS Paint 

1 2 MS Paint - novas ferramentas de pintura e desenhos e jogo de memória 
fotográfica 

  3 MS Paint  e jogo da memória 
 

4 WORD - início da digitação e introdução às funções do teclado 
 

5 WORD - funções de atalhos 
 

6 WORD - Digitação livre de textos 

2 7 Navegação no Google Street View - viagem pelo mundo 
 

8 WORD - letra de música sobre envelhecimento 
 

9 Jogos online 
 

10 Jogos online 

  11 EXCEL - planilhas e tabelas 
 

12 Navegação livre na Internet 
 

13 Google e funções do Google Maps - aprendendo a usar o GPS 
 

14 Power Point - criação de tema livre 
 

15 Power Point - funções avançadas 
 

16 Power Point e busca de imagens no Google 
 

17 Power Point – gifs 

3 18 Apresentação dos trabalhos finais e fotos pelo Power Point 
 

19 Jogos online - Travessia do Rio 
 

20 Navegação pela internet - sites de notícia 
 

21 Cálculo de IMC utilizando a calculadora e, busca Google 
 

22 Google tradutor e vídeos no YouTube 
 

23 Busca livre na internet 
 

24 Introdução ao correio eletrônico e criação de conta de e-mail 
 

25 Envio de mensagens por e-mail com links 

  26 Envio de fotos via e-mail e, criação de imagens para envio via Power Point 
 

27 Uso do bate-papo do e-mail e criação do Skype 
 

28 Jogos e navegação livre, Skype 

4 29 Introdução às redes sociais 
 

30 Facebook - noções de privacidade, segurança e ambientação 
 

31 Facebook - jogos, compartilhamento e adicionar amigos 
 

32 Facebook - busca de imagens para compartilhar com os amigos e troca de 
mensagens inbox  

33 Facebook – livre 

  34 Facebook - encerramento das atividades 
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                Tabela 8. Atividades desenvolvidas pela Turma 7. 
 

NÍVEL OFICINA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
 

1 Conceitos básicos de informática, mouse e MS Paint 

1 2 MS Paint - novas ferramentas de pintura e desenhos e jogo de memória 
fotográfica 

  3 MS Paint e jogo da memória 
 

4 WORD - início da digitação e introdução às funções do teclado 
 

5 WORD - funções de atalhos 
 

6 WORD - Digitação livre de textos 

2 7 Navegação no Google Street View - viagem pelo mundo 
 

8 WORD - letra de música sobre envelhecimento 
 

9 Jogos online 
 

10 Jogos online 

  11 EXCEL - planilhas e tabelas 
 

12 Navegação livre na Internet 
 

13 Google e funções do Google Maps - aprendendo a usar o GPS 
 

14 Power Point - criação de tema livre 
 

15 Power Point - funções avançadas 
 

16 Power Point e busca de imagens no Google 
 

17 Power Point – gifs 

3 18 Apresentação dos trabalhos finais e fotos pelo Power Point 
 

19 Jogos online - Travessia do Rio 
 

20 Navegação pela internet - sites de notícia 
 

21 Cálculo de IMC utilizando a calculadora e, busca Google 
 

22 Google tradutor e vídeos no YouTube, busca livre no Google 
 

23 Busca livre na internet 
 

24 Introdução ao correio eletrônico e criação de conta de e-mail 
 

25 Envio de mensagens por e-mail com links 

  26 Envio de fotos via e-mail e, criação de imagens para envio via Power Point 
 

27 Uso do bate-papo do e-mail e criação do Skype, busca livre na internet 
 

28 Jogos e navegação livre, Skype 

4 29 Introdução às redes sociais 
 

30 Facebook - noções de privacidade, segurança e ambientação 
 

31 Facebook - jogos, compartilhamento e adicionar amigos 
 

32 Facebook - busca de imagens para compartilhar com os amigos e troca de 
mensagens inbox  

33 Facebook – livre 

  34 Facebook - encerramento das atividades 
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 Tabela 9. Atividades desenvolvidas pela Turma 8. 
 

NÍVEL OFICINA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
 

1 Conceitos básicos de informática, mouse e MS Paint 

1 2 MS Paint - novas ferramentas de pintura e desenhos e jogo de memória 
fotográfica 

  3 MS Paint  e jogo da memória 
 

4 WORD - início da digitação e introdução às funções do teclado 
 

5 WORD - funções de atalhos 
 

6 WORD - Digitação livre de textos 

2 7 Navegação no Google Street View - viagem pelo mundo 
 

8 WORD - letra de música sobre envelhecimento 
 

9 Jogos online 
 

10 Jogos online 

  11 EXCEL - planilhas e tabelas 
 

12 Navegação livre na Internet 
 

13 Google e funções do Google Maps - aprendendo a usar o GPS 
 

14 Power Point - criação de tema livre 
 

15 Power Point - funções avançadas 
 

16 Power Point e busca de imagens no Google 
 

17 Power Point – gifs 

3 18 Apresentação dos trabalhos finais e fotos pelo Power Point 
 

19 Jogos online - Travessia do Rio 
 

20 Navegação pela internet - sites de notícia 
 

21 Cálculo de IMC utilizando a calculadora e, busca Google 
 

22 Google tradutor e vídeos no YouTube, busca livre no Google 
 

23 Busca livre na internet 
 

24 Introdução ao correio eletrônico e criação de conta de e-mail 
 

25 Envio de mensagens por e-mail com links 

  26 Envio de fotos via e-mail e, criação de imagens para envio via Power Point 
 

27 Uso do bate-papo do e-mail e criação do Skype, busca livre na internet 
 

28 Jogos e navegação livre, Skype 

4 29 Introdução às redes sociais 
 

30 Facebook - noções de privacidade, segurança e ambientação 
 

31 Facebook - jogos, compartilhamento e adicionar amigos 
 

32 Facebook - busca de imagens para compartilhar com os amigos e troca de 
mensagens inbox  

33 Facebook – livre 

  34 Facebook - encerramento das atividades 
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As oficinas iniciaram-se com uma atividade física multifuncional, que tem o objetivo 

de estimular os idosos para ter melhor desempenho nas atividades realizadas no 

computador devido ao relaxamento do corpo e mente, preparando o indivíduo conforme 

suas necessidades de aperfeiçoamento e coordenação motora. (Cañete, 2002). Dentre 

as atividades realizadas, foram realizadas caminhadas, alongamentos, danças, 

atividades com bola e a utilização de equipamentos para idosos localizados em praças 

da prefeitura de São Paulo.   

 Quando lidamos com aprendizagem de idosos, os padrões metodológicos 

utilizados visam nivelar os alunos devido a algumas diferenças no que diz respeito ao 

ritmo, idade e à facilidade de aprendizagem dos participantes. Diferentes tipos de alunos 

necessitam de diferentes formas de aprendizado, minimizando assim, as variáveis 

durante o processo de aquisição de novos conhecimentos. (Aleven et al., 2003). 

Indivíduos idosos dentro de um processo de novos ensinamentos requerem uma 

estimulação crítica sobre todas as tarefas que estão desempenhando, ajudando assim, 

no processo de memorização de conhecimentos, promovendo adaptação e flexibilidade 

em relação ao modelo das oficinas colocado em prática. (Kuiper, 2002). 

O feedback das ações, realizado no momento da conversa final, e o delineamento 

do principal objetivo de cada tarefa são atividades fundamentais dos monitores no ensino 

do uso do computador para a população idosa. A vontade dos participantes é respeitada 

e as oficinas se tornam livres para serem remodeladas conforme a necessidade. Desta 

maneira, conseguimos manter o interesse de todos proporcionando aos idosos um 

ambiente acolhedor que motive a sua aprendizagem. (Aleven et al., 2003). 

 

4.8 Instrumento de coleta de dados 

 

Os instrumentos de coleta de dados foram constituídos de quatro partes: Perfil 

sóciodemográfico do participante obtido a partir da Avaliação Geriátrica e Gerontológica 

Ampla (AGGA); 

 WHOQOL-Bref; Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) e Questões 

Semiestruturadas. (Anexo 4, 5 e 6). 
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A AGGA proporciona uma gama enorme de possíveis variáveis independentes de 

análise, incluindo as sociodemográficas e econômicas, percepção da saúde, qualidade 

de vida, presença de depressão e alteração de sono e prática de atividade física. 

Após a verificação do instrumento de avaliação de qualidade de vida utilizado na 

AGGA e revisão bibliográfica sobre instrumentos de avaliação de qualidade de vida, 

optou-se pelo instrumento WHOQOL-Bref construído e validado pela OMS e ainda, 

traduzido e validado para a realidade brasileira por Fleck et al (2000). Esse instrumento 

tem como finalidade medir a qualidade de vida dos indivíduos e possui características tão 

abrangentes e de simples aplicabilidade. Dados de literatura mostram boa resposta 

desse instrumento à qualidade de vida dos idosos (Hwang et al., 2003).  

Segundo o Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde, a 

qualidade de vida é definida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 

contexto da cultura, dos sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações. ” Devido a essas características, foi 

desenvolvido um instrumento, em formato de escala de likert, que pode ser usado 

mundialmente e, engloba todas as áreas relacionadas à percepção dos indivíduos. 

Primeiramente, foi criado o WHOQOL-100 e, mais tarde, foi desenvolvido, o WHOQOL-

Bref, que nada mais é do que uma versão abreviada do anterior. (WHOQOL GROUP, 

1994; Fleck et al., 2002). 

 O WHOQOL-Bref possui apenas 26 questões, sendo as duas primeiras gerais 

sobre qualidade de vida e, 24 representam uma de cada faceta existente no WHOQOL-

100, onde cada uma das facetas é avaliada a partir de quatro questões cada. Já no 

WHOQOL-Bref, cada faceta é avaliada por apenas uma questão chave.   

 O critério de seleção utilizado para compor as questões do instrumento WHOQOL-

Bref deu-se tanto no psicométrico como no conceitual, portanto, ficou estabelecido que o 

WHOQOL-Bref seria definido por quatro domínios principais: o físico, o psicológico, 

relações sociais e meio ambiente, como apresentado na tabela 10. 
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Tabela 10. Domínios e facetas do WHOQOL-Bref  

Domínio 1 - Físico    

1 Dor e desconforto     

2 Energia e fadiga     

3 Sono e repouso     

9 Mobilidade     

10 Atividades da vida cotidiana   
11 Dependência de medicação ou de 
tratamento  
12 Capacidade de trabalho    

Domínio 2 - Psicológico    

4 Sentimentos positivos    
5 Pensar, aprender, memória e 
concentração  
6 Autoestima     

7 Imagem corporal e aparência   

8 Sentimentos Negativos    

24 Espiritualidade/religião/crenças pessoais  
Domínio 3 - Relações Sociais    

13 Relações pessoais    

14 Suporte (apoio) social    

15 Atividade sexual     

Domínio 4 - Meio ambiente    

16 Segurança física e proteção    

17 Ambiente no lar     

18 Recursos financeiros    
19 Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 
qualidade 
20 Oportunidade de adquirir novas informações e 
habilidades 
21 Participação em, e oportunidade de 
recreação/lazer 
22 Ambiente físico: 
poluição/ruído/trânsito/clima  
23 Transporte     

                        Fonte: WHOQOL GROUP, 1994. 

 

Em seguida, foi utilizada a Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) para avaliar 

a presença de depressão nos participantes. Esclarece-se que o uso dessa escala advém 

da tentativa de amenizar a presença de viés de amostragem após o uso dos outros dois 

instrumentos. 

A GDS-15 é usada frequentemente para rastrear depressão nos indivíduos idosos 
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e possui as seguintes vantagens: fácil compreensão; apenas duas opções de resposta 

(sim ou não) e pode ser auto aplicado ou aplicado por um entrevistador treinado (Paradela 

et al., 2005). A primeira versão foi elaborada por Yesavage et al. (1983) e contém 30 

itens. Posteriormente, Sheikh e Yesavage (1986) elaboraram uma versão reduzida com 

15 itens para facilitar a sua aplicação. No Brasil essa escala foi validada pela primeira 

vez pelos pesquisadores Almeida e Almeida (1999), que aplicaram o GDS-15 em 64 

idosos usuários de ambulatório psiquiátrico para fazer o diagnóstico de depressão maior, 

de acordo com os critérios do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

quarta edição (DSM-IV) e da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Nesse 

estudo os pesquisadores avaliaram a consistência interna por meio do coeficiente alfa de 

Cronbach e obtiveram o resultado de 0,81. Devido essa validação ter sido feita em um 

ambulatório especializado, outro estudo foi realizado por Paradela et al (2005) validando 

a escala em ambulatório geral, e concluiu-se que a escala pode ser usada para o 

rastreamento de depressão na população idosa ambulatorial do Brasil, apresentando 

sensibilidade de 81%, especificidade de 71% e o valor da área sob a curva Receiver 

Operating Characteristic de 0,85.  

As questões semiestruturadas são relacionadas a alguns pontos importantes a 

serem discutidos como: pontos positivos e negativos das oficinas, o que trouxe de 

diferencial para sua vida, como se sentiu participando das atividades e o que mudaria 

nas oficinas.  

Durante a análise temática proposta por Minayo (2004), o foco principal trabalhado 

foi a compreensão e, para isto, existe a necessidade de empatia do pesquisador pelo 

indivíduo a ser pesquisado além de levar em conta a singularidade da pessoa devido a 

sua subjetividade. Interpretar é um ato contínuo que sucede à compreensão. Devido a 

isto, procurou-se obter núcleos de sentidos, ou seja, os temas mais significativos que 

surgiram durante as falas, viraram categorias de análise. 

Neste tipo de metodologia em pesquisa, precisa-se definir o objeto sob a forma de 

pergunta, o que norteará o investigador durante todo o percurso de seu trabalho. Este 

objeto necessita tornar-se um construto científico, para que exista comparativos na 

literatura científica ou, a criação de novos conhecimentos. Já as estratégias de campo 

são feitas através de bases teóricas que levam à construção de um roteiro dirigido, com 
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questões semiestruturadas ou observações de campo. Neste tipo de estudo, o 

pesquisador vai construindo um relato composto através dos depoimentos pessoais e 

visão subjetiva dos interlocutores, onde as falas se compõem ou contrapõem as 

observações. (Minayo, 2010). 

 

4.9 Análise e tratamento de dados 

 

As informações obtidas mediante a aplicação dos instrumentos foram submetidas 

à análise estatística descritiva. Salienta-se que para alcançar os objetivos propostos, 

foram respeitados os parâmetros teóricos que presidiram a construção dos instrumentos 

utilizados.  

Foram utilizados os programas Microsoft Office Excel 2016 e SPSS versão 21 para 

criação do banco de dados e para análise estatística. 

Para descrever o perfil da amostra segundo as variáveis em estudo, foram 

elaboradas tabelas de frequência das variáveis categóricas (idade, sexo e escolaridade) 

e estatísticas descritivas (com medidas de posição e dispersão – média e desvio-padrão) 

das variáveis contínuas do instrumento WHOQOL-Bref. Para análise das varáveis do 

instrumento, optou-se pela utilização do Teste t de Student para amostras independentes 

(grupo intervenção e grupo controle) e amostras pareadas (grupo intervenção). Os 

resultados foram apresentados em tabelas e gráficos. 

Os dados qualitativos foram analisados conforme a análise temática proposta por 

Minayo (2010), assim, cada fala dos participantes durante as conversas após as oficinas 

foi transcrita pelas monitoras, enfatizando-se os pontos principais divididos por categorias 

de análise. 
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5 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO 

 

 Inicialmente, serão apresentados os dados referentes às características 

descritivas da amostra do estudo, contemplando idosos do grupo intervenção e do grupo 

controle, caracterização da amostra quanto ao estado cognitivo e depressivo, em 

seguida, será realizada a análise dos dados obtidos através da utilização do instrumento 

de pesquisa WHOQOL-Bref. Por fim, será exposta a análise temática das entrevistas 

segundo a caracterização.  

 

5.1 Descrição das características sociodemográficas 

 

Os idosos selecionados totalizaram 112 participantes que, posteriormente, através 

de um sorteio para garantir à randomização da amostra, compuseram o grupo 

intervenção e o grupo controle com 56 participantes cada. (Tabela 11).  

 

                     Tabela 11. Caracterização da amostra inicial de participantes do estudo  
                     quanto ao status socioeconômico, São Paulo, 2017. 

              INTERVENÇÃO           CONTROLE 

VARIÁVEL (N = 56) % (N = 56) % 

SEXO     

Masculino 14 25% 9 16% 

Feminino 42 75% 47 84% 

IDADE     

60 - 69 anos 9 16% 16 29% 

70 - 79 anos 29 52% 26 47% 

80 - 89 anos 16 29% 12 21% 

90 anos ou mais 2 3% 2 3% 

ESCOLARIDADE     

Até o 1º grau 27 48% 29 52% 

2º grau 13 23% 13 23% 

3º grau ou mais 16 29% 14 25% 
         Fonte: Dados de pesquisa. 
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 Porém, ocorreram algumas perdas significativas ao longo do estudo no grupo 

intervenção e no grupo controle, motivos esses exemplificados nas tabelas 12 e 13 e que 

serão posteriormente. 

 
Tabela 12. Motivo pelo qual parou de 
frequentar a Oficina da Lembrança, São Paulo, 
2017. 

Motivo N % 

Problemas de saúde 6 33,5%  

Horário das oficinas 1  5,5% 

Visão negativa de novos   

aprendizados na velhice 4 22,5 % 

Problemas pessoais 2  11,0% 

Voltou a trabalhar em    

período integral 1  5,5% 

Falta de apoio de seus   

familiares 1  5,5% 

Outros compromissos no   
mesmo horário das 
oficinas 1  5,5% 

Mudança de residência 1  5,5% 

Óbito 1   5,5%  

Total 18   100% 
                                            

 

 
Tabela 13. Motivo pelo qual deixou de fazer 
parte como controle do estudo, São Paulo, 
2017. 

 N % 
Perda de contato 1 50%  
Desistência do Projeto 
Epidoso 1  50% 

Total 2 
  

100% 
                                            

 

A amostra final, portanto, totalizou 92 participantes divididos em 38 do grupo 

intervenção e, 54 do grupo controle, como exemplificado na tabela 14. 
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                     Tabela 14. Caracterização da amostra final de participantes do estudo  
                     quanto ao status socioeconômico, São Paulo, 2017. 

              INTERVENÇÃO           CONTROLE 

VARIÁVEL (N = 38) % (N = 54) % 

SEXO     

Masculino 9 24% 8 15% 

Feminino 29 76% 46 85% 

IDADE     

60 - 69 anos 8 21% 15 28% 

70 - 79 anos 20 53% 25 46% 

80 - 89 anos 9 23% 12 22% 

90 anos ou mais 1 3% 2 4% 

ESCOLARIDADE     

Até o 1º grau 16 42% 28 52% 

2º grau 10 26% 13 24% 

3º grau ou mais 12 32% 13 24% 

         Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Tanto para o grupo intervenção quanto para o grupo controle, observa-se a maioria 

dos participantes do sexo feminino. (Gráfico 1). 

 

 
                                  Fonte: Dados de pesquisa. 
                   Gráfico 1. Frequência por sexo dos participantes do estudo. 
           São Paulo, 2017. 
 

Estudos sociodemográficos demonstram que existe a predominância da 

população feminina entre os participantes de ambos os grupos e gêneros do estudo. 
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aproximadamente 302 milhões de mulheres e 247 milhões de homens com 60 anos de 

idade ou mais. (Veras, 2007). Essa diferença pode ser explicada pelos diferentes ritmos 

de crescimento das populações idosas, ao passo que as mulheres, desde a década de 

1950, possuem maior expectativa de vida. (Berquó, 1997). 

Na década de 80, a expectativa de vida para as mulheres era de 65 anos, enquanto 

que a expectativa de vida para homens era de 59 anos, ou seja, elas possuíam a chance 

de viver seis anos a mais do que os homens que se quer entravam na faixa da velhice. 

No início da década de 90, essa diferença aumentou para sete anos e, já no final dos 

anos 90, passou para nove anos. Por volta no ano de 2020, dois terços dos idosos com 

mais de 80 anos serão mulheres. (Camarano et al., 1999; Goldani, 1999).  

No presente estudo, quando separamos os participantes por sexo e faixa etária, 

visualizamos a presença feminina em maior número no grupo intervenção em todas as 

faixas etárias e, sem presença de homens na faixa etária de 90 anos ou mais. (Gráfico 

2). 

 

 
Fonte: Dados de pesquisa. 
Gráfico 2. Frequência de idade por sexo dos participantes do estudo. São Paulo, 
2017. 

 

Essa feminilização da velhice, que há muito tempo é observada não só no Brasil, 

como no mundo todo, para alguns autores pode vir a diminuir a cada ano que passa como 

consequência da redução sobre mortalidade de homens, visto que as razões de sexo 
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estão diminuindo lentamente no Brasil. No ano 2000, para cada 100 idosas havia 81 

idosos. O esperado para 2050 é de 100 mulheres idosas para cada 76 homens idosos, 

ou seja, a diferença vem diminuindo ao longo das décadas. Ainda entre os mais longevos, 

com 80 anos ou mais, para cada 100 mulheres idosas, o número de homens na mesma 

faixa etária deverá cair entre 2000 e 2050, de 71 anos para 61. Na metade do século, 

teremos duas mulheres para cada homem idoso.  (IBGE, 2014; SERASA, 2008; Carvalho; 

Wong, 2008). (Figura 5).       

 

 
                       Fonte: IBGE, 2014. 

  Figura 5. Brasil: População de 80 anos ou mais de idade por  
                            sexo. (1980 – 2050). 

 

Neste estudo, pudemos observar que ainda é grande a diferença entre os números 

de mulheres idosas e homens idosos que frequentam o Centro de Estudos do 

Envelhecimento do projeto Epidoso e, subsequente, as Oficinas da Lembrança, que 

ocorrem neste local. 

De maneira geral, as mulheres idosas possuem maior probabilidade de ficarem 

viúvas e em situação socioeconômica desfavorável. A grande maioria de mulheres que 

compõe a população idosa atualmente não possui um trabalho remunerado e nem 

carteira assinada durante a sua vida adulta, dedicando-se aos serviços domésticos e à 

família integralmente. Outro fator que deve ser levado em consideração é que, embora 

possuam uma expectativa de vida maior, passam por um período maior de debilidade 

física antes de sua morte do que homens. Em contrapartida a esta realidade, aumentou 

o número de mulheres que assumiram o papel de chefes de família e de provedoras. São 
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elas que mais frequentam grupos de convivência e oficinas para idosos, movimentos 

sociais e de luta, viagens, oportunidades de lazer e, dedicam-se a trabalhos temporários 

e voluntariado. (Camarano, 2003). 

Quando separados por faixa etária, podemos perceber que na faixa dos 70 anos 

aos 79 anos enquadram-se a maioria dos participantes do estudo, sejam os 

correspondentes ao grupo intervenção (53%) ou ao grupo controle (46%), como melhor 

visualizado no gráfico 3: 

 

 
 Fonte: Dados de pesquisa. 
 Gráfico 3. Comparativo de frequência de idade entre o grupo intervenção e o grupo  
 controle. São Paulo, 2017. 

 

O Brasil está evoluindo rapidamente em direção a um perfil demográfico cada vez 

mais longevo, demonstrando modificações na estrutura etária populacional. No ano de 

2008, a cada grupo de 100 crianças existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais, o que 

provavelmente será diferente em 2050. Dados do IBGE (2014) demonstram que para 

cada 100 crianças de 0 a 14 anos existirão 172, 7 idosos. Isso é uma mudança 

significativa em toda sociedade e na pirâmide populacional. No Estado de São Paulo, a 

expectativa de vida ao nascer subiu para 75,5 anos, sendo 79,1 para mulheres e 71,9 

para homens.  

O crescimento dos idosos brasileiros entre grupos etários de maior idade pode ser 

visualizada no gráfico de Evolução Populacional do IBGE (2014). (Figura 6). 
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                            Fonte: IBGE, 2014. 
                            Figura 6. Evolução populacional por grupos etários – 
                            Brasil 2000 – 2060 
 

  Quando comparamos os dados referentes às faixas etárias dos grupos 

pertencentes ao estudo aos dados brasileiros, percebemos que o aumento de idosos 

após a faixa dos 70 anos ou mais é cada vez maior e atuante em sociedade. O perfil dos 

idosos está se modificando ao longo das décadas e os serviços de atendimento a este 

público, seja na área da saúde ou social, precisa se adequar para melhor atender essa 

demanda. Idosos longevos (80 anos ou mais) estão inseridos na faixa etária que mais 

cresce mundialmente ao longo das décadas. (Kirkwood, 2008). 

 Na Oficina da Lembrança, somamos dez idosos de 80 ou mais anos, ainda 

atuantes e que buscam novos aprendizados. Cabe a todos nos prepararmos para atendê-

los da melhor maneira possível. 

 Quando comparados no grau de escolaridade, a grande maioria dos participantes, 

seja no grupo intervenção ou no grupo controle, possui até o primeiro grau completo. Um 

dado interessante foi referente aos participantes com terceiro grau ou mais que fizeram 

parte do grupo intervenção, totalizando um número maior do que os que fizeram até o 

segundo grau. (Gráfico 4). 
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                  Fonte: Dados de pesquisa. 
                  Gráfico 4. Frequência do grau de escolaridade entre o grupo intervenção e o  
                  grupo controle. São Paulo, 2017. 
 

 Quando cruzamos os dados referentes ao grau de escolaridade por faixa etária, 

podemos observar as diferenças entre os grupos. Um dado significativo foi na faixa dos 

90 anos ou mais, sem nenhum representante que tenha passado do ensino médio. Já 

nos outros, o nível superior aparece em todos. No grupo controle, na faixa dos 80 anos 

até 89 anos, nenhum dos idosos estudou até o segundo grau, ou fez até o primeiro ou, 

passou pelo segundo e concluiu a graduação. (Gráfico 5). 

        

 
              Fonte: Dados de pesquisa. 
              Gráfico 5. Frequência de escolaridade por faixa etária dos participantes do estudo. 
              São Paulo, 2017. 
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 A escolaridade tem sido associada à constante melhora da qualidade de vida e ao 

fenômeno da longevidade. Quanto maior a escolaridade e o grau de instrução dos idosos, 

mais eles buscam por seus direitos e por novas formas de aprendizagem. No Brasil, 

apesar da melhora na taxa de analfabetismo desde 2007 (33,5%), comparada aos anos 

90 (43,5%), ainda é grande o número de idosos que não sabem ler e nem escrever. 

Conforme os anos vão passando, a probabilidade dessas taxas diminuírem é ainda 

maior. O acesso à educação está facilitado comparado a décadas atrás. O que muda 

também é o fato das mulheres conquistarem direito ao estudo e mercado de trabalho, 

precisando um grau maior de capacitação. (IBGE, 2007). 

 Além desses fatores, alguns estudos demonstram a relação do número de 

morbidades com os anos de estudo dos idosos. Idosos sem escolaridade apresentam 

mais de três morbidades comparados àqueles que possuem mais de oito anos e referem 

não possuir morbidades. Um dos fatores que pode estar associado a isto é o acesso as 

informações necessárias em sua vida diária e o entendimento delas. (Santos et al., 2010). 

 Devido à necessidade da leitura para a aprendizagem do uso do computador, 

neste estudo não selecionamos idosos analfabetos, por isso, os dados demonstrados 

foram tabulados a partir do primeiro grau, completo ou incompleto.  

 

5.2 Caracterização do estado cognitivo da amostra 

 

A inclusão no presente estudo deu-se com base na aplicação do CDR (Morris, 

1996; Morris 1993), previamente validado (Montaño & Ramos, 2005), para identificar 

aqueles idosos que se enquadravam no escore zero ou meio na ocasião da testagem, 

como observado na Tabela 15. 
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              Tabela 15. Caracterização da amostra inicial através do escore total 
              do instrumento CDR. São Paulo, 2017. 

CDR 

AMOSTRA INICIAL    

   N % 

 Intervenção CDR 0 33 59% 

  CDR 0,5 23 41% 

  TOTAL 56 100% 

     

 Controle CDR 0 27 48% 

  CDR 0,5 29 52% 

  TOTAL 56 100% 

     
                             Fonte: Dados de pesquisa. 

  

Com a mudança no total de participantes devido as perdas, a amostra final 

configurou-se assim: 

 

               Tabela 16. Caracterização da amostra final através do escore total  
               do instrumento CDR. São Paulo, 2017. 

CDR 

AMOSTRA FINAL    

   N % 

 Intervenção CDR 0 21 55% 

  CDR 0,5 17 45% 

  TOTAL 38 100% 

     

 Controle CDR 0 25 46% 

  CDR 0,5 29 54% 

  TOTAL 54 100% 

                            Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Os idosos que fizeram parte do grupo intervenção tiveram sua maioria pontuados 

como CDR zero. Já o grupo controle, sua maioria pontuou como CDR meio. Porém, a 

diferença dentro dos grupos foi muito pouca. (Gráfico 6). 
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                  Fonte: Dados de pesquisa. 
                  Gráfico 6. Frequência dos escores totais do instrumento CDR do grupo 
                  intervenção e controle. São Paulo, 2017. 
 
 

A Clinical Dementia Rating (CDR) é uma escala sensível no diagnóstico de 

processos demenciais e, também, é capaz de identificar casos questionáveis, no caso 

aqueles que pontuam como meio. Esses indivíduos apresentam alterações no seu 

desempenho cognitivo, porém, ainda não preenchem critérios necessários para um 

diagnóstico final de demência. Esses indivíduos são considerados como possuindo um 

Comprometimento Cognitivo Leve (CCL). (Michon, 2009). 

Considerado o principal problema de saúde pública em populações envelhecidas, 

a incidência de demências aumenta consideravelmente nos países em desenvolvimento, 

como é o caso do Brasil. Identificar esses grupos de risco é essencial para podermos 

trabalhar a prevenção e promoção de saúde. (Montaño; Ramos, 2005). 

Em um estudo realizado por Montaño e Ramos (2010) dentro da amostra do 

Estudo Epidoso, o mesmo da amostra retirada para a realização desta pesquisa, 10% 

daqueles idosos que possuíam CDR zero e 37,5% daqueles idosos com CDR 0,5 

converteram-se para demência num período de dois anos e meio.  

A Oficina da Lembrança possui um papel fundamental como mais uma ferramenta 

na prevenção e promoção da saúde mental dos idosos, através da estimulação cognitiva 

oriunda de todo processo de aprendizagem durante as oficinas. 
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5.3 Caracterização da amostra referente ao estado depressivo 

 

Juntamente com as perdas da cognição, a depressão é um fator de grande 

relevância quando falamos da saúde de idosos. Para a entrada no presente estudo, os 

idosos também passaram por uma avaliação mensurando os níveis de depressão através 

da GDS a fim de evitar o viés dos dados coletados referentes à qualidade de vida. A 

mensuração da depressão se deu em dois momentos: antes e depois da intervenção. 

Portanto, os dados são apresentados como Teste Inicial e Teste Final. (Tabela 17). 

 
                Tabela 17. Caracterização da amostra de acordo com os testes  
                Iniciais e finais da escala de depressão (GDS). São Paulo, 2017 

GDS - AMOSTRA FINAL 

Teste Inicial  N % 

Intervenção Sem sintomas depressivos 33 87% 

 Com sintomas depressivos* 5 13% 

 Total 38 100% 

    

Controle Sem sintomas depressivos 47 88% 

 Com sintomas depressivos* 7 12% 

  Total 54 100% 

Teste Final  N % 

Intervenção Sem sintomas depressivos 33 87% 

 Com sintomas depressivos* 5 13% 

 Total 38 100% 

    

Controle Sem sintomas depressivos 49 91% 

 Com sintomas depressivos* 5 9% 

  Total 54 100% 

                              Fonte: Dados de pesquisa.                           
                              *Total de pontos para considerarmos sintomas depressivos deve  
                               ser igual ou maior do que cinco. O máximo permitido para o ingresso  
                               no estudo foi cinco. 
 

 Inicialmente, o grupo intervenção apresentava apenas cinco idosos com sintomas 

leves de depressão, o que foi mantido durante a testagem final. Já os idosos observados 

no grupo controle, passaram de sete para cinco com os sintomas depressivos leves, 

portando, houve uma pequena redução.  

 Na população idosa, a depressão é muito comum. É frequentemente 

diagnosticada e tratada nos níveis primários de saúde e em clínicas de psiquiatria, sendo 
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responsável pelo aumento na mortalidade de doenças clínicas, na morbidade e na 

procura por serviços médicos, aumentando assim o consumo de medicações. (Grinberg, 

2006). Os fatores associados a um maior risco de desenvolver um quadro depressivo 

incluem o isolamento social, viuvez ou divórcio, baixas condições socioeconômicas, 

comorbidades, dor, insônia, alguns fármacos, histórico de depressão familiar, 

insuficiência funcional, disfunção cognitiva e gênero feminino. (O'Neil, 2007). 

 Um dado interessante visto neste estudo foi o fato de que realmente as mulheres 

são maioria quando observamos a frequência dos sintomas depressivos. (Tabela 18).  

 

                 Tabela 18. Frequência de sexo por sintomas depressivos no teste inicial e final  
                 do grupo intervenção e controle. 

Resultado da GSD dividida por sexo 

  

GDS – 
teste 
inicial 

GDS2 – 
teste  
final 

Grupo Intervenção  N/% N/% 

 Homens 2 (40%) 1 (20%) 

 Mulheres 3 (60%) 4 (80%) 

 Total 5 (100%) 5 (100%) 
        

Grupo Controle Homens 2 (29%) 0 (0%) 

 Mulheres 5 (71%) 5 (100%) 

  Total 7 (100%) 5 (100%) 

                  Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Além disto, o gráfico a seguir mostra uma diminuição dos sintomas entre os 

homens e o aumento de casos entre as mulheres. Mesmo a amostra sendo relativamente 

pequena, foi possível observar essa peculiaridade. (Gráfico 7). 
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              Fonte: Dados de pesquisa. 
                            Gráfico 7. Frequência de sintomas depressivos por sexo no grupo  
                            intervenção e controle nos testes inicias e finais. São Paulo, 2017. 

 

 A depressão não é considerada uma consequência natural do processo de 

envelhecimento, porém, interfere diretamente em sua qualidade de vida. Idosos 

considerados saudáveis e independentes apresentam taxas de prevalência de depressão 

e sintomas depressivos inferiores à da população geral. Após o diagnóstico e o 

enquadramento do grau da depressão, verifica-se a melhor estratégia para o tratamento. 

Para casos leves, a psicoterapia é eficaz, contudo, em casos moderados a severos, a 

combinação de psicoterapia e farmacoterapia se faz necessária para a redução de 

sintomas. (Medeiros, 2010). 

 Particularmente na população idosa, os quadros vinculados à depressão possuem 

características peculiares, pois nesta população ocorre uma diminuição da resposta 

emocional, conhecido como erosão afetiva, ocasionando um predomínio de sintomas que 

induzem um falso diagnóstico como: perda de prazer e vontade de realizar as atividades 

rotineiras, diminuição do sono, perda de energia, isolamento social e recordações 

excessivas do passado. Devemos estar atentos aos idosos e ajuda-los da melhor forma, 

proporcionando atividades estimulantes e ajuda profissional quando necessário. (Gazalle 

et al., 2004).  
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5.4 Qualidade de vida  

 

 Os participantes do projeto tiveram sua qualidade de vida mensurada antes e após 

a intervenção na Oficina da Lembrança. Através dos dados obtidos, pudemos fazer o 

cruzamento das informações em situações distintas como a comparação dos dados 

iniciais e finais entre o grupo intervenção e o controle (tabela 19 e 20), e a comparação 

de dados inicias e finais dentro do mesmo grupo (tabela 21 e 22). 

 

Tabela 19. Apresentação dos escores médios, desvio-padrão e p-valor obtido para os domínios do 

WHOQOL-Bref e, o total do grupo intervenção e grupo controle antes das intervenções na Oficina da 

Lembrança. São Paulo, 2017. 

   Pré-Teste   

Domínio da Qualidade  Intervenção Controle  
de Vida (WHOQOL -Bref) (n=38) (n=54)  

    Média ±dp Média ±dp 
P-

valor* 

Físico  14,42 2,4 14,63 2,2 ,666 

Psicológico 14,96 2,0 15,23 1,7 ,505 

Relações Sociais 14,10 2,3 15,35 2,3 ,014 

Meio Ambiente 14,71 1,6 14,83 1,6 ,731 

Auto avaliação da qualidade de vida 14,89 2,3 14,85 2,2 ,929 

Total  14,63 1,5 14,93 1,4 ,342 
 Fonte: Dados de pesquisa 
*Este número é significativo quando seu resultado é menor ou igual a 0,05. 

 

 A tabela 19, com os dados dos primeiros testes antes da intervenção, demonstra 

não haver significância entre os valores dos domínios físico, psicológico, meio ambiente 

e auto avaliação da qualidade de vida. Apenas no domínio relacionado às relações 

sociais, o grupo controle demonstrou uma qualidade de vida melhor do que o grupo 

intervenção, com o p-valor de 0,014. 

 Após a finalização da Oficina da Lembrança, os testes finais demonstram melhora 

na qualidade de vida referente ao grupo intervenção comparado ao grupo controle. O 

valor final de p foi significativo para todos os domínios mensurados pelo instrumento 

WHOQOL-Bref, como observado na tabela 20. 
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Tabela 20. Apresentação dos escores médios, desvio-padrão e p-valor obtido para os domínios do 
WHOQOL-Bref e, o total do grupo intervenção e grupo controle após as intervenções na Oficina da 
Lembrança. São Paulo, 2017. 

   Pós-Teste   

Domínio da Qualidade  Intervenção Controle  
de Vida (WHOQOL -Bref) (n=38) (n=54)  

    Média ±dp Média ±dp 
P-

valor* 

Físico  16,21 1,9 14,52 2,4 ,001 

Psicológico 16,29 1,8 14,86 1,5 ,000 

Relações Sociais 16,14 2,5 14,39 3,1 ,006 

Meio Ambiente 15,89 1,7 14,05 1,9 ,000 

Auto avaliação da qualidade de vida 16,52 2,0 14,85 2,4 ,001 

Total  16,14 1,5 14,47 1,6 ,000 
 Fonte: Dados de pesquisa 
*Este número é significativo quando seu resultado é menor ou igual a 0,05. 
 

Quando comparamos os resultados do grupo controle antes e depois do período 

da intervenção, reparamos uma queda na média do pós teste sendo significativa nos 

domínios relações sociais e meio ambiente, ou seja, a média era maior antes do que 

depois do último teste. Apesar da diferença encontrada no valor de p, os idosos 

participantes do grupo controle não melhoraram a sua qualidade de vida como um todo, 

apenas mantiveram como já estava. (Tabela 21).  

 

Tabela 21. Apresentação dos escores médios, desvio-padrão e p-valor obtido para os domínios do 

WHOQOL-Bref e, o total do grupo controle antes e após o término das Oficinas da Lembrança. São Paulo, 

2017. 

Domínio da Qualidade  Controle antes Controle depois  
de Vida (WHOQOL -Bref) (N=54) (N=54)  

    Média ±dp Média ±dp P-valor* 

Físico  14,63 2,2 14,52 2,4 ,773 

Psicológico 15,23 1,7 14,86 1,5 ,232 

Relações Sociais 15,35 2,3 14,39 3,1 ,055 

Meio Ambiente 14,83 1,6 14,05 1,9 ,022 
Auto avaliação da qualidade de 
vida 14,85 2,2 14,85 2,4 1,000 

Total  14,93 1,4 14,47 1,6 ,096 
Fonte: Dados de pesquisa 
*Este número é significativo quando seu resultado é menor ou igual a 0,05. 
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Já quando nos referimos ao grupo que participou das oficinas, percebemos uma 

melhora na qualidade de vida em todos os domínios avaliados pelo instrumento 

WHOQOL-Bref. O maior ganho dos idosos contemplou o domínio físico e a auto avaliação 

da qualidade de vida, como observado na tabela 22.  

 
Tabela 22. Apresentação dos escores médios, desvio-padrão e p-valor obtido para os domínios do 
WHOQOL-Bref e, o total do grupo intervenção antes e após o término das Oficinas da Lembrança. São 
Paulo, 2017.  

Domínio da Qualidade  
Intervenção pré-

teste 
Intervenção pós-

teste  
de Vida (WHOQOL -Bref) (N=38) (N=38)  

    Média ±dp Média ±dp 
P-

valor* 

Físico  14,42 2,4 16,21 1,9 ,000 

Psicológico 14,96 2 16,29 1,8 ,003 

Relações Sociais 14,10 2,3 16,14 2,5 ,002 

Meio Ambiente 14,71 1,6 15,89 1,7 ,004 

Auto avaliação da qualidade de vida 14,89 2,3 16,52 2,0 ,001 

Total  14,63 1,5 16,14 1,5 ,000 
  Fonte: Dados de pesquisa 
 *Este número é significativo quando seu resultado é menor ou igual a 0,05. 
 
 

A partir dos dados advindos desta pesquisa, pode-se dizer que a autopercepção 

da qualidade de vida dos idosos que passaram pela Oficina da Lembrança foi além da 

desejada pelas pessoas em geral. Esses resultados representam a importância das 

oficinas como ferramenta de ganho e manutenção da qualidade de vida dos participantes, 

já que cada domínio estudado reflete no outro de forma significativa, ou seja, se o físico 

não está bem, prejudica o psicológico e o social, visto a diminuição da rede de suporte 

social acarretando em isolamento. 

Os domínios do instrumento WHOQOL-Bref de qualidade de vida, separadamente, 

compõem diversos aspectos que são importantes para o bem-estar e autoestima como o 

psicológico, o físico, o social e o ambiental. 

Para Neri e Fortes (2006) avaliar a qualidade de vida do idoso implica na adoção 

de inúmeros critérios de natureza psicológica, social e biológica, devido a elementos que 

são apontados como indicadores determinantes de bem-estar na fase da velhice: saúde 

física e mental; satisfação pessoal, controle da cognição, sociabilidade, produtividade, 
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atividade, lazer, status social, renda, continuidade de papéis familiares, continuidade de 

relações informais com amigos. 

A qualidade de vida melhorou, no geral, após o tempo utilizado para estimulação 

cognitiva via computador através da Oficina da Lembrança. Esses domínios incorporam 

facetas importantes na mensuração da qualidade de vida. O domínio psicológico 

corresponde à imagem corporal e aparência, autoestima, sentimentos, religião, 

espiritualidade, crenças pessoais, pensamentos, novos aprendizados, concentração, 

orientação espacial e memória. Já o domínio relativo ao meio ambiente relaciona-se com 

a melhora da segurança física e seguridade, melhora de recursos financeiros, 

acessibilidade e qualidade de serviços de saúde e sociais, ambiente doméstico, 

oportunidades de adquirir novos conhecimentos e informações, oferta de lazer, transporte 

e moradia. O domínio físico demonstra a percepção do indivíduo quanto à sua saúde e 

tratamentos necessários. O domínio referente às relações sociais demonstra o quão 

satisfeito o indivíduo está com seus amigos e familiares. (Castro et al., 2007). 

Os achados deste estudo estão de acordo com os estudos de Rosa et al (2003) e 

Borglina et al (2005) que também verificaram a piora ou a preservação da qualidade de 

vida inicial de idosos que não foram expostos a nenhuma intervenção, porém, verificaram 

melhora significativa na qualidade de vida dos idosos que foram submetidos a qualquer 

tipo de intervenção. Esses dados encontrados durante as pesquisas demonstram que o 

envelhecimento pode não ser considerado um fator primordial para a diminuição da 

qualidade de vida, mas sim pouca atividade mental e física e o isolamento social.  

Com o aumento da longevidade e diante da realidade brasileira atual sobre as 

demandas do envelhecimento, cada vez mais se faz necessário buscar meios que 

garantam aos idosos e futuros idosos, não só uma sobrevida maior, mas também uma 

boa qualidade de vida. 

O conceito de qualidade de vida na velhice está diretamente relacionado à forma 

subjetiva como o indivíduo se vê naquele dado momento de sua vida. Está relacionado à 

autoestima e ao completo bem-estar pessoal, abrangendo diferentes aspectos como: 

capacidade funcional, estado emocional, nível socioeconômico, relações sociais, 

atividade intelectual e empoderamento de novos conteúdos, autocuidado, autopercepção 

do estado de saúde, relações familiares e de amizade, e, valores éticos, culturais, 
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religiosos, de estilo de vida, satisfação com a ocupação diária ou com o emprego e, 

principalmente, com o ambiente ao qual ele vive. (Velarde e Avila, 2002; Bowling et al., 

2003). 

Em 2002, o conceito de envelhecimento ativo foi introduzido pela OMS como um 

processo de otimização das oportunidades de bem-estar mental, social e físico durante 

todos os estágios do ciclo de vida, objetivando aumentar a esperança de vida saudável, 

a qualidade de vida e a produtividade na fase da velhice. (WHO, 2002). 

As oficinas de estimulação via computador oferecem uma nova oportunidade de 

desenvolvimento e lazer, e desta maneira, vão ao encontro desse novo conceito de 

envelhecimento ativo, tornando-se mais uma opção para atender as demandas oriundas 

do processo de envelhecimento populacional, colaborando assim na melhoria da 

qualidade de vida dos idosos. 

 

5.5 Devolutiva das oficinas 

 

Durante o tempo que ocorreram as oficinas, foram realizadas, ao todo, 272 

conversas que serviram para avaliar o andamento das atividades, a aceitabilidade e as 

dificuldades que os idosos encontravam conforme avançavam de nível. Desta forma, 

pode-se observar como os participantes se sentiram diante de um novo aprendizado e 

da inclusão digital. (Anexo 7). 

Nas conversas pós oficinas, utilizávamos questões semiestruturadas englobando 

o que os participantes acharam da oficina, as dificuldades e como se sentiram durante a 

realização da atividade no computador. Todos eram livres para responder da forma que 

desejassem.  

Após o término do período das oficinas, foi realizado um dia de conversa com cada 

turma, totalizando oito conversas. Também foram realizadas perguntas semiestruturadas 

para todos os participantes que tiveram mais de 50% de presença durante as 34 aulas e, 

para aqueles que, por algum motivo, desistiram das oficinas. O foco da investigação final 

teve como principal objetivo avaliar os pontos positivos e negativos, as mudanças que 

ocorreram em suas vidas, o que gostariam de mudar nas oficinas e, porque parou de 

frequentar, se for o caso. 
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As Oficinas da Lembrança, além de ser um espaço de socialização, aprendizado 

e treino cognitivo, têm a missão de fazer com que o idoso se empodere de novos 

conteúdos, utilize com maior segurança novas tecnologias, desenvolva um senso crítico, 

além da possibilidade do exercício de cidadania, autovalorização e trocas 

intergeracionais. 

Dentro de algumas reflexões realizada pelos idosos, certas questões apareceram 

com maior frequência. Para a pesquisa qualitativa, ao analisarmos o conteúdo subjetivo, 

não nos prendemos a propostas rigidamente estruturadas. Através da formação de 

categorias e núcleos de sentido, os investigadores se utilizam de imaginação e 

criatividade para explorar novos enfoques. (Flick, 2008). 

Algumas das categorias encontradas nas falas e reflexões dos idosos durante o 

andamento das oficinas e em sua finalização podem ser analisadas em conjunto por 

possuírem a mesma temática, enriquecendo ainda mais os tópicos que serão 

apresentados. Todos estes relatos mostram mudanças positivas em suas vidas e a 

importância do aprendizado do computador. 

Para garantir o anonimato dos participantes, foram utilizados pseudônimos na 

transcrição dos relatos dados aos observadores durante as devolutivas das oficinas.  

O quadro a seguir mostra as respostas mais frequentes durante as falas dos idosos 

e em qual momento de reflexão a categoria apareceu. (Quadro 1). 
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     Quadro 1. Categorização das respostas dadas através das questões semiestruturadas nas  
     conversas pós Oficinas e nas conversas finais de cada turma. São Paulo, 2017. 

CATEGORIA CONVERSAS PÓS 
OFICINAS 

CONVERSAS 
FINAIS 

A descoberta do novo ✓  ✓  

Conquistas, realização pessoal e 
superação na velhice 

✓  ✓  

Do medo a conquista da segurança ✓  ✓  

Lado negative da tecnologia ✓   

Qualidade de vida e aumento da 
autonomia 

 ✓  

Novas amizades ✓  ✓  

Empoderamento feminino ✓  ✓  

Ganho de memória  ✓  ✓  

Envelhecimento e velhice ✓  ✓  

Trocas intergeracionais no ambiente 
familiar 

✓  ✓  

Importância das redes sociais - 
Facebook 

✓  ✓  

Valorização da metodologia ✓  ✓  

Importância das monitoras ✓  ✓  

Oficinas como espaço de terapia ✓  ✓  

Pontos negativos das oficinas  ✓  

O que mudaria nas oficinas  ✓  

Porque parou de frequentar as 
oficinas 

 ✓  

      

 

Os núcleos do sentido formam quatro categorias principais e são divididos em 

subcategorias com ideias-eixo norteadoras. No quadro abaixo, podemos observar as 

divisões e o número de vezes em que os participantes responderam dentro daquela 

temática a fim de nortear as seguintes discussões. (Quadro 2). 
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Quadro 2. Núcleos do sentido divididos em categorias principais e subcategorias e o número de vezes 
em que as ideias-eixo aparecem na fala dos idosos. São Paulo, 2017. 

NÚCLEOS DO SENTIDO –  CATEGORIAS 
PRINCIPAIS 

SUBCATEGORIAS 

A descoberta do novo  
(13) 

✓ Conquistas, realização pessoal e 
superação na velhice. (60) 

✓ Do medo a conquista da segurança. 
(34) 

✓ Lado negativo da tecnologia. (1) 

Qualidade de vida e aumento da 
autonomia. 

(8) 

✓ Novas amizades. (28) 
✓ Empoderamento feminino na 

velhice. (7) 
✓ Ganho de memória. (23) 

Envelhecimento e velhice 
(21) 

✓ Trocas intergeracionais no ambiente 
familiar. (11) 

✓ Importância das redes sociais – 
Facebook. (10) 

Valorização da metodologia das oficinas  
(24) 

✓ Importância das monitoras. (25) 
✓ Oficinas como espaço de terapia. 

(19) 
 

 

5.5.1 A descoberta do novo 

 

 A utilização das novas tecnologias pelos idosos, incluindo computador, tablete e 

smartphone, tem um dos principais motivos a possibilidade de inclusão social e treino 

cognitivo. As principais ferramentas para que isso ocorra são os jogos, novos 

aprendizados, as redes sociais que, além de ter um papel fundamental para aumento da 

sociabilização, é usada para adquiri novos conhecimentos, mantê-los informados, 

divulgação de seus trabalhos voluntários ou remunerados, descoberta de direitos, 

potencialidades intelectuais e artísticas. Como não nasceram nessa “era digital”, cada 

conquista é comemorada e, ao mesmo tempo, servem de motivação para novas 

descobertas. (Wasserman et al., 2012).  

 O computador traz inúmeros benefícios aos idosos. Dentre eles, destacam-se a 

melhora da autoestima, melhora do seu estado mental por ser considerado uma forma 

de estimulação cognitiva, aumento das relações sociais, seja virtualmente ou 

intergeracionalmente, aumento da autoconfiança para usar as mais diversas formas de 

tecnologia e aumento do senso de realização em todas as áreas de sua vida. (Gatto e 

Tak, 2008). 
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Nos relatos a seguir, os idosos demonstram o quanto estão satisfeitos por 

aprenderem um conteúdo novo e por descobrirem um mundo novo, o virtual, que, para 

muitos, ainda é um ambiente para jovens: 

 

“[...] passamos por uma era diferente pois antigamente tudo era analógico e agora 

vivemos na era digital. Segundo ele os jovens já vêm com espírito preparado para essa 

nova era tecnológica e os idosos ainda sentem insegurança mas precisam aprender”. 

(Bruno) 

 

“É exatamente isto que quer aprender (se comunicar). Crianças de hoje já 

nasceram na era digital e estar aprendendo agora é um privilégio! ” (Karen) 

 

“Achava antigamente que tudo deveria ser escrito na caneta. Achava que não 

precisava aprender a usar o computador. Foi deixando de lado e hoje, não tem mais como 

fugir dessa tecnologia toda que nos rodeia. É muito gostoso com essa idade poder 

aprender coisas novas e diferentes. Não tem mais como fugir desse tipo de aprendizado”. 

(Pedro) 

 

“Aprender informática e tudo isso está sendo muito bom. É a melhor coisa para 

não ficar ultrapassado. Estamos na era digital, precisamos nos adaptar a ela. O idoso 

precisa se inserir nesse mundo e perder o medo que tem de tudo”. (Ernesta) 

 

 O computador e a internet são componentes que contribuem para a redução do 

isolamento. Por muito tempo, os idosos eram marginalizados pela sociedade e família, 

não recebendo a devida atenção. Com o avanço da medicina e das ciências, temos 

idosos mais longevos com maior qualidade de vida e interação social. As práticas 

realizadas no computador vêm para potencializar a interatividade e o fácil acesso às 

informações. Dentre suas aplicações básicas, podemos citar as compras pela internet, 

transações bancárias e comerciais e o rápido acesso as notícias. (Nunes, 2002) 

 Ainda hoje existe divergências entre jovens e velhos quanto ao uso do 

computador. Os indivíduos mais novos nasceram em um universo virtual, repleto de 
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imagens, botões, teclas, ícones e, devido a esta realidade, apresentam maior facilidade 

para usar estes recursos, além de lidar melhor com as rápidas mudanças tecnológicas 

que crescem em progressões geométricas. (Kachar, 2001). 

 Para acompanhar a complexidade e a rapidez destas mudanças tecnológicas, faz-

se necessário a educação prolongada por toda a vida. Nada obstante, os idosos somente 

demonstraram interesse em aprender algo novo se este tiver uma aplicabilidade útil em 

suas tarefas diárias. Somente assim a aprendizagem será concretizada com êxito. 

(Ferreira et al., 2008) 

Depois do período de aprendizado e estimulação das oficinas, tudo que era 

novidade foi dando espaço para novos interesses.  

De certa maneira, os idosos descobriram que ainda possuem a capacidade de 

aprender novos conteúdos. O computador foi uma ferramenta eficaz neste sentido. Ele 

abriu a mente para um mundo novo de possibilidades.  

Nas falas a seguir, os idosos demonstram a vontade de conhecer coisas novas e 

diferentes, desde continuar a usar o computador em funções mais complexas, estudar 

novas línguas, jogos, leitura, GPS e até mesmo a percepção da importância da 

aprendizagem e de se ter um computador em casa: 

 

“[...] abriu a janela de aprendizado no computador, que é muito atual e eu pretendo 

que esse o desenvolvimento continue”. (Pedro)  

 

“[...] eu aprendi muito! Na vida, sempre quero aprender mais, aprendi muito aqui... 

sobre coisas que eu nem imaginava” (Abigail) 

 

“[...] aqui pude despertar interesse para novas linguagens, mesmo para quem já 

mexia, como eu, estimula a aprender mais”. (Larissa) 

 

“Descobriu que adora jogar no computador e que sabe sim se concentrar”. (Aline) 

 

“As Oficinas abriram sua mente para muitas coisas novas. Nunca imaginou que 

pudesse aprender a digitar os textos e treinar leitura no computador”. (Adelino) 
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“Aprendeu a usar um mapa e se localizar pelo celular. Essas Oficinas foram um 

presente”. (Rute) 

 

“Sempre teve uma resistência em usar o computador. Aos poucos, foi aprendendo 

a gostar e hoje, comprou um computador. Se soltou tanto depois. (Mércia) 

 

“Achou o máximo tudo que conseguiu aprender. Tudo passou a ser um desafio e, 

encarou tudo com alegria e vontade. Fez diversos jogos, tirou muitas dúvidas, aprendeu 

tudo que sempre quis”. (Fernanda). 

 

“Achei que soubesse tudo sobre computador. Percebi que muitas das coisas que 

facilitavam minha vida eu não sabia. Como ainda trabalho, isso me ajudou a desenvolver 

novas técnicas de apresentar meus produtos e divulga-los. Ajudou e muito. Meu negócio 

está crescendo e eu tenho menos tempo ocioso. Minha vida mudou muito e me sinto feliz 

e agradecida”. (Débora) 

 

 Sabe-se hoje, que a velhice não é sinônimo de isolamento social ou doença. O 

idoso tem vontades e um potencial para mudanças que antes não haviam sido 

exploradas, principalmente na aquisição de novos conhecimentos. Ele passa a ser um 

indivíduo atuante em sociedade e que tenta evoluir com ela. (Almeida e Freire, 2000). 

 Atualmente, o número de Universidades que oferecem cursos para a terceira idade 

é enorme. Através deste tipo de oferta, os idosos podem incluir-se novamente na 

sociedade, encontrando novos papéis sociais e mantendo-se ativos. Os idosos precisam 

de um espaço novo para expandir seus conhecimentos seja em qual área desejar. A 

aprendizagem, seja ela no computador, em línguas ou outra área, parece muito mais 

simples na infância e adolescência do que na fase da velhice. O interesse específico do 

idoso em aprender traz grandes benefícios como inserção social, treino cognitivo e 

mudanças de paradigmas. Perceber o seu potencial faz com que ele tenha sua confiança, 

assim como sua autonomia na tomada de decisões, inclusive no lado profissional para 

aqueles que ainda trabalham. (Castro, 2002). 
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 Durante as Oficinas da Lembrança, os idosos passaram por inúmeros momentos 

de estranhamento do novo e aprendizagem. O contato com o computador e com a 

internet foi benéfico e colaborou na descoberta de novos interesses, sejam eles ligados 

às novas tecnologias ou até mesmo, se empoderando dos conteúdos transmitidos. O 

aprendizado foi aos poucos sendo construído e, com ele, percebemos inúmeros ganhos 

intelectuais e sociais.  

 

5.5.1.1 Conquistas, realização pessoal e superação na velhice 

 

 Durante as oficinas, percebemos inúmero relatos iniciais de como a confiança foi 

sendo construída ao longo das Oficinas da Lembrança. Através deste modelo de 

aprendizado, percebeu-se que mesmo o medo sendo aparente, em alguns casos, a 

confiança, ansiedade e motivação, diante de algo novo ou até mesmo de conteúdos 

diferentes, fez-se presente nos relatos a seguir: 

 

“[...] está ansiosa para aprender a mexer mais no computador e assim espera ter 

mais confiança para mexer no caixa eletrônico do banco sozinha. Relata que as pessoas 

não têm paciência com ela por demorar muito mexendo no caixa”. (Luiza) 

 

“Gostou muito porque mexeu bastante com uma orientação muito segura. Virou 

criança mexendo na internet. Está perdendo o medo de errar e se permite ir além de seus 

limites”. (Lilian) 

 

“Deixou claro que é idosa e não velha, pois velho não quer mais aprender nada, e 

ela quer”. (RVK) 

 

“Aqui na oficina ainda pede ajuda para fixar o conhecimento e porque ainda tem 

um certo receio de fazer alguma coisa errada. Gostou muito de ter aprendido este 

conteúdo. Chegar onde chegamos com nossa idade foi maravilhoso. Faria tudo 

novamente”.  (Paloma) 
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“[...] nunca havia se interessado pelo computador e que agora foi pedir para o filho 

ligar a máquina para ela”. (Luiza) 

 

“[...] quando se aposentou como professora, fugiu das aulas de informática que 

ministravam para os professores pois tinha muito medo de aprender a lidar com o 

computador. Está tendo outra oportunidade de aprender. Está gostando muito e não 

perde uma aula”. (Luiza) 

 

“Se soubesse tudo isto na época em que lecionava, seria uma professora nota 

1000! ”. (Luiza) 

 

“Adorou a Oficina e está realmente aprendendo a usar o computador. Está muito 

feliz com as suas conquistas. Aumentou sua autoestima”. (Adelino) 

 

“Gostou demais, mas ainda está muito ruim. Nunca havia nem chegado perto de 

um computador, mas sempre teve curiosidade para mexer. Precisa de muito contato 

ainda, mas não vai desistir”. (Valquíria) 

 

As falas carregadas de motivação sugerem que os idosos encararam o 

computador positivamente e seu uso contribuiu para que todos sintam-se integrados na 

nova realidade, considerada como “era digital”. A motivação, os medos, angústias, 

surpresas e ansiedades, fizeram com que buscassem atividades e estratégias para 

vencer barreiras e superar adversidades, visando uma maior independência. (Fozard e 

Kearns, 2007). 

Além do acesso ao computador e outros dispositivos tecnológicos, a necessidade 

de motivação constate é um fator que contribui para aceitação da prática pelos idosos. 

(Morrell et al., 2000). 

O reconhecimento do participante das oficinas e da utilidade do computador, 

exerce influência significativa na aceitabilidade e no uso constante destas tecnologias de 

informação e comunicação. Perceber a utilidade e a facilidade do uso, em conjunto, 

corroboram para intenções comportamentais dos sujeitos. O impacto destas atividades 
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pode ser percebido na execução de tarefas rotineiras como usar o caixa eletrônico ou um 

celular com recursos diferenciados com maior facilidade. Esta prática faz com que o idoso 

se sinta realmente inserido no contexto social em que vive. (Chutter, 2009; Oppenauer, 

2009). 

Uma das maneiras de se construir a motivação dos indivíduos é o processo de 

socialização ao qual ele está submetido, iniciando-se na infância, pela família e se 

estende por toda a vida. Quando o idoso entra em contato com novas aprendizagens, 

como é o caso do computador, configura-se uma nova meta geradora de motivação. 

Compreender novos conteúdos, dominar tarefas que os deixem satisfeitos tem como 

resultado esperado a realização pessoal e a autonomia. (Ferreira et al., 2008). 

 A informática é uma ferramenta que possibilita mudanças em seu desenvolvimento 

pessoal e na busca por novas habilidades. Os idosos que conseguem tomar as rédeas 

de suas vidas com autonomia e independência, conseguem construir condições para 

melhoria de qualidade de vida, sendo o próprio sujeito autor de suas decisões e escolhas. 

(Morin, 2003). 

 Conforme as oficinas vão acontecendo e os níveis de dificuldade vão aumentando, 

os idosos passam a devanear mais sobre suas dificuldades e avanços. Inúmeras 

reflexões são realizadas demonstrando a magnitude de suas conquistas e superações. 

Mexer no computador e executar algumas funções agrega segurança e autonomia aos 

idosos, como demonstrado nas frases: 

 

“[...] ainda tem algumas dificuldades em algumas funções, mas sabe que com o 

tempo vai ficar mais segura e ativa no computador”. (Cinira) 

 

“Achou tudo muito bom e divertido. Antigamente mexia, mas nunca soube fazer 

muitas coisas. Nunca havia mexido no programa Paint. Fez diversas coisas: casa, carros, 

um céu estrelado e até escreveu o nome com o lápis. Gostou muito e espera aprender 

cada vez mais coisas. Está pensando em comprar um computador novo e mais moderno 

para ensinar o filho a mexer melhor”. (Adelino) 

 

“[...] tudo está sendo uma novidade e está aprendendo muito. Ainda erra mais do 
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que acerta, porém não irá desistir jamais. ” (Juliana) 

 

“É essa velhice que quer ter, repleta de valores educação... Ela não quer ter medo, 

quer encarar as coisas de frente como vem fazendo nas oficinas de informática. Adorou 

o momento de reflexão”. (Cinira) 

 

“Felicidade é pouco para quem nunca se imaginou capaz de fazer as coisas 

sozinha no computador. A cada dia se sente mais capaz e mais perto do grupo jovem 

que é viciado em computador”. (Karen) 

 

“Antigamente, quando queria ir para algum lugar, ligava para 156 e lá, eles davam 

as coordenadas de que transporte público pegar. Agora com esse Google, tudo ficou bem 

mais fácil. Aprendeu que pode até imprimir as rotas no Google Maps. Facilitou e muito a 

minha vida. Testou em casa depois da última oficina e conseguiu fazer tudo sozinha. 

Depois dessa oficina de hoje, se sente mais confiante e já vai tentar aprender uma rota 

para visitar uma amiga que está acamada”. (Nelci) 

 

“A oficina foi muito boa. Acho que vou levar as monitoras para casa para que elas 

nos ajudem lá também! Assim não esquecemos nada do que aprendemos hoje. Com o 

passar do tempo o grau de dificuldade aumenta, mas eu não estou sentindo mais. Já me 

sinto bem segura”.  (Nelci) 

 

“Fez muitas montagens e se divertiu novamente vendo as fotos que tirou com seu 

celular. Pode pegar imagens diferentes no Google e usar em suas fotos. Sempre achou 

que era uma coisa impossível de se conseguir fazer nessa idade, mas quebrou muitos 

tabus e sua mente ainda está aberta”. (Camila) 

 

“O mais legal da Oficina é que se sentiu muito importante quando sentou do lado 

da colega para ensinar os jogos. Nunca achou que fosse ensinar alguma coisa para 

alguém nesta idade em que está. Se sentiu capaz e muito importante. Adorou a oficina e 

esse sentimento de capacidade que está sentindo”. (Nelci) 
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“Ficou admirada com o que aprendeu e com o que conseguiu mudar. Está cada 

dia gostando mais pois está se sentindo mais segura e disposta para realizar as outras 

atividades fora oficina”. (Isabela) 

 

“Gostou muito da oficina e se sente mais seguro utilizando o computador em casa. 

A oficina está fazendo com que o pouco que ele sabe, seja compartilhado com a esposa. 

Ele ensina para ela tudo que aprendeu de novo e assim fixa conhecimento. Gostou 

demais de tudo que viu hoje e da oficina”. (Diego) 

 

“Quando acha que já sabe de tudo, vem as monitoras e ensinam coisas novas. 

Mexia já no Word, mas não sabia 1/3 do que fez hoje. É maravilhoso estar nessa idade 

e poder aprender e ter capacidade de aprender. Está amando e hoje foi maravilhoso”.  

(Débora) 

 

“Está achando um pouco difícil mas aprendeu muita coisa nova. Nunca havia 

mexido no computador para nada e agora, está até escrevendo! Nem acredita as vezes 

que está tendo uma oportunidade como esta”. (Ernesta) 

 

“Está bem feliz com o andamento das Oficinas e com tudo que tem aprendido. 

Ganhou autonomia nas tarefas fora computador também. Agora tem mais segurança 

para aprender coisas novas e diferentes”. (Larissa) 

 

“Gostou muito de fazer esse desafio. Às vezes, nos deparamos com os obstáculos 

do dia a dia e achamos que não podemos dar conta de nada porque estamos velhos. 

Olhei para o jogo e logo pensei que eu era capaz e que iria terminar este desafio sim. 

Com muita paciência e depois de várias tentativas conseguiu finalizar. Se sentiu tão 

capaz e tão orgulhosa. Ganhou o dia fazendo isso. Adorou a Oficina. Levantou sua 

autoestima”. (Lizandra) 

 

“Conseguiu mexer sozinha com o mouse e encontrar as coisas que queria. No 

começo ficou um pouco tensa com medo de não conseguir fazer nada. Com o tempo, foi 
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se acalmando e conseguiu ordenar suas ideias e suas coisas. Gostou muito e sente uma 

grande diferença de quando começou. A mão já obedece mais os comando dados”. 

(Mércia) 

 

“No começo vinha mais pela companhia do que pelo computador em sim. Com o 

tempo, foi aprendendo e se sentindo cada vez mais capaz de realizar as coisas sozinha. 

Até a confiança em usar um caixa eletrônico aumentou. Agora sabe mexer naquela 

máquina sem precisar de ajuda de alguém do banco ou estranho. Agora sabe que é 

capaz de aprender e fazer o que quiser nessa idade”. (Mércia) 

 

“Ainda tudo parece um bicho de sete cabeças. Não vai desistir e sabe que mesmo 

com as dificuldades todas, tem evoluído em seu aprendizado. Já não tem medo de 

quebrar o computador e nem de fazer alguma coisa de errado”. (Márcia) 

 

“Nunca havia mexido em um computador. Primeiro dia é sempre difícil, ainda mais 

para ela que sempre odiou computador e nunca quis aprender. Começou a fazer a Oficina 

para sair mais de casa e ocupar a mente e se surpreendeu em ver que não é chato como 

ela achava que era”. (Mércia) 

 

“O que parecia muito complicado, com o tempo foi se modificando e clareando na 

minha mente. Sempre disse que seria um desafio pessoal para você (AC) me fazer 

entender e usar o computador. Pois bem, você conseguiu e eu estou adorando. Nós duas 

saímos vitoriosas dessa experiência. Obrigada”. (Aline) 

 

“Com o tempo o computador deixa de ser um bicho de sete cabeças e vira nosso 

amigo. Com ele nos divertimos nas horas de solidão em casa. Passamos muito tempo 

sozinhas e as vezes é bom fazer algo diferente para mudar o dia”. (Alice) 

 

 Selwin et al (2003), em seu estudo, demonstrou que idosos não se utilizam da 

informática por não identificarem a necessidade do uso desta ferramenta em suas vidas, 

ou seja, muitos idosos não estão motivados para a aprendizagem deste recurso. Como 
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viveram a maior parte do tempo sem o contato com o computador, criaram uma barreira 

que pode trazer medo. Removendo este obstáculo de oposição e evidenciando os 

benefícios sentiram-se motivados a aprender. (Kim, 2008).  

 Idosos que fazem uso do computador sentem-se incluídos na sociedade que está 

cada vez mais tecnológica. Desta maneira, o idoso melhora sua conexão com o mundo 

externo e com as outras gerações. (White et al., 1999). 

 Compreender a motivação dos idosos é fundamental para sua entrada no mundo 

tecnológico. Dela irá depender, também, a qualidade de sua inserção na sociedade e no 

ambiente virtual. A possibilidade de interagir e de se comunicar com amigos e familiares 

é vista como condição-chave para o aprendizado da informática. Esta comunicação, 

realizada através das mídias, está relacionada entre as principais razões da utilização do 

computador e da internet pelos idosos. (Fox, 2001; Gatto e Tak 2008).  

 Nas devolutivas finais das oficinas, os idosos demonstraram a importância desse 

processo para elas. Durante o período de aulas, cada um foi construindo novas 

conquistas e realizações e superando inúmeros obstáculos. Durante os relatos abaixo, 

podemos perceber o ganho de sua participação no aprendizado de novas tecnologias: 

 

“Sempre temos que estar aprendendo, nunca vou parar de aprender, e ao mesmo 

tempo, me surpreendo com tudo que eu já fiz. O aprender é uma influência positiva e 

aqui eu pude aprender muitas coisas que eu tinha vontade”. (Débora) 

 

“Apesar de demorar muito para pegar alguns conceitos, aprendi muito e me 

surpreendi com o que o computador pode fazer por todos nós, que chegamos a velhice. 

Faria tudo novamente” (Mauro) 

 

“[...] fiz uma atividade que nunca imaginei realizar e sou grata por todos que me 

ajudaram”. (Natália) 

 

“Está muito feliz com tudo que aprendeu e que levará para o resto de sua vida. 

Hoje, se sente capaz de mudar o mundo, caso seja necessário”. (Adelino) 
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“Foi maravilhoso tudo que vivi aqui. Ganhei novas amizades, ganhei esperança 

em um futuro melhor, ganhei vontade de viver e acima de tudo”. (Isabela) 

 

“Abriu um mundo novo de oportunidades para mim. Achei que velho não aprendia 

mais. Eu aprendi. Me sinto mais capaz e uma pessoa mais evoluída. Entrei em um mundo 

considerado de pessoas jovens. Eu sou capaz”. (Rosália) 

 

“Achei que com a velhice eu já não poderia aprender coisas diferentes. Achei que 

minha cabeça não funcionava. Eu me surpreendi. Além de aprender eu passei a ensinar 

coisas novas ao meu marido. Falo com minha família pelas redes sociais e ainda vejo 

foto dos meus netos que moram distantes. Fiquei mais desembaraçada. Foi muito mais 

do que útil”. (Lilian) 

 

“O que mudou em minha vida foi o fato de eu ter ficado mais ativa e mais esperta. 

Tenho firmeza em tudo que faço e estou mais segura quando utilizo qualquer tipo de 

tecnologia. Como não nascemos na era digital, tudo que aprendemos com alguma 

dificuldade só somou na nossa vida e eu vou usar para sempre”. (Karen) 

 

“Mudou a maneira de ver a velhice. Eu achava que velha não conseguiria mais 

aprender nada, e não foi isso que aconteceu. Além de aprender fiquei mais esperta e 

mais alerta com tudo em minha vida. Eu criei coragem para aprender coisas novas e 

conquistar novos espaços”. (Nelci) 

 

“Aprendi que ainda posso fazer coisas novas em minha vida e tenho uma grande 

capacidade de aprendizado. Tudo que vimos levarei para sempre em minha vida. Aprendi 

muito mais do que na época em que ainda trabalhava e tínhamos contato com 

computador. Naquela época, a firma só queria saber de ensinar os programas 

específicos. Aqui pude sentir segurança em tudo e posso até ensinar o que aprendi para 

outras pessoas”. (Diego) 

 

“Até dar dicas para meu marido eu dou. Percebi que posso aprender coisas novas 
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e não subestimar as pessoas de idade”. (Ernesta) 

 

“Treinar a mente é muito bom. Melhor ainda é saber que ainda sou capaz de 

aprender e fazer coisas novas. Me senti vivo e poderoso por estar em um campo que os 

idosos não dominam. Mesmo com as minhas limitações, foi uma experiência válida”. 

(Mauro) 

 

“Me fez sentir capaz. Ficava em casa, sozinha, pensando como mudar a minha 

realidade e tempo desperdiçado. Sempre quis aprender a mexer no computador. Todos 

diziam que eu estava velha. Não desisti. Eu encarei de frente e me surpreendi. Me diverti 

muito com meus colegas e monitoras. Foi tudo maravilhoso. Estou mais segura em minha 

vida para tomar decisões e encarar os problemas de frente. Só tenho a agradecer”. 

(Abigail) 

 

“Outra coisa que percebi, foi a capacidade que temos de adquirir conhecimento 

novo em todas as fases das nossas vidas. Me sinto realizado. (Paulo) 

 

“Me esforcei para aprender tudo que não sabia e adquirir conhecimentos novos. A 

vida é assim, uma eterna troca de gentilezas e agrados”. (Isadora) 

 

“Mudou à minha maneira de ver o mundo. Agora, o computador é meu aliado. 

Comprei um computador novo. Temos dois em casa. Um para cada um... assim, ninguém 

briga mais. Sinto mais independência da minha esposa, já que antes, tudo que eu iria 

fazer no computador, eu precisava dela. Foi um alívio para ela também. Vou continuar 

usando e treinando”. (Luiz) 

 

“Aprendeu que existe um mundo de possibilidades de crescimento pessoal. Idosos 

também podem aprender e crescer. Enquanto ainda estamos vivos, precisamos 

aproveitar a vida. Aprendeu a se soltar e a ter mais confiança em sua vida. Acha que até 

está lidando melhor com as pessoas. Tem mais paciência e autonomia para tomar 

decisões em sua vida. Adorou tudo”. (Fernanda) 
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“Agora sabe que é capaz de aprender coisas novas, mesmo esquecendo a maioria 

depois. Viu que é excelente em jogos online e que achou uma distração para os dias de 

solidão. Ficou mais sorridente e mais solta com as pessoas”. (Aline) 

 

“Socializou muito e se sente capaz de aprender coisas novas. Não detesta mais 

computador como antes. Até comprou um para treinar em casa. Mudou sua maneira de 

enxergar o mundo moderno. O idoso tem lugar nesse mundo sim e agora, sabe como 

brigar por eles”. (Mércia) 

 

“Ficou mais comunicativa e menos tímida. Até está mais participativa nas 

atividades de outros locais. Agora sabe que tem capacidade de aprender coisas novas e 

evoluir sempre”. (Alice) 

 

“Está mais segura em relação as suas escolhas. Se sente mais capaz de fazer as 

coisas em casa e também quando está na rua. Perdeu a timidez que ainda tinha e se 

solta. Abraça mais as pessoas. Até ensinar computador para o marido para ela é uma 

conquista. Desacelerou seu ritmo de vida e aprendeu a apreciar mais as coisas. Recebeu 

um novo estímulo para continuar ativa no seu processo de velhice”. (Dora) 

 

“Está sendo mais respeitada em casa pelos netos e filhos pois agora faz parte do 

mundo deles. Até a paciência deles aumentou. Agora, me valorizam como pessoa, não 

me acham um encosto velho que fica em casa mofando e não servindo pra nada. Mostrei 

que sou gente também”. (Luiza) 

 

“Já não sou mais a pessoa desinformada da minha casa. Consegui me impor no 

uso do computador e mostrei que sou capaz de fazer as coisas sozinhas”. (Joana) 

 

“Mudou tudo. Agora chega em casa com sede de conhecimento. Abre o 

computador e refaz tudo que aprendeu durante as oficinas. Virou um ser curioso e seguro 

de si. O estímulo que damos nas oficinas é total e ele, valoriza todas as suas conquistas 



74 
 

 

e nosso esforço, como monitoras, para ensinar com uma fórmula mais dinâmica e 

pratica”. (Rui) 

 

“[...] tinha o sonho de aprender a mexer na internet. Achava o computador ótimo e 

agora ele é melhor ainda. Realizei meu sonho e estou mais do que feliz.”. (Karen) 

 

“Meu sonho era ter aprendido a mexer em um computador e eu, aprendi. Antes, 

era medrosa com as coisas e achava que eu não daria conta de aprender coisas novas. 

Agora, me sinto capaz de ir mais longe. Foi um período maravilhoso e que jamais 

esquecerei”. (Cláudia) 

 

“Antes das oficinas, tudo que precisava fazer no computador chamava o marido, 

os filhos ou os netos para ajudar. Hoje, muita coisa já consegue fazer sozinha”. (Lilian) 

 

“[...] cheguei sem saber fazer várias coisas e depois conseguia fazer a partir da 

minha própria cabeça, em casa...isso mostra que eu aprendi mesmo”! (Cláudia) 

 

“Só aumentou meu conhecimento e agregou valores”. (Mateus) 

 

 Diante destes relatos, destacamos o aumento significativo da qualidade de vida 

desses idosos. Além da conquista eminente e superação, adquiriram segurança não só 

nas tarefas utilizando o computador, como também em outras tarefas diárias. 

Perceberam que apesar da velhice, são capazes de aprender e de ensinar também. 

Melhoraram a socialização e as relações intergeracionais. Ganharam autonomia e 

conquistaram um espaço antes considerado apenas de pessoas mais jovens. 

 O conceito de qualidade de vida está diretamente relacionado a como o idoso está 

com sua autoestima e, bem-estar pessoal. Abrange uma série de aspectos como o estado 

emocional, atividade intelectual, suporte familiar, estado de saúde, valores culturais, 

éticos dentre outros. É a manutenção biopsicossocial. (Tessari, 2009). O computador foi 

utilizado com sucesso para atingir estes objetivos na autopercepção dos idosos. A 
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realização de um sonho, para alguns, fez este processo de conquista valer muito mais à 

pena. 

 

5.5.1.2 Do medo a conquista da segurança 

 

 Muitos idosos evitam o contato com o computador e com a Internet por razões 

distintas, entre elas destacam-se o medo do desconhecido, medo de cometer falhas, 

medo de quebrar, falta de conhecimento, falta de recursos financeiros ou ausência de 

conteúdos específicos. (Kreis et al., 2007). 

 Diferentemente de outras faixas etárias, o idoso possui um grau maior de 

dificuldade durante o processo de aprendizagem devido as alterações fisiológicas e 

cognitivas consideradas comuns, oriundas do envelhecimento. Devido a isto, ele 

necessita de uma atenção diferenciada para que consiga entender o conteúdo e 

aprender. A repetição do que já havia sido ensinado em diferentes contextos e a 

constante retomada de conteúdo, faz com que o conhecimento seja melhor absorvido e 

fixado de forma permanente. (Saraiva e Argimon, 2008). 

 Pedagogicamente, quando lidamos com idosos, devemos desenvolver 

abordagens específicas, denominada andragogia. A interação entre quem está 

lecionando e quem está aprendendo necessita de interesses em comuns, trocar 

afetividades e ter linguagem acessível. A abordagem andragógica tende a ser eficiente, 

permitindo que os idosos superem seus medos e consigam transpor barreiras impostas 

pela falta de paciência e o avanço rápido das tecnologias. (Sales, 2010). 

 Para ajudar aos idosos durante este processo, a paciência de quem está 

transmitindo o conteúdo se faz necessária. É um conjunto de ações que envolve a 

afetividade, calma, segurança e empatia perante as dificuldades dos alunos, respeitando 

seu ritmo de aprendizado. As aulas necessitam ser prazerosas, sem compromisso e com 

a utilização de elementos lúdicos. Na contramão dessa ideia, ocorre quando um familiar 

resolve ensinar informática aos seus pais e avós. Ao perceberem um ritmo mais lento de 

aprendizagem, passam a “fazer por” e não a “fazer com”. Não conseguem ajudar, 

gerando medo e insegurança, que será projetado durante o processo de aprendizagem 

dentro de cursos para a terceira idade ou em oficinas de informática. Cabe ao professor 
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identificar essas demandas e ajudá-lo a perder o medo, transmitindo confiança, 

segurança e prestando uma atenção diferenciada ao caso, desta forma, o idoso terá uma 

nova chance de conquistas e manutenção de referenciais familiares e sociais. (Granick, 

2006; Erbolato, 2000). 

 Alguns idosos, após as atividades realizadas nas oficinas, relatam como os 

familiares dificultaram o processo de aprendizagem por deixá-los temerosos quanto ao 

uso do computador. Um misto de falta de paciência e falta de estímulo. Com o passar do 

tempo, sentem-se capazes e demonstram confiança em quem está lhe passando o 

conteúdo: 

 

 “[...]ainda não pegou os comandos direito mas sabe que com treino tudo dá certo. 

Ainda está processando as informações aprendidas em atividades nas oficinas. Em casa, 

ninguém ajuda por falta de paciência”. (Paloma) 

 

“Vai treinar com o marido. Foi muito interessante. É uma sequência de coisas. Não 

adianta pedir aos filhos ajuda pois eles explicam muito rápido e sem paciência e assim, 

não aprende”. (Larissa) 

 

“Ainda está “apanhando” um pouco de tudo, porém está se divertindo e 

conseguindo aprender. Em casa, a filha não tem paciência para ajudar e só consegue 

tirar as dúvidas aqui na Oficina”. (Mateus) 

 

“A filha ensinou a mexer no Facebook em casa, mas não tem a paciência que as 

monitoras daqui tem. Aqui, podemos perguntar toda hora que ninguém se enche das 

nossas perguntas”. (Dora) 

 

“Precisa aprimorar algumas funções ainda. Em casa, pede ajuda para a sobrinha 

e só consegue sua ajuda, quando faz chantagem, pois ninguém quer ajuda-la em suas 

tarefas”. (Janaína) 
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“Quer usar o Facebook com todas as medidas de prevenção que existem, já que 

os filhos aterrorizaram muito a respeito da utilização de redes sociais para idosos”. (Lilian) 

 

Antigamente, as mulheres eram responsáveis apenas pelos serviços do lar, 

dedicando-se ao papel de esposa e mãe, logo, a parte de aprendizado de inovações 

tecnológica ficava restrito aos maridos e filhos. Hoje, a percepção é diferente. Por 

necessidade ou até mesmo por curiosidade, investem um tempo para novas descobertas. 

(Kachar, 2003). Segue um depoimento que ilustra esta situação: 

 

“Depois que o marido ficou doente, precisou assumir a verificação dos e-mails que 

chegam para ele. Somente sabia entrar no e-mail, ler e deixar lá. Filho não tem muita 

paciência para ensinar”. (Lilian) 

 

Em um estudo feito por Kachar (2003), foi identificado a mesma queixa em relação 

à falta de paciência dos familiares para ensiná-los a mexer no computador. Ao pedir 

auxílio ao marido, filhos e netos, as explicações são dadas rapidamente e assim, eles 

não conseguem acompanhar o que foi falado. Não existe empatia nesta troca. Além da 

falta de paciência para ensinar, muitos filhos e netos alegam aos idosos que por não 

saberem mexer direto, podem danificar a máquina, mais um fato que desencadeia medo 

de usar o computador. Essa fobia já vem enraizado na mente dos idosos. Eles vêm de 

uma geração em que não se podia errar, pois logo receberiam o castigo por isso. O 

computador possibilita a construção e apropriação da aprendizagem. Desta forma, o 

idoso descobre suas potencialidades, sentindo-se capaz de realizar as tarefas com 

segurança. 

Infelizmente, esta ojeriza é fortalecida por muito familiares, como percebemos nas 

transcrições a seguir: 

 

“Está começando a se arriscar mais no uso do computador, pois em casa os filhos 

não têm paciência para ensinar e dizem que ela estraga o computador, o que a deixa 

com medo de usar”. (Joana) 
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“Aqui se sente livre para usar o computador sem se preocupar se vai levar bronca 

por estragar”. (Joana) 

 

“A muito tempo tinha medo de mexer no computador pois a filha falou que ela tem 

“dedo podre” e estraga tudo. Viu que ainda precisa aprender mais, porém tem segurança 

agora e sabe que não irá estragar nada. Depois que os filhos casaram, precisou aprender 

muitas coisas sozinhas e principalmente a utilizar os mapas para dirigir, já que não possui 

uma boa orientação espacial”. (Cinira) 

 

 Inicialmente, a relação das pessoas idosas com o computador é conflituosa por se 

tratar de algo totalmente novo, que nunca fez parte de sua juventude e de seu cotidiano. 

Existem diversas peculiaridades que necessitam aprender e dominar para utilizar bem a 

máquina como manuseio de mouse e teclado, atentar-se nos movimentos das mãos, as 

mensagens que aparecem na tela, dentre outras coisas. Os jovens, que já nasceram 

dentro deste contexto tecnológico, enxergam o idoso como pessoas atrasadas e 

incapazes de acompanhar as diversas mudanças que ocorrem nas áreas econômicas, 

educacionais, políticas, sociais e tecnológicas. Esse preconceito recai sobre as pessoas 

com mais idade, fazendo com que se sintam defasadas e sem capacidade de aprender 

novamente. (Pasqualotti et al., 2010). 

 As gerações mais velhas sentem-se analfabetas diante de novas tecnologias, até 

mesmo quando lidam com eletrodomésticos, celulares modernos e caixas eletrônicos em 

bancos. Se não forem motivadas a desenvolver suas habilidades no computador serão 

eternamente dependentes de outras pessoas para a realização destas tarefas, o que 

ocasiona perda de autonomia e qualidade de vida. (Ferreira et al., 2008) 

 Os depoimentos abaixo reforçam essa sensação de insegurança diante do 

computador e a vontade de aprender e vencer as barreiras: 

 

“Foi a primeira vez que mexeu em um computador. O filho nunca deixou mexer 

alegando que não era coisa de velho e nem da época dela, era coisa que somente jovem 

podia mexer. Quer aprender para mostrar para ele que ela pode fazer tudo que quiser e 

pode usar o computador também”. (Bárbara) 
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“Gostou muito de ter participado desta Oficina. Foi seu primeiro dia. Nunca mexeu 

em computador. Só com a ajuda de alguém pois não tem segurança e acha que vai 

quebrar. A filha disse a ela que ela não tem mais capacidade para aprender algumas 

coisas. Ela vai provar que pode aprender o que quiser e que sua filha está errada”. 

(Janaína) 

 

“Sua filha acha que ela está velha para aprender coisas novas. Isso também a 

incomoda. Por isso, não irá desistir das aulas da Oficina”. (Janaína) 

 

 Alguns idosos, quando estão no processo de aprendizagem, colocam a questão 

do medo de errar, medo de quebrar, medo de se perder como algo que incomoda a todo 

instante. Não aceitam suas falhas. Porém, quando se permitem arriscar, acertam e 

atingem seus objetivos sozinhos, são tomados de um sentimento de satisfação e alegria 

que agirá na extinção do sentimento de insegurança. (Kachar, 2001). É neste ponto que 

as Oficinas da Lembrança tiveram uma contribuição significativa na vida dos idosos que 

a frequentaram.  

A superação do medo apareceu nos relatos pós término de oficinas: 

 

“Fora da Oficina aprendi a usar diversos equipamentos tecnológicos sem medo. 

Minha confiança aumentou”. (Joana) 

 

“Perdeu toda a aversão que tinha ao computador e percebeu que ele poderia ser 

seu aliado, e não inimigo”. (Lilian) 

 

“Aprendeu a mexer no computador de uma maneira divertida. Perdeu o medo de 

usar o computador e entrar na internet”. (Márcia) 

 

“Se sente capaz de fazer as coisas que antes tinha medo de fazer”. (Adelino) 
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“Tinha medo de mexer em tudo e até de ligar o computador. Agora já não tem mais 

medo. Sente segurança em si e nas coisas que faz. Achava que se apertasse um botão 

errado, tudo iria explodir”. (Luiza) 

 

“Não tenho mais aquela insegurança de mexer nas coisas e quebrar, já que é uma 

máquina frágil”. (Nelci) 

 

“Essas oficinas abriram minha mente. Achava que não poderia perder o medo de 

mexer no computador e que meu marido poderia fazer tudo por mim. Eu estava 

enganada. Hoje, eu até ajudo meu marido quando ele não sabe mexer em algo e não 

tenho mais medo”. (Camila) 

 

“Perdi o medo de mexer no computador e isso fez com que eu me tornasse 

corajosa em todos os outros momentos de minha vida. Obrigada a todos que fizeram 

parte dessas minhas novas conquistas”. (Isabela) 

 

“Hoje me sinto mais segura e perdi o medo de quebrar o computador”. (Natália) 

 

 “Se sente mais segura quando mexe no computador”. (Paloma) 

 

“Me sinto mais capaz de fazer as coisas não só no computador como em minha 

vida”. (Diego) 

 

“[...] fiquei muito mais segura para lidar com as máquinas de uma maneira geral”. 

(Alice) 

 

“Sinto-me segura para usar um caixa eletrônico e usar uma rede social”. (Cinira) 

 

“Até mexer no caixa eletrônico ficou mais fácil, já que aquilo lá também é uma 

máquina. Foi incrível essa sensação no final de tudo, que sou capaz e posso ir mais 
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longe. Mudou a minha segurança. Eu aprendi todo o conteúdo e uso sim em minha vida. 

Foi maravilhoso”. (Camila) 

 

“Mudou a minha maneira de pensar o computador em nossas vidas. Agora, sou 

mais seguro e apto a usar essa nova tecnologia com sabedoria”. (Pedro) 

 

“O medo e a insegurança de mexer em máquinas, de uma maneira geral, 

passaram. Agora, sempre que tenho um tempo livre, aproveito treinando a minha mente 

no computador”. (Ernesta) 

 

“Mudou a maneira de eu ver a tecnologia. Antes, via o computador como um 

inimigo. Hoje, sei que será um aliado em muitas das tarefas”. (Mauro) 

 

“Estou mais ágil em caixas eletrônicos e estou dominando meu celular, que antes, 

teimava em me deixar na mão”. (Isadora) 

 

“Estou mais confiante nas minhas tarefas diárias fora e dentro do computador. 

Mexo com segurança. Uso o caixa eletrônico do meu banco com mais confiança, sem 

ajuda de ninguém que, poderia me dar um golpe. Adquiri autonomia. Eu ganhei qualidade 

de vida”. (Mateus) 

 

“Se sente mais segura em lidar com as tecnologias. Cresceu como pessoa. Está 

mais confiante e feliz. Sua atenção melhorou também”. (Márcia) 

 

“Está mais segura usando outros tipos de tecnologia, como celular e caixa 

eletrônico de banco”. (Dora) 

 

A inclusão digital é responsável por diminuir a dependência dos idosos, 

principalmente daqueles que dependem de pessoas estranhas para realização de 

alguma tarefa, o que pode coloca-los em risco. Quando o uso do computador é 

transmitido de forma clara, o resultado é a extensão do conhecimento em todas as áreas 
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de sua vida, pois, os idosos adquirem a segurança necessária para realizar tais atividades 

com autonomia. Mesmo que ainda necessitem de ajuda, estarão mais atentos ao que 

ocorre à sua volta. (Nunes, 2006).  

As Oficinas da Lembrança colaboraram para um processo de desmistificação de 

que ao mexerem no computador, eles podem se danificar. Esse medo imposto pela 

família e sociedade deu lugar à confiança e autonomia. Todos se sentiram seguros com 

essa nova tecnologia e a utilizam como aliada em diversos momentos de suas vidas. 

Essa sensação de conquista refletiu-se tanto na fala dos idosos quanto em ações diárias, 

seja usando um celular mais moderno ou, ajudando o marido a usar o computador.  

A aprendizagem de novas tecnologias inseriu os idosos socialmente, pois, a 

segurança é necessária para a conquista de novos espaços. Não depender mais de ajuda 

para mexer em caixas eletrônicos, smartphones, tabletes vai além do que foi transmitido 

via oficinas. Com certeza, foi um grande ganho para todos. 

 

5.5.1.3 Lado negativo da tecnologia 

 

 Em uma das falas, durante a devolutiva das oficinas, encontramos uma visão 

negativa e realista sobre a tecnologia na atualidade: 

 

“O maior problema do mundo atual é que as pessoas não se falam mais 

pessoalmente, vivem enterradas em um mundo virtual. O neto se queixou que os pais 

quando estão em casa só ficam no computador e não conversam com ele. Ele sente falta. 

Por isso ela sempre pega no pé dos filhos para que isso não ocorra mais”. (Isadora) 

 

Os ambientes virtuais foram criados com a intensão de unir as pessoas. 

Infelizmente, o contrário pode acontecer. Uma pesquisa realizada na Grã-Bretanha, 

através de um levantamento intitulado de The Lonely Society, relata que as pessoas 

jovens se sentem muito mais solitárias de que os idosos, mostrando como a tecnologia 

pode proporcionar o isolamento, e não somente ser utilizada para unir pessoas. 

(Mincache, 2010).  

 Karl Mannheim (1974) apresenta o conceito de isolamento social, como falta de 
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interação e contatos sociais. Através disto, pode-se discutir se a tecnologia aproxima ou 

afasta as pessoas dentro desse processo de interação online.  

 O isolamento social é considerado um comportamento ao qual o indivíduo deixa 

de participar de atividades sociais coletivas de entretenimento, sejam elas em família ou 

não. É uma situação marginal na vida em sociedade. Essa falta de contato ocasiona 

perdas de laços afetivos reais. (Mannheim, 1974). 

 O indivíduo, quando passa a interagir somente através de meios tecnológicos, 

como computadores, tabletes e celulares, acaba entrando na era das solidões interativas. 

Esta condição já é considerada como isolamento social. O indivíduo deve sair deste tipo 

de comunicação e praticar interações reais e pessoais. Somente assim conseguirá 

resgatar as relações sociais e não subestimar o contato presencial, tão significativo 

durante a velhice. (Wolton, 2008).  

 

5.5.2 Qualidade de vida e aumento da autonomia 

 

A arte de saber envelhecer dentro de uma sociedade que cultiva o que é novo, 

jovem e cirurgias plásticas, não é nada fácil. É um processo contínuo de aprendizado e 

aceitação de limitações trazidas com o tempo. Um estilo de vida produtivo se finaliza para 

que um novo momento se inicie. Dentro deste momento de transição, a manutenção da 

autonomia e ganhos na qualidade de vida são essenciais para uma velhice bem-

sucedida. (Salgado, 2009). 

O conceito de qualidade de vida traz consigo a subjetividade por depender de 

inúmeros fatores como nível sociocultural, idade e motivações pessoais. Devido a isto, 

este termo relaciona-se a autoestima e bem-estar pessoal do idoso, englobando aspectos 

sobre estado emocional, capacidade funcional, atividades intelectuais, nível 

socioeconômico, suporte da família e de amigos, interações sociais, autocuidado, estado 

de saúde e, valores éticos, religiosos e culturais.  Engloba satisfação com o estilo de vida, 

atividades diárias, aprendizado de novos conteúdos e o ambiente em que se vive. (Bastos 

e Cerqueira, 2009). 

 A transformação da qualidade de vida pelos idosos é resultado de um conjunto de 

mudanças pessoais e sociais de forma multidimensional. Quando se há respeito pelas 
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mudanças biológicas, emocionais, ambientais, psicológicas e a relação dos idosos com 

família e sociedade durante este ciclo da vida, o resultado é um aumento de sua 

independência física e intelectual e, consequentemente, ganhos na sua autonomia. 

(Rodrigues e Terra, 2006). 

Os idosos, após frequentarem as oficinas, relataram aumento na qualidade de vida 

após perceberem os ganhos trazidos pelo uso do computador e Internet: 

 

“Minha qualidade de vida também aumentou. Não dependo mais de outras 

pessoas para procurar tudo que preciso dentro e fora do ambiente virtual. Foi maravilhoso 

fazer parte disto”. (Joana) 

 

“Ficou mais feliz e ativo em suas atividades diárias. Acha que tem mais qualidade 

de vida agora”. (Adelino) 

 

 Estes ganhos na qualidade de vida contribuíram para um aumento de sua 

autonomia em relação ao uso de novas tecnologias e de outras atividades diárias, como 

presenciado nas falas abaixo: 

 

“Agora, substituiu o marido nas tarefas que ele não consegue mais executar e se 

sente muito orgulhosa dessa autonomia conquistada”. (Lilian) 

 

“Amei cada momento ao lado de todos. Minha autoestima aumentou. Vou ao 

banco mais segura e sem brigar com o caixa eletrônico. Meu celular ficou fácil de mexer. 

Tablet, tiro de letra! Me senti importante. Amei tudo”. (Ana) 

 

“Aprendi a ter segurança e a me localizar quando estou perdida em algum lugar 

que não conheço”. (Cinira) 

 

No envelhecimento, a autonomia é desafiada pelas limitações sociais, 

psicológicas, físicas e econômicas. Alguns idosos possuem um sentimento de não ser 

capaz de realizar certas tarefas devido a estas limitações. Para isto, é necessário a 
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motivação e encorajamento como ocorrem em oficinas voltadas para a terceira idade, 

universidades e também, na prática dos exercícios físicos. (Neri, 2007). 

Inúmeras dimensões são aferidas em uma avaliação de qualidade de vida de 

idosos. Durante essas falas, identificamos algumas como aumento da autoestima, 

segurança na tomada de decisões e até a troca de papéis dentro da família. A autonomia 

faz com que os idosos continuem ativos no meio em que vivem e, desta maneira, não se 

tornem um ônus para sua família e sociedade. (Todaro e Jacob Filho, 2009). 

Através das oficinas, os participantes se tornaram membros ativos no desempenho 

de suas atividades do dia-a-dia e aumentaram a segurança para realização de novas 

tarefas. Para eles, a autonomia conquistada está diretamente relacionada a todo o 

conteúdo que aprenderam durante as oficinas e com a sensação de segurança na 

utilização das novas tecnologias. O computador e a Internet, mais uma vez, foram 

ferramentas utilizadas pelos idosos para novos triunfos pessoais na velhice.  

Nos relatos a seguir sobre o que mudou na vida dos participantes após o término 

das oficinas, percebemos um misto de relatos que demonstram a melhora da qualidade 

de vida, autonomia e a segurança adquirida em diferentes aspectos de suas vidas: 

 

“Mudou bastante minha vida, aumentei minhas amizades e contatos, aprendi 

coisas novas que nem pensei que conseguirei fazer um dia, principalmente com o uso da 

internet. Ainda tenho alguns medos como vírus em computadores e de apertar algum 

botão que estrague a máquina. Aprendeu a ver se o site de compras virtuais é seguro ou 

não para usar cartão de crédito. São conhecimentos valiosos e que farão parte do seu 

dia a dia”. (Beto) 

 

“Ficou muito mais interessada na vida e em aprender coisas novas. Mudou a 

maneira de se ver em relação às dificuldades. Cresceu como pessoa. Arrumou novos 

amigos. Aprendeu a deixar os problemas longe e descansar a mente enquanto faz uma 

atividade prazerosa no computador. Está mais ativa”. (Janaína) 

 

“Mudou a maneira de ver a vida. Sempre gostou de aproveitar tudo ao máximo. Fez 

novas amizades, se divertiu muito e o principal, aprendeu coisas que usará ao máximo. 
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Maravilhoso aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Facilitou muito a minha vida. Me 

possibilitou ter dois dias na semana para sair de casa e aumentar meu conhecimento. 

Pretende voltar a estudar muitas outras coisas. Todos os idosos deveriam passar pelas 

Oficinas. Eles amariam, com certeza”. (Rute) 

 

Englobando todas as categorias já apresentadas anteriormente, estas falas 

demonstram como o computador abriu um mundo novo de aprendizagens, crescimento 

pessoal e manutenção da autonomia. Por ser uma atividade lúdica e prazerosa, se 

empoderaram de seus conteúdos e passaram a utilizar a tecnologia ao seu favor. Mesmo 

o medo ainda aparecendo em alguns momentos, ele não impede que os idosos 

continuem a fazer uso do computador e da Internet. Isto demonstra a aceitabilidade das 

Oficinas da Lembrança pelos idosos que participaram.  

 

5.5.2.1 Novas amizades 

 

 O ambiente das oficinas foi responsável pela criação de novos vínculos entre os 

participantes e, entre idosos e as monitoras. A convivência durante as aulas fez com que 

novas amizades surgissem e, consequentemente, aumentou a rede social dos 

participantes. Podemos observar este fenômeno em relatos a seguir: 

 

“Adora o tempo que passa entre novas amigas nas oficinas. Está gostando cada 

vez mais de aprender pois são coisas úteis”. (Karen) 

 

“Conseguiu organizar sua vida em casa para frequentar as oficinas. Aqui não se 

sente mais sozinha e pode fazer novas amizades, além de aprender a usar o 

computador”. (Valquíria) 

 

“Acha que a convivência com novos amigos e a troca de “afinidades” com as 

monitoras mais jovens ajudam a sentir mais vontade de aprender e de nunca faltar”. 

(Cláudia) 
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“Aprendeu tantas coisas novas e diferentes. Está bem contente em participar das 

oficinas e de como está fazendo novos amigos. Tudo está sendo divertido e prazeroso”. 

(Lizandra) 

 

“A Oficina é muito mais do que um espaço de socialização. É um espaço em que 

todos podem extravasar sua alegria e compartilhar novos conhecimentos. Está adorando 

tudo que tem aprendido aqui”. (Abigail) 

 

“Gosta muito das amizades que fez aqui e na troca sempre válida de experiência. 

Pena que não gravamos as “pérolas” ditas hoje enquanto fazíamos o joguinho. Foi 

maravilhoso! ” (Larissa) 

 

“[...] está adorando conviver com as monitoras e com novos colegas de oficina. 

Novas amizades engrandecem a alma e confortam a vida”. (Márcia) 

 

“Está feliz pois está aprendendo uma coisa nova, saindo mais de casa e 

principalmente, fazendo novas amizades tão preciosas. Espera ter esses colegas o resto 

da vida como amigos. Adorou a Oficina e as monitoras”. (Carmem) 

 

“Com o tempo vai percebendo que consegue e que pode fazer sozinha mesmo 

com a mão que ainda trava devido a um problema muscular. Gostou muito dos jogos e 

agora ela percebe que é capaz de aprender. Adorou a oficina e adora os novos amigos 

que fez”. (Mércia) 

 

Os cursos e oficinas de informática para a terceira idade representam mais do que 

apenas um acesso de aprendizado de novas tecnologias, constituem também, um 

espaço para novas relações sociais à medida em que conseguem realizar novas 

amizades com os colegas de turma e com os monitores. Segundo Cartensen (1995), os 

idosos possuem uma taxa de inter-relações sociais bem menor de que a de indivíduos 

jovens, consequência comum do processo de envelhecimento. O ingresso em grupos 

com mais idosos significa um ganho importante para a sua sociabilização.  
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Para entendermos a vida social na velhice, Carstensen (1995) cita a teoria da 

seletividade sócio emocional. Nesta fase da vida, os idosos concentram-se em viver o 

presente momento com mais qualidade, por compreender que o futuro é limitado. Prefere 

passar seu tempo livre com pessoas de maior apego e com maior intensidade e 

qualidade. Na teoria da seletividade, a socialização com seus pares e a autoimagem 

estão intrincadas, pois ele reconhece as prioridades se tratando de contatos sociais. O 

idoso não se identifica como uma pessoa sozinha, mesmo quando realmente está.  

 Devido a este quadro, as novas amizades são resultado de acasos ou 

circunstanciais, advindas de grupos de convivência, aulas ou oficinas e motivadas pela 

participação em atividades que lhes tragam prazer (Azevedo e Carvalho, 2006).  

 Ampliar a rede de socialização dos idosos é importante para ganhos sociais, 

prevenção de depressão e isolamento, principalmente se a atividade que está sendo 

realizada é relacionada a alguma forma de lazer. Porém, nem todos os indivíduos nesta 

idade querem criar novos vínculos. A vontade do idoso deve ser respeitada (Salvador et 

al., 2009). 

De maneira geral, as relações interpessoais que ocorrem dentro do contexto de 

ambientes de novas aprendizagens afastam a solidão e mantém a vida de todos mais 

saudável, principalmente por terem com quem trocar vivências e experiências. Dentro de 

uma oficina de informática ou uma sala de aula, com o tempo, a timidez diminui ao se 

comunicar com seus colegas e com os monitores, aumentando a segurança e a 

autoestima. Com isso, a convivência tem a sua importância na contribuição para a 

melhoria das condições de vida. (Garcia e Leonel, 2007). 

Outro ganho da expansão das amizades na velhice é a contribuição para a auto 

percepção dos idosos quanto à sua saúde. Notoriamente, o aumento das amizades na 

velhice traz consequências satisfatórias tanto mentais quanto físicas. (Omori, 2007). 

Ao finalizarmos as oficinas, os idosos relataram a felicidade de terem realizado 

novas amizades e o prazer de dar continuidade a elas após o término das atividades das 

Oficinas da Lembrança: 

 

“[...] fiz novos amigos de turma de oficina”. (Beto) 
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“Fizemos amigos para uma vida toda”. (Joana) 

 

“Fiz novos amigos e aprendi a não ter vergonha e nem orgulho para pedir ajuda 

quando necessito. Adorei cada segundo que passei vindo para cá”. (Rosália) 

 

“Fiz muitas amigas e espero manter contato com todas”. (Cinira) 

 

“Fez novos amigos e se divertiu durante todas as Oficinas”. (Janaína) 

 

“Oficinas fazem parte do trabalho de vocês, mas o ganho foi nosso, com certeza. 

Ganhou novas amizades e se divertiu como a muito tempo não fazia”. (Fernanda) 

 

“Levará à diante as amizades e os ensinamentos. Só tem elogios para fazer. Fez 

amizades eternas”. (Carmen) 

 

“Fez diversas amizades novas e voltou a se sentir parte de alguma coisa. Fica 

muito sozinho em casa e aqui, fez mais do que amigos”. (Adelino) 

 

“Ganhei amigos, conhecimento e alegria em viver”. (Dora) 

 

“Fiz amizades novas e maravilhosas aqui. Me senti viva e útil novamente”. (Ana) 

 

“Hoje é mais ativa na vida social e pode falar para todos que mexe e que aprendeu 

de uma maneira leve e descontraída, sem pressão”. (Isabela) 

 

“Vir aqui encontrar com outras pessoas foi muito bom, porque a gente aprende até 

com os comentários, então agradeço a todos pelo aprendizado”. (Ernesta)  

 

“Fiz novas amizades e era um tempo que eu dedicava somente a mim. Adorei 

tudo”. (Mateus) 
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“As monitoras foram maravilhosas e fez novos colegas para a vida”. (Mércia) 

 

“Fiz amizades novas e maravilhosas aqui. Me senti viva e útil novamente”. (Ana) 

 

“Além de ter mais segurança para mexer no computador, conheci novas pessoas 

e hoje elas já fazem parte do meu círculo de amizade. Vamos continuar nos encontrando 

e compartilhando histórias, almoços e sorrisos”. (Paloma)  

 

“Também ganhou novos amigos que não perderá o contato”. (Camila) 

 

“Mudou sua vida para melhor. Abriu sua mente para novas possibilidades de 

aprendizado e de contato social. Sempre foi muito sozinha. Na Oficina, viu como é bom 

ter amigos para rir, passear e contar nas horas de dificuldade”. (Márcia) 

 

“Arrumou muitos amigos. Se sentia sozinha em casa as vezes. Achava que podia 

entrar em depressão”. (Mércia) 

 

A mudança de vida dos participantes das oficinas em relação às novas amizades 

foi de vital importância para o processo de aprendizagem e adesão à metodologia, porém, 

o ganho maior foi o aumento da sua rede de suporte social. 

O papel destas redes sociais na velhice é o de proteger e evitar o estresse 

relacionado ao processo normal de envelhecimento. A rede composta por vínculos de 

amizade é voluntária no sentido de obrigação de cuidados, diferentemente da rede 

familiar, porém, produz diferentes efeitos na qualidade de vida dos idosos, que se sentem 

menos solitários e atuantes na sociedade. (Gutierrez e Lima, 2012). 

O ambiente das oficinas proporcionou essa aproximação entre os participantes. 

As amizades trouxeram companhia e divertimento para momentos solitários, além de 

vivacidade aos idosos. 
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5.5.2.2 Empoderamento feminino na velhice 

 

 O relato de algumas idosas chamou atenção para a percepção e busca do lugar 

da mulher idosa na sociedade atual. O computador foi utilizado como agente de novas 

conquistas femininas. Antigamente, as mulheres eram condicionadas a serem do lar, 

para não trabalhar fora. Viviam suas vidas cuidando da família e, por sua vez, acabavam 

cuidando dos netos também. Com o passar do tempo, a busca por direitos iguais se 

intensificou.  

Iniciando-se na década de 60, as mulheres tiveram como meta lutar por igualdade 

sexual e de gênero, caracterizando o movimento feminista neste período, visando uma 

igualdade social, que por sua vez, reconheça as diferenças. Esta equidade de gênero se 

refere não à toda diferença, mas sim àquelas que são consideradas injustas, onde a 

iniquidade é fundamentada em valores (Giffin, 2002). 

Mudanças nos paradigmas sociais ao longo dos anos fez com que a mulher atue 

como protagonista em papéis sociais antes restrito aos homens. Hoje em dia, diversas 

mulheres são responsáveis por prover financeiramente a família, bem como idosas o 

fazem com sua aposentadoria e/ou pensão. (Mori e Coelho, 2004). 

 Na fala de Ana, identificamos o protagonismo em conquistar espaços que, 

antigamente, eram apenas ocupados por homens:  

 

“Nunca gostei de depender de ninguém em minha vida, e estou realizada com a 

Oficina da Lembrança. Nós mulheres, precisamos conquistar todos os espaços que antes 

foi nos negado”.   

 

 O modo de envelhecer das mulheres está diretamente influenciado pelas 

mudanças que ocorrem na sociedade ao longo dos anos, pois, o processo de 

envelhecimento é uma associação de fatores físicos, psicológicos e sociais. Cada 

indivíduo vive a sua singularidade. Se antigamente o envelhecimento levou a mulher a 

tão somente desempenhar seu papel de dona de casa e avó, hoje, para diversas idosas, 

é tempo de conquistar novos espaços, realizar sonhos e desejos oprimidos. Entrar na 
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“era da informática” e “meio digital” é mais uma das ferramentas utilizadas no 

empoderamento feminino e conquista de um meio masculinizado. (Lima e Bueno, 2009). 

Gallagher, 2004 destaca o acesso desigual aos computadores, entre homens e 

mulheres ao longo da história e o fato da informática ser um domínio originalmente 

masculino. Devido a isto, a relação das mulheres com este tipo de tecnologia é um 

produto histórico e cultural da construção de uma tecnologia masculinizada. A mudança 

dessa realidade vem sendo gradativa e lenta, tanto para o mercado de trabalho quanto 

para a utilização doméstica dos computadores.  

Em um estudo realizado por Van Zoonen (2002), ao entrevistar 24 famílias, 

identificou diferenças significativas nos padrões de utilização de computadores e da 

internet por membros femininos e masculinos da mesma família. A apropriação da 

internet e de seus recursos ainda são considerados de domínio masculino. 

A Oficina da Lembrança, para essas idosas, foi um espaço de empoderamento de 

conteúdo e de libertação. Elas se permitiram sair de casa e aprender coisas novas. A 

inclusão digital foi utilizada como uma ferramenta para essa conquista. Mulheres também 

podem mexer bem no computador, podem entender de máquinas.  

No caso do uso do computador, a internet é um facilitador para as mulheres, pois 

oferece inúmeras possibilidades de participação social e autoconhecimento. (Cabo et al., 

2007).  

 Nas falas a seguir, identificamos com clareza esta busca, mudanças de 

comportamento e a inclusão da mulher nesta tecnologia: 

 

“Relata que antigamente as mulheres se anulavam para cuidar da casa, filhos e 

marido e hoje, mesmo idosas, elas buscam novas coisas para aprender e reaprender”. 

(Joana) 

 

“Achou muito importante para aprender direito a mexer em novas tecnologias. 

Antes achava que não tinha direito de fazer as coisas, agora, se dá esta chance e decidiu 

vir aprender coisas novas usando o computador. Está buscando acima de tudo o direito 

da mulher em saber mexer bem em uma máquina”. (Cinira) 
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“Muito bom! Essas oficinas são um lazer completo! Precisamos mudar o 

paradigma que a mulher e as idosas só servem para tarefas do lar. Ainda bem que isto 

tudo está mudando e podemos nos sentir iguais com essa inclusão na era digital”. (Lilian) 

 

“Evoluiu muito desde a primeira aula; diz que agora está pensando nela, pois faz 

algo que gosta e não está só se dedicando ao lar. Está muito agradecida por estar aqui, 

pois não tem condições financeiras para bancar uma aula e quer aprender e evoluir”.   

(Valquíria) 

 

 Outra questão que apareceu, em uma das falas, foi o preconceito sofrido pelos 

idosos de maneira geral. No Brasil, os idosos vivem constantemente marginalizados 

socialmente, desvalorizados perante as outras faixas etárias. O medo, a depressão, o 

preconceito, a falta de assistência e de investimento em políticas públicas fazem com que 

as prioridades específicas aos idosos sejam insuficientes para sua sobrevivência. (Veras, 

2007). 

 Na fala de Débora, fica claro este preconceito que existe não somente com idosas 

do gênero feminino, como generalizadamente. Para ela, ser mulher é considerado um 

agravante à mais de sua situação: 

 

“Com o tempo vai conseguir usar naturalmente tudo que está agregando ao seu 

conhecimento. Ainda trabalha em casa e é bem difícil lidar com as pessoas. Todos 

possuem preconceito com uma idosa, que além de ser mulher, ainda trabalha, mesmo 

que de casa. Sofro muito preconceito, mas não desisto de nada. 

 

Para inúmeras mulheres idosas, não há perspectiva profissional, devido ao fato de 

que muitas passaram a vida toda cuidando de seus familiares e de casa. Quando vão 

buscar trabalho fora, praticamente não conseguem nada que não seja a repetição do que 

sempre fizeram na vida: cuidar dos outros, configurando uma das formas de preconceito 

na velhice. A grande maioria das pessoas não acredita que uma idosa é capaz de 

aprender novas funções e que tenha a capacidade de trabalhar no serviço que ela 

desejar. (Lima e Bueno, 2009). 
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As mulheres idosas continuam desempenhando seu papel na família como 

cuidadoras, seja de familiares doentes, netos, filhos, mas também assumiu o papel de 

provedora. Está crescendo o número de mulheres que são chefes de família. As idosas 

estão assumindo papéis que antes eram apenas masculinos em todas as esferas sociais.  

Essa é uma luta constante e que aos poucos, novos e recintos serão conquistados. 

(Camarano, 2003). 

A maior ocupação desses espaços, antes dominado somente por homens, 

possibilitou às mulheres uma nova condição de respeito dentro de casa, por seus 

familiares e autonomia. As mulheres que fazem uso do computador se constituem 

sujeitos com direitos e saem da atuação num plano privado para um coletivo, ajudando 

na desconstrução da imagem negativa e machista perante a sociedade. (Rocha et al., 

2002). 

Nas devolutivas finais, Joana voltou a se posicionar sobre a conquista das 

mulheres e a autovalorização: 

 

“Valorizei minhas conquistas como mulher e como idosa. Me sinto mais capaz de 

fazer outros cursos e outras escolhas em minha vida”.  

 

Há muitas décadas as mulheres buscam ocupar espaços sociais que antes não 

lhes eram permitidos. As oficinas foram vistas como um espaço de conquistas. Em todas 

as turmas, a grande maioria de participantes foram mulheres. 

A velhice feminizou-se, devido a longevidade maior das mulheres. Ainda hoje, 

enfrentam uma problemática muito singular na sociedade, colocando-as em uma posição 

de vulnerabilidade e fragilidade. Esta geração ainda lega uma herança de possuir menor 

qualificação profissional e, a minoria conseguiu completar o terceiro grau. (Mehdizadeh, 

2002). 

A maioria das mulheres anseia por ter uma vida longa, porém, a sociedade não 

valoriza a velhice e nem o ser idoso. Devido a isto, ocorre a segregação por idades. As 

mulheres, portanto, são treinadas para temer essa fase da vida. Muitas negam o processo 

de envelhecimento, objetivando escapar das penalidades impostas na velhice, já que em 

sociedade é muito melhor ser um homem do que uma mulher, ser jovem do que velho, 
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portanto, carregar o peso de ser uma mulher de idade é duplamente desvalorizado. 

(Sánchez, 1999). 

Beauvoir (1990) reflete de maneira realista e objetiva sobre a velhice, alegando 

que esta fase não é a finalização necessária da existência humana, apesar das perdas 

significativas do processo de envelhecimento. Com o tempo, o sujeito reduz suas 

atividades e geralmente muda de atitudes em relação a si mesmo e ao mundo.  

Vivemos em uma sociedade que ainda é sexista e gerofóbica. É responsabilidade de 

todos e principalmente de profissionais que atuam na área do envelhecimento, alertarem-

se sobre a situação das mulheres idosas e seu papel atual, combatendo mitos e 

inverdades sobre esses temas. As oficinas possuíram um papel fundamental na inserção 

e valorização das idosas, não segregando por gênero e contribuindo para o 

empoderamento de seus direitos, além de ser considerada uma atividade lúdica e 

terapêutica para todas. 

 

5.5.2.3 Ganho de memória  

 

 Com a finalidade principal de proporcionar treino cognitivo, surgiram as Oficinas 

da Lembrança. Através da apresentação do computador e sua utilização, os idosos 

desenvolveram um conjunto de habilidades cognitivas e motoras. 

 Uma das atribuições das novas tecnologias é a contribuição para diminuição do 

isolamento, estimulação intelectual e bem-estar dos idosos. Existem três sistemas de 

armazenamento cognitivo: sensorial, memória de curto prazo e de longo prazo. A 

memória sensorial é aquela relativa a capacidade limitada de armazenamento de 

informações. A de curto prazo, é capaz de processar informações por um período um 

pouco mais longo. Por último, a de longo prazo é a que demonstra capacidade maior de 

armazenamento, fixando com maior qualidade toda a informação que precisa ser 

guardada. (Atkinson e Shiffrin, 1968). 

 Com o envelhecimento, há uma menor capacidade de manutenção de informações 

na memória de curto prazo. Para que ocorra a fixação de um novo conteúdo, a utilização 

de imagens associativas é mais eficiente. (Fialho, 2001). 

 Existem poucos estudos que avaliam o impacto das tecnologias nas funções 
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cognitivas nos idosos. Porém, o que se sabe, são que as tarefas realizadas através do 

uso do computador e da Internet mobilizam diferentes habilidades cognitivas. A memória 

de longo prazo, também chamada de processual, é utilizada todas as vezes que os idosos 

precisam lembrar o procedimento para executar uma determinada ação, como por 

exemplo, clicar no ícone do navegador da Internet para ter acesso a rede virtual, ou 

lembrar-se da sequência para desligar a máquina. Já a memória de curto prazo, ou de 

trabalho, é mobilizada enquanto os idosos acompanham as informações e ações já 

realizadas. As funções executivas servem para estruturação das ações necessárias na 

ordem certa. Quanto à percepção visual, os idosos a utilizam para localizar informações 

que são relevantes sobre uma página na internet ou, até mesmo, na troca de sites. O 

gerenciamento de informações avalia prontamente tudo que é significativo dentro 

daquele contexto, como por exemplo, noções básicas de segurança em redes sociais e 

e-mails. Por fim, a atenção, exigindo concentração para execução de tarefas importantes, 

como identificar informações relevantes ou não. (Slegers et al., 2006). 

 Slegers et al (2006) chama atenção para o fato de que importantes funções 

psicossociais serem trabalhadas com o uso do computador. Dentre elas, destacam-se: 

autonomia, confiança, qualidade de vida, solidão, interação social e depressão.   

 A estimulação cognitiva foi notada pelos idosos durante as oficinas. Falas que 

demonstram vontade de treinar a memória e, sobretudo, o medo de iniciar um processo 

demencial e se tornar dependente de cuidados: 

 

“Está bem feliz com seu progresso e com tudo que tem conseguido aprender. Sua 

memória há de melhorar com tantas novidades! Adorou a Oficina”. (Alice) 

 

“Quer treinar bem a memória para que nunca tenha demência e nem fique 

acamada. Diz que prefere morrer a depender de alguém um dia. Hoje tudo foi muito bom”. 

(Abigail) 

 

 O medo da dependência está relacionado ao processo de envelhecimento. Pensar 

nas possibilidades de ficar acamado ou, perder a memória, faz com que o idoso comece 

a refletir sobre a sua total perda de autonomia para autocuidado e na tomada de decisões, 
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solidão e afastamento social e por fim, medo de abandono. Ficar dependente de outra 

pessoa significa ser um fardo para a família e para a sociedade. A perda de memória 

resulta na necessidade de acompanhamento diário e a disponibilidade de altos recursos 

financeiros. (Amaral e Vicente, 2001). 

 O computador surge como uma ferramenta de prevenção quanto a perda de 

memória, motivando-os na utilização de novas tecnologias a seu favor. Existem fatores 

que podem dificultar a aprendizagem e o treino cognitivo, dentre eles, situação de 

estresse, cansaço, ansiedade, consumo de fármacos, consumo de álcool e drogas 

ilícitas. 

 Em apenas uma das falas, apareceu a percepção nociva de bebidas alcoólicas 

sobre a memória: 

 

“Relata que ontem bebeu em uma festa um pouco a mais e hoje acordou com 

ressaca. A cabeça não acordou e nem funcionou direito, segundo ele. Gostou dos jogos 

e está gostando muito das oficinas. Relatou que não havia notado que o álcool era tão 

nocivo à memória”. (Mateus)  

 

 Considerada uma droga psicotrópica, o álcool age diretamente no Sistema 

Nervoso Central, ocasionando modificações fisiológicas e comportamentais, podendo 

resultar, em diversos casos, na dependência. Além disto, a bebida alcoólica bloqueia o 

sistema excitatório cerebral, responsável pela ação sináptica do glutamato, principal 

neurotransmissor nos mamíferos. Este neurotransmissor desempenha um papel 

significativo na plasticidade sináptica envolvida em processos complexos como 

aprendizagem e formação de memória, interferindo no desempenho cognitivo. (Nelson e 

Cox, 2002).  

 Diversos estudos sobre o consumo de substâncias alcoólicas por pessoas idosas, 

seja socialmente ou em situações extremas, apontam as causas que ocasionam lapsos 

rotineiros de memória, que podem ser confundidos com o processo normal do 

envelhecimento, aparecendo seis anos mais cedo do que o normal. Com o tempo, 

sintomas de amnésia também são percebidos. À longo prazo, o dano cerebral pode ser 

ainda maior. Devido à morte neural oriunda do álcool, a maioria evolui para um processo 
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demencial sem chance de reversão. (Sabia et al., 2014). 

 Uma série de fatores pode influenciar o quanto o álcool afeta as funções cerebrais. 

Dificuldades em andar, visão embaralhada, fala arrastada e sem sentido, tempo de 

resposta retardado além de dificultar à realização das mais simples tarefas. A percepção 

dos efeitos nocivos faz com que o idoso pense nas perdas e se vale à pena continuar 

passando por isto. O aprendizado e a execução das tarefas durante as oficinas 

mostraram-se aliados para a auto avaliação do idoso, principalmente por se tratar de um 

dia em que a atividade principal se tratava de um jogo virtual, que exigiu maior atenção e 

concentração por se tratar de uma ferramenta utilizada para o treino cognitivo.  

 O treino cognitivo é um procedimento que envolve a utilização de um conjunto de 

tarefas que refletirão em determinadas funções cognitivas, como atenção, organização e 

memória e pode ser realizado por uma variedade de técnicas. (Caixeta, 2012).  

 Com a atual preocupação em manter a população idosa ativa, a manutenção das 

aptidões cerebrais se tornou foco mundial. O treino das funções de memória proporciona 

melhoria da qualidade de vida e protege contra o aparecimento de demências, tais como 

o Alzheimer. Os jogos de computador e no ambiente virtual estão sendo cada vez mais 

utilizados para esta finalidade. Por possuírem uma infinidade de níveis e por serem 

flexíveis, trabalham bem as habilidades cognitivas, oferecendo recompensas 

motivacionais que podem ser percebidas diariamente em sociedade.  (Whitlock et al., 

2012). 

 Nos relatos abaixo, os idosos demonstram a satisfação que os jogos 

proporcionam, além de considerados bons para treinar a mente, proporcionam motivação 

e sensação de bem-estar: 

 

“Brincou bastante e se divertiu muito fazendo quebra-cabeça. Estimulou muito a 

memória e riu com os colegas de Oficina”. (Alice)  

 

“Acha que esses jogos são ótimos para treinar a mente e ajudam a passar o tempo. 

A internet ainda é um mundo estranho, mas ela está amando cada descoberta”. (Paloma) 

 

“Estamos em uma fase da vida que ligamos no automático todas nossas tarefas 
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diárias e vamos assim, sem pensar em nada, até o final do dia. Não exercitamos o que 

precisamos pois estamos sempre na mesma rotina. Daí surgem jogos como estes que 

nos fazem pensar de maneira diferente e menos automática. Saímos da rotina. Esses 

novos desafios dados nessas oficinas fazem com que a gente raciocine de maneira 

diferente. Nosso cérebro que agradece a ajuda de vocês”. (Paloma) 

 

“Adorou a Oficina pois conseguiu “passear” por todas as áreas do Cérebro. Assim, 

exercitou bastante sua memória para que viva muitos anos lúcida e feliz. Adora fazer 

esses joguinhos que prendem atenção porque passa o tempo e massageia nossa 

memória”. (Isadora) 

 

“Achou o joguinho instigante. Quanto mais se faz, mas se quer jogar. Forçou muito 

a mente e isso a deixou feliz. Acha que treina a memória com mais eficácia”. (Carmem) 

 

Os jogos via computador, quando utilizados como treino cognitivo, propiciam 

melhoria das habilidades mentais. Por se tratar de uma facilidade acessível a todos, a 

motivação para que continuem jogando em seu momento de lazer se faz necessária. 

Durante as Oficinas da Lembrança, puderam ter contato com diferentes tipos de jogos, o 

que possibilitou aos participantes escolherem aqueles que mais o agradaram. Para a 

grande maioria dos idosos, os jogos eram a atividade que mais proporcionava alegria em 

aprender coisas novas e fixava alguns conceitos. Muitos aprenderam a dominar o mouse 

e o teclado através dos jogos virtuais. Através deles, o aprendizado tornou-se lúdico. Nos 

relatos finais, a percepção sobre os ganhos de memória voltou a aparecer: 

 

“Tudo que aprendi só acrescentou conhecimento em minha vida, acho que até 

fiquei mais inteligente e menos esquecida”. (Nelci) 

 

“Positivo foi que ativou muito a memória, fez amigos novos e viu o quanto ainda é 

capaz de aprender”. (Gabriela) 
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“Melhorou bem a memória e tem conseguido dormir melhor nos dias que participa 

das Oficinas”. (Janaína) 

 

“Melhorou a sua memória e também a maneira como vê a vida”. (Adelino) 

 

“Foi ótimo para a cabeça. Minha memória ficou bem mais forte e pude suportar um 

momento difícil que estou passando em minha vida. Rejuvenesci dentre jovens monitoras 

e novos amigos de Oficina. A minha cabeça ficou leve e ativa”. (Dora) 

 

“Voltar a estudar nessas oficinas só aumentou minha memória. Conseguimos 

trabalhar com regiões que eu a muito tempo não exercitava. Foi muito agradável”. (Lilian) 

 

“Tudo que aprendemos tem ligação com a memória. Todos os comandos, todas 

as atividades, todos os joguinhos. Fizemos muitos exercícios para melhorar nossa 

memória”. (Karen) 

 

“Tudo que fizemos exercitou a minha memória. Tive que encontrar novas 

estratégias para guardar um conhecimento novo e acho que consegui”. (Paloma) 

 

“Fiquei muito mais atenta as coisas ao meu redor e, posso dizer, que abriu um 

leque de possibilidades novas para serem estudadas e trabalhadas. Agora eu sei que 

ainda consigo aprender coisas novas e minha memória, ainda está boa. Farei sempre 

muitos exercícios para não ter problemas de memória. Tudo foi fantástico”. (Cinira) 

 

“O que percebeu que mais mudou em sua vida foi sua concentração. Hoje, 

consegue se concentrar muito mais em todas as coisas que necessita fazer. A memória 

deu uma boa melhorada e se sente mais capaz de fazer as coisas que necessita”. 

(Gabriela) 

 

“Agradeço a oportunidade de fazer a oficina, pois ajudou muito a forçar a memória. 

Saímos muito melhores do que entramos”. (Pedro) 
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“Sinto que minha memória melhorou também... isso foi importante. Estou mais ágil 

em minhas tarefas diárias e agora, procuro novos cursos para fazer. Manter a mente 

funcionando, é o mais importante”.  (Lizandra) 

 

“Aumentou até a sua atenção enquanto dirige. Sua memória ficou mais ativa e até 

lembra de coisas que antes não fazia questão”. (Adelino) 

 

“A memória melhorou, sente que está mais ativa e mais perceptiva com as coisas 

que acontecem ao redor. Presta atenção em tudo agora e lê muito mais”. (Ana) 

 

“Aprendeu a mexer no mouse e coordenar seus movimentos. Isso foi sua maior 

conquista quando iniciou seu aprendizado”. (Aline) 

 

As Oficinas da Lembrança foram criadas com a finalidade de realizar treino 

cognitivo conforme novos conteúdos estão sendo transmitidos. A importância da auto 

percepção dos idosos referindo-se à sua memória traz de forma empírica o caminho 

correto que estamos trilhando dentro deste projeto. Aumento de ganhos cognitivos 

impactou diretamente na qualidade de vida e autonomia dos participantes. Melhora na 

atenção espacial, coordenação, atenção e humor impactaram em suas atividades de vida 

diária e no convívio social. O computador e a internet, a partir de agora, farão parte de 

suas vidas e continuarão a proporcionar ganhos. Com certeza, é um dos maiores legados 

que deixamos para os participantes.  

 

5.5.3 Envelhecimento e velhice 

 

 O envelhecimento é um fenômeno heterogêneo, ou seja, ninguém o vive da 

mesma maneira, com os mesmos problemas e particularidades. Existem duas categorias 

as quais enquadramos este processo em relação à saúde dos idosos: a senescência, 

considerado um processo progressivo de diminuição de reserva funcional e, a senilidade, 

considerada uma condição patológica por doenças, estresse emocional ou acidentes. 
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(Brasil, 2006).   

 Referente ao processo de envelhecer, ele é natural e implica mudanças inevitáveis 

e gradativas ao longo da vida. Além de ocasionar desgaste orgânico, provoca alterações 

sociais e emocionais. (Ciosak et al., 2011). 

 Cada um é capaz de se auto avaliar dentro deste processo constante. O 

envelhecimento é sentido de forma subjetiva por cada um. Durante as reflexões e 

conversas pós oficinas, os idosos demonstravam através de gestos e palavras, como 

estavam se sentindo naquele momento de suas vidas. Observamos situações de 

conformismo diante desta realidade, como é o caso da fala de Mauro: 

 

“Sobre envelhecimento tenho a velhice como uma fase normal da vida e não como 

a melhor idade como todos falam. Não é questão de pessimismo, e sim conformismo. 

Deixamos de fazer inúmeras coisas que fazemos enquanto éramos jovens. É um 

aprendizado diário. Não podemos desistir. Melhor idade dentro de cada um. Aos poucos 

vamos levando. Gosta de ver exemplos de bom envelhecimento e se espelha nos colegas 

de Oficina que estão muito bem e estão com ele aprendendo coisas novas nessa idade”. 

 

Dentro desse processo natural, além da percepção que os idosos têm de si, 

também passam por um constante julgamento social. A imagem negativa ainda está 

atrelada à velhice. Antigamente, o idoso era visto como uma pessoa de muita sabedoria, 

visto o conhecimento de vida que o envelhecimento proporciona. Atualmente, de “sábio” 

ele passou a “fardo” para seus familiares e sociedade devido ao aumento da longevidade. 

(Costa et al., 2009). 

Esta visão negativa do velho pela sociedade tem encontrado nas formas 

educacionais um elo novo de aprendizado do envelhecer e do saber, mostrando 

conquistas na velhice como possibilidades de aceitação. (Unicovsky, 2004)  

O computador, também considerado um eixo de aprendizado, está como agente 

central para a mudança no paradigma social do envelhecimento negativo. Os idosos se 

sentem capazes de crescer e evoluir. Alguns idosos comentaram sobre a imagem 

negativista que muitos possuem da velhice, sentindo-se incomodados por não serem 

compreendidos por todos e, até mesmo, a autoimagem. 
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“Acha o conceito de envelhecimento relativo. Algumas pessoas veem os idosos 

com imagem negativa, dizendo: “ele é muito velho para isso”. Nós construímos a imagem 

que desejarmos para nossa velhice”. (Fernanda) 

 

“Amou a oficina hoje e jamais achou que fosse gostar de mexer no computador. 

Sempre fugiu de tecnologias. Com 80 anos achou que nunca mais faria nenhum curso e 

que nunca mais aprenderia nada, já que todos falam que quando estamos velhos, temos 

que nos acomodar em casa ou ficar viajando gastando dinheiro. As pessoas precisam 

entender melhor os idosos e perceber que somos pessoas normais como de todas as 

outras faixas etárias. Somente temos algumas limitações que o envelhecimento nos deu”. 

(Ana) 

 

“Essa aula serviu para fixar ainda mais os conhecimentos que temos e 

aprendemos nesses últimos dias. Envelhecimento é um processo vivido diferente por 

cada pessoa. O importante é não se deixar abater e sempre conquistar espaços novos”. 

(Larissa) 

 

“O bom da internet é que selecionamos tudo que queremos ler. Não somos 

obrigados a acompanhar notícias ruins como passa direto na televisão. Sempre é bom 

ficarmos bem informados. Não é porque estamos na terceira idade que precisamos nos 

alienar ao mundo. O computador é ótimo para ajudar os idosos a se manterem 

informados e antenados em tudo”. (Isadora) 

 

Outra temática que apareceu dentro destas reflexões sobre o envelhecimento é o 

enfrentamento religioso, que pode ser considerado uma estratégia comportamental ou 

cognitiva que os idosos usam para lidar com momentos negativos ou, enaltecer grandes 

conquistas. (Faria e Seidl, 2005).  

Goldstein (1993) sugere que a espiritualidade e a religiosidade são estratégias 

riquíssimas utilizadas pelos idosos frente à proximidade da morte e aumento do senso 

de finitude. As crenças religiosas transmitem conforto, bem-estar psicológico, sensação 

de geratividade e confiança, dimensões extremamente positivas que aparecem na vida 
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madura.  

Na fala de Luiz, ele sente-se muito grato a Deus por ter conseguido chegar até 

aqui e aprender coisas novas, além de demonstrar uma luta, de muitos idosos, contra a 

imagem de que o idoso que se aposenta fica em casa, o dia todo de pijama, sem 

nenhuma atividade para fazer, o que também é uma imagem negativa do 

envelhecimento, como visto anteriormente: 

 

“Sobre o envelhecimento, agradece a Deus todos os dias por mais um dia vivido e 

que pode viver. Sempre dizia que quando se aposentasse não vestiria pijama. Não queria 

morrer como um adorno da casa. Por isso procura fazer novas atividade e sair de casa. 

Precisamos pensar positivo para que possamos evoluir”. 

 

 Pensando em mudar o estigma negativo do envelhecimento, há inúmeras 

iniciativas internacionais que valorizam todas as maneiras de se transformar esse 

momento em positivo para toda a população. A OMS (2005), enfatiza o envelhecimento 

bem-sucedido mostrando que não é uma questão individual, e sim um conjunto de ações 

de políticas públicas e pelo aumento das iniciativas sociais e de valorização da saúde 

biológica e mental ao longo do ciclo de vida. A princípio, o investimento em novas políticas 

foca um envelhecimento saudável através de mudanças de estilos de vida, fazendo 

controle de sua saúde. A partir daí o objetivo de melhoria na qualidade de vida é 

alcançado. Esta política foca em manter a independência dos idosos, autonomia, 

qualidade de vida e a longevidade saudável, mesmo em casos onde um 

comprometimento da capacidade funcional seja instalado. (WHO, 2005). 

Diversos estudos demonstram que a participação social em oficinas e cursos, 

sejam eles quais forem, mostram a importância do engajamento dos idosos e sua 

percepção positiva da velhice. Desta maneira, surgem novas possibilidades de 

desenvolvimento onde suas potencialidades são utilizadas na melhora de sua autoestima 

e motivação para a vida, além de minimizar o declínio cognitivo normal no processo de 

senescência. Outro ganho é o positivismo do envelhecimento e a descoberta de novas 

possibilidades. (Lövdén et al., 2005).        

 Muitos idosos possuem essa visão positiva da fase em que se encontram, como 
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podemos observar nas falas abaixo: 

   

 “Por estarmos nessa idade hoje, temos uma soma com saldo positivo. Sinal que 

passamos por tantas coisas e todas as outras fases da vida e sobrevivemos para 

aprender e contar nossas histórias. O envelhecimento é um dom precioso que nos é dado 

e precisamos ser gratos e retribuir com amor e afeto ao próximo”.  (Pedro) 

 

“Adorou a Oficina e acha esse método de ensino e estimulação o melhor que já 

viu e experimentou. Envelhecimento é aquilo que passamos todos os dias de nossas 

vidas e a velhice deve ser vivida com alegria, afinal, chegar bem na nossa idade já é uma 

grande conquista”. (Paulo) 

 

“Olhava as pessoas tão entretidas usando e pensava que era uma coisa quase 

impossível de aprender. Veio para cá e pode ter o contato que sempre sonhou com esse 

programa. Fez tabelas e gráficos. Está amando a Oficina. Envelhecer é florescer por anos 

em um jardim repleto de variedades. Acha maravilhoso estar na velhice. Uma das coisas 

ruins que o tempo nos traz é perder nossos pais cedo e não tê-los nesta fase da vida”. 

(Cláudia) 

 

“Ainda acha que está difícil pois fica perdida no teclado. Precisa mexer mais para 

treinar. Sente que a cada dia que passa sobe um degrau no aprendizado. Está indo bem 

devagar, no próprio ritmo. Envelhecer é uma arte e nem todos podem ser protagonistas 

dessa faze da vida. Infelizmente, muitos morrem cedo e não podem passar por essa fase 

tão diferente. Estar viva já é uma vitória”. (Márcia) 

 

“Velhice bem-sucedida, como é o meu caso, é quando você sai para trabalhar, sai 

para passear, vai jantar fora e se permite fazer coisas que a muito tempo não tinha tempo 

para realizar. Atividades fazem muito bem para a gente. No envelhecimento o que é 

importante é estar sempre disposta, fazer novas amizades, cultivar as antigas”. (Ana) 

 

“Acha que o envelhecimento e poder chegar na fase da velhice uma dádiva. Se 
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você chegou a velhice, é porque viveu e construiu a sua história, seja ela marcada por 

acontecimentos ruins ou bons”. (Carmem) 

 

“Vê o envelhecimento e a velhice como processos naturais que temos que passar. 

Ficar em casa nunca é bom. Serviço doméstico nunca acaba e nunca muda. Isso deixa 

a gente estagnado e sem perspectiva. Gosto de sair, de conhecer gente nova, de 

conversar. Quando marco salão para fazer as unhas, chega duas horas antes para 

conversar e trocar novidades com as amigas. Essa Oficina é mais do que uma terapia. 

Faz bem e nos deixa mais joviais”. (Dora) 

 

“Envelhecer é ótimo. Sinal de uma vida bem vivida repleta de marcas que 

aparecem no nosso corpo, rosto e alma. Velhice é digna de aplausos. Farei 90 anos e 

me sinto vivo. Vi tantos fatos históricos que talvez saiba mais que enciclopédia”. (Adelino) 

 

“Envelhecer é a forma mais linda de ver o tempo passar. Temos que manter 

sempre o pensamento em coisas positivas e alegres para nos motivar a viver cada dia 

mais. Cada um sabe do seu amanhã”. (Rute) 

 

“Percebe que está mais segura nas ações no computador e sente muito prazer em 

vir para as aulas. Ser idoso é um merecimento, quem não merece, morre antes e não 

tem a chance que nós temos. O importante e manter sempre nossa saúde física e mental 

em dia”. (Alice) 

  

 Há quem consiga distinguir o lado positivo e o negativo o envelhecimento, como é 

o caso dos idosos a seguir: 

 

“Se sente mais segura na velhice do que era quando jovem. Outro lado positivo é 

poder conviver com os netos que tanta alegria trazem. A nossa vida é movida por sonhos, 

e eu sonho até hoje. As coisas negativas são: comprar roupas e sapatos adequados à 

nossa idade e ver os amigos partindo (morrendo). Amigos antigos são as nossas raízes, 

assim como todos que compõe a nossa família”. (Isadora) 
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“Errando é que se aprende. Envelhecer traz muito conhecimento, mas também 

muitas doenças e problemas de memória. Cabe a todos nós nos esforçarmos para passar 

por essa faze da vida da maneira mais bonita e simples. Viver é bom e aprender é melhor 

ainda”. (Mateus) 

 

“Não vê nada muito bom no envelhecimento. A maioria das coisas são ruins. 

Ficamos doentes, somos deixados de lado. Mas a parte boa é não pagar mais condução, 

ter netos para nos distrair e não precisar mais dar satisfação sobre sua vida para 

ninguém. Gostaria de não ter dor nos joelhos e ter a mobilidade que tinha quando era 

menina. Sente falta de não sentir mais dor”. (Rosa) 

 

 Porém, como em todos os grupos de idosos, existe exemplo da visão do 

envelhecimento negativo: 

 

“Hoje não está bem com ela mesma. Errou o horário da Oficina, cansa logo de 

digitar as coisas no teclado. Gostou da Oficina, mas não sabe se vai conseguir aprender 

alguma coisa. Sobre o envelhecimento tudo é ruim. Não vê nada de realmente bom”. 

(Aline) 

 

 Durkin (1995) discorre que a supremacia da visão negativa pode estar relacionada 

com a maneira que os idosos se veem, além das atitudes negativas que a sociedade tem 

em relação ao envelhecimento. Eles não se sentem ativos do meio em que vivem, e sim 

marginalizados e sem valor. 

 Essas atitudes podem ser reflexo de inúmeros sentimentos negativos em relação 

a problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de memória, solidão e 

isolamento, frequentemente associados à fase da velhice. (Neri, 1991). 

Ter uma velhice considerada boa exprime viver um processo de constante 

aprendizagem e adaptações, com perdas e ganhos, e a busca constante de bem-estar e 

integridade. A partir deste princípio, a vida pode tornar-se um grande patrimônio interior, 

com auto aceitação e autoconhecimento. Essas ideologias ainda precisam ser 



108 
 

 

trabalhadas ao longo do envelhecimento. Só assim, teremos maior aceitação da velhice 

por parte da sociedade e dos idosos. (Neri, 2001). 

Finalizando esta parte sobre velhice, o relato de Luiza faz uma ligação de como 

esse processo é sentido por eles e pela sociedade: 

 

“[...] a terceira idade caminha para o nada. Ninguém liga pra gente por causa da 

idade. Quando alguém lembra que ela existe, como no caso de vocês, evoluímos, pois, 

ainda estamos vivos. Família não tem paciência com a gente. Portanto, um lugar que se 

propõe a ensinar, sempre faz a diferença”. 

 

No relato acima, as oficinas aparecem representando um diferencial no tratamento 

ao idoso e como colaboradora de inserção social. Os participantes se apoderaram do 

espaço criado para eles e se sentem acolhidos, proporcionando sensação de bem-estar 

e evolução.  

 

5.5.3.1 Trocas intergeracionais no ambiente familiar 

 

 O uso do computador tem se mostrado um aliado para a realização de trocas 

intergeracionais entre indivíduos da mesma família, principalmente entre avós e netos e 

pais e filhos. Peixoto (2000) alega que a proximidade entre eles possibilita relações de 

cuidado e aprendizado entre as gerações, bem como o fortalecimento de vínculos 

afetivos.   

 A atual conjuntura familiar é dinâmica e é influenciada diretamente pelo meio 

cultural e social aos quais estamos inseridos. Ao longo das décadas, as famílias 

passaram por transformações estruturais, econômicas, de gênero, intergeracionais e 

comportamentais. A imagem dos avós que se aposentavam e ficavam o dia inteiro em 

casa sem atividades foi se modificando e deu lugar ao envelhecimento ativo. Diversos 

idosos continuaram trabalhando ou, adequam seu tempo a atividades extra lar, buscam 

novas oportunidades e novos ensinamentos. Politicamente, temos idosos mais 

engajados na luta por direitos e que estão conquistando novos espaços sociais. 

(Marangoni e Oliveira, 2010; Arrais et al., 2012; Rodrigues, 2013). 
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 A importância do convívio intergeracional foi demonstrada nos inúmeros relatos 

dos idosos após as oficinas. Os netos possuem papel fundamental para sua evolução 

nas novas tecnologias. O computador passa a ser um elo de ligação entre as gerações e 

agrega valores ao envelhecimento bem-sucedido:   

 

“Quando percebeu todas as coisas que fez hoje e que pode fazer em casa com os 

netos, sentiu uma sensação diferente de poder. Está muito feliz com estas oficinas”. 

(Karen) 

 

“Nunca havia mexido no Paint e gostou muito de tudo que pode fazer. Diz que irá 

ficar craque em desenho e que será mais uma ponte de ligação entre ele e o neto, já que 

podem brincar juntos e trocar conhecimentos. Achou bem divertido e interessante o jogo 

e confessa que foi bem quando se adaptou a ele. Gostou muito da Oficina e agradece a 

oportunidade que lhe foi dada para participar”. (Paulo) 

 

“ [...] tudo que aprende, mostra para os netos que são seus maiores 

incentivadores”. (Larissa) 

 

“Está aprendendo de verdade e fazendo uso de tudo que vê na Oficina. Adorou 

tudo hoje. Faz até compras pelo computador. Também aprendeu a usar o site do Banco 

do Brasil, o qual facilitou a sua vida por não precisar sair de casa para pagar as contas e 

pegar seu estrato bancário. Uma das melhores coisas de saber mexer bem no 

computador, é poder ensinar os netos e eles, por sua vez, ficam admirados como a vovó 

é inteligente e antenada. Isso, não tem preço! Adoro essa sensação de ser admirada por 

quem mais amo”. (Isadora) 

 

“Com o passar do tempo, o joguinho conseguiu prender a sua atenção e assim, 

conseguiu realizar a tarefa sozinha. Demorou a Oficina toda para conseguir encontrar a 

saída para o desafio. Gostou tanto que quer treinar em casa e passar para os netos. Se 

diverte muito na Oficina”. (Larissa) 
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“Logo mais chegará seu computador e pedirá para os netos ajudarem a brincar 

nesse site”. (Mércia) 

 

Diante destes relatos, identificamos o quanto os netos podem contribuir para a 

construção positiva da velhice, através do incentivo dado aos seus avós, fortalecendo 

esse vínculo familiar e transmitindo-lhes alegria e vitalidade. (Mazutti e Scortegagna, 

2006). 

 Quando a distância é muito grande e não existe a possibilidade do convívio diário 

entre avós e netos, um estudo realizado por Ramos (2014) aponta o forte uso da 

tecnologia como forma de comunicação entre estas duas gerações. As conversas são 

realizadas por telefone, e-mails, redes sociais, Skype e programas de bate-papo virtual.  

 Esta nova forma de relacionamento entre avós e seus netos constitui um novo 

campo para a literatura sobre a velhice, pois traz consigo mudanças culturais e muda a 

concepção de que velho não tem capacidade de desenvolver e aprimorar novas 

habilidades. Os avós inclusos na era digital vivem por mais tempo e com melhor 

qualidade de vida, sentindo-se inseridos no contexto social e familiar devido ao 

empoderamento conquistado pelo uso do computador. (Rocha, 2013). 

 A mudança cultural na maneira de se relacionar com os netos que moram longe 

ou vão pouco a casa de seus avós são exemplificados nos relatos abaixo: 

 

 “Gostou da Oficina de hoje porque fez progressos quanto ao uso do e-mail. Não 

fazia ideia que existia bate-papo dentro do Gmail. Achou bem divertido e uma nova 

maneira de se comunicar. Vai perguntar para o neto que mora nos Estados Unidos se ele 

conhece esse programa dentro do e-mail para também conversarem por lá, além do 

Skype. Assim, variam um pouco a maneira de conversar”. (Mateus) 

 

“Foi realmente muito bom. Sempre quis saber como era mexer nesse tal de 

Facebook. É uma forma muito boa de ficar mais perto de seus netos e conhecidos, já que 

todos usam essa tecnologia”. (Pedro) 

 

Com os avanços da tecnologia, as formas de interação entre as pessoas foram se 
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modificando. A internet possibilita o protagonismo dos idosos na medida em que são 

capazes de se apropriar dos ciberespaços, demonstrando plasticidade cerebral e 

capacidade de aprimoramento de aprendizado. Percebe-se, também, que avós e netos 

se conectam cada vez mais através dos laços afetivos estabelecidos virtualmente. Antes, 

relacionavam-se apenas escutando a voz via telefone. Atualmente, podem trocar 

imagens em tempo real de qualquer lugar do mundo via computador e internet, sendo um 

ganho para as gerações e para as trocas intergeracionais. (Tezza e Bonia, 2010). 

Essas trocas também ficaram explícitas nas falas finais pós oficinas: 

 

“Além de tudo, ganhei atenção especial dos netos durante o processo de 

aprendizagem. Foi o maior ganho”. (Natália) 

 

“Um dos pontos chaves que mudou em minha vida, foi uma maior aproximação do 

mundo dos meus netos. Agora, brincamos juntos no computador e virou uma atividade 

prazerosa. Sei tanto quanto eles e as vezes, ensino coisas novas também. Já não existe 

aquele abismo de gerações. Me sinto confiante e poderosa”. (Larissa) 

 

“Jogo muito com meus netos e esposa. Virou um elo de ligação entre as gerações”. 

(Paulo) 

 

“Também me aproximou dos meus netos. Sempre maravilhoso escutar: vovó 

saber tudo! ” (Isadora) 

 

O computador e a Internet passaram a ser um elo de ligação entre as gerações. 

Os idosos entraram em um mundo considerado de jovens e, os netos, por sua vez, foram 

fonte de inspiração e incentivo para esta conquista. Esse fator fez com que eles realmente 

se interessassem por aprender coisas novas e, as utilizassem diariamente fora do 

ambiente das oficinas. O ambiente virtual aproximou avós e netos que residem distantes 

e virou uma forma lúdica de interação para aqueles que convivem diariamente. 
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5.5.3.2 Importância das redes sociais - Facebook 

 

 Atualmente, fazer parte da sociedade contemporânea significa estar inserido em 

um contexto tecnológico. Todos nós, independente da faixa etária, utilizamos do 

computador para nos conectar com as pessoas, sejam em relações pessoais ou de 

trabalho. Os idosos que se utilizam desta tecnologia sentem-se menos excluídos na 

sociedade. (Morris, 1994). 

 Dotados da motivação em estabelecer novos vínculos com familiares e amigos, os 

idosos veem a Internet e as redes sociais como uma ferramenta útil e eficiente. Para Bez 

et al (2006) é antagônico ainda precisarmos justificar a importância da inclusão digital 

para promover a inclusão social dos indivíduos. 

 Representando uma nova tendência de relacionamentos sociais, aquisição de 

conhecimentos e informações, temos a configuração de uma segunda geração da 

Internet conhecida como “Web 2.0”. Esta “Web 2.0” visa a utilização de instrumentos e 

serviços de forma coletiva, compartilhando e publicando notícias de maneira rápida, de 

acordo com seus interesses e necessidades. Uma das ferramentas disponíveis para que 

isto ocorra é a criação de redes sociais, como é o caso da mais conhecida mundialmente, 

Facebook. (Bottentuit e Coutinho, 2008). 

 O Facebook é considerado a maior rede social do mundo e teve sua criação em 

2004, por Mark Zuckerberg. Atualmente, possui mais de 800 milhões de usuários 

espalhados pelo mundo todo. Um dos principais estímulos para sua utilização por idosos 

é a possibilidade de encontrar amigos, colegas de infância, colegas de trabalho e 

familiares. (Faerman, 2011). 

No Facebook, as possibilidades de relacionamentos são diversas, desde a 

interação através de jogos, espaços virtuais de encontros, discussão de ideias e 

conversas privadas através do Messenger, exercendo assim, um grande fascínio desde 

o primeiro contato. Nos relatos a seguir, podemos perceber a alegria dos idosos 

participantes das Oficinas ao descobrirem as diversas possibilidade que uma rede social 

traz, dentre elas, reencontrar familiares e amigos que há muitos anos estavam distantes. 

Sem dúvidas, configuram-se os momentos mais emocionantes dentro de suas trajetórias 

no ambiente virtual: 
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“Pôde ver um irmão que mora no interior que não tem contato a mais de 10 anos. 

Ficou emocionado em poder ver suas fotos e ter um primeiro contato depois de anos”. 

(Beto) 

 

“Falou que o Facebook é muito bom e que vai se esforçar para aprender. Viu a 

família que mora em Portugal e se emocionou com as fotos da sobrinha que irá se casar 

com um jogador de futebol do Benfica”. (Rui) 

 

“Agradece a inclusão digital. Tem se divertido muito e encontrado muitas pessoas 

que a muito tempo não via”. (Beto) 

 

“Encontrou-se como pessoa nessa fase da vida e encontrou com diversos amigos 

e familiares que não via a anos”. (Rui) 

 

 Após os primeiros contatos com o Facebook, a sensação de conquista e alegria 

por se sentirem incluídos dentro desta nova realidade tecnológica se fez presente em 

alguns relatos: 

 

“Mostrou a família toda para a esposa na semana passada quando chegou em 

casa. Disse que está muito popular pois tinha 23 solicitações de amizade”. (Beto) 

 

“Conseguiu abrir os horizontes mais nas últimas aulas que durante a oficina inteira. 

Agora sente que virou cidadão do mundo. Diz estar explodindo de alegria pelas 

conquistas e pela diversão que teve nos últimos meses frequentando as oficinas”. (Beto) 

 

“Ficou muito feliz na Oficina de hoje pois viu as fotos das netas no Facebook. 

Contou que o filho ficou tão feliz quando recebeu sua solicitação de amizade que até 

telefonou para ela”. (Aline) 

 

“Agora que sabe que tem muitos jogos dentro do Facebook e que pode encontrar 

seus filhos e netas, está extremamente feliz! Adora jogos e descobriu uma atividade que 
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realmente é boa. Está mudando de ideia sobre o Facebook e está adorando. Gostou da 

Oficina e se divertiu muito hoje”. (Aline) 

 

“Gostou mais ainda da reação da sua família quando ela começou a adicioná-los 

no Facebook. Ficou tão feliz. Acha que está fazendo muito sucesso mesmo com sua foto 

sendo feia. Hoje quando entrou no Facebook, se surpreendeu com tanto convite de 

amizade que apareceu. Está bem maravilhada com isso. Adorou”. (Mércia) 

 

 O aprendizado e prática nas redes sociais demonstram o quanto o 

empoderamento da tecnologia é importante em suas vidas. Todos os idosos possuem 

razões pessoais para desejar aprender tais conteúdos. Sentir-se socialmente incluído e 

estar em constante troca com familiares e amigos contribui significativamente para um 

sentimento de satisfação e realização pessoal. As redes sociais, quando utilizadas por 

idosos, faz com que consigam vivenciar melhora da cognição, aumento das relações 

sociais e maior envolvimento na comunidade. (Vieira e Santarosa, 2009). 

 Evidencias apontam que idosos que se utilizam da Internet, incluindo as redes de 

sociabilização, tem proventos psicológicos consideráveis, tais como a prevenção da 

depressão e isolamento social, além da constante manutenção cognitiva oriunda da 

estimulação das atividades realizadas via computador. (Miranda e Farias, 2009).  

Dados do IBGE (2007) confirmam o aumentou no número de idosos que residem 

sozinhos, especialmente as mulheres, devido à maior longevidade e viuvez. Quando são 

treinados para a utilização de computadores e Internet, os níveis de autoconfiança 

aumentam, baixando os níveis de solidão. O uso das redes sociais ajuda os idosos a 

sentirem-se atuantes socialmente e, menos isolados e sozinhos. (Clarck, 2002). 

 No relato de Rui, podemos identificar a percepção sobre como o computador pode 

aproximar as pessoas, e desta maneira, ser uma forma de companhia quando se 

sentirem sós: 

 

“Disse que o computador aproxima as pessoas e faz com que as pessoas não se 

sintam mais sozinhas. Adorou a oficina de hoje e vai estudar para ficar cada vez melhor. 

Está sentindo orgulho dele como a muito não sentia”. 
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Sem dúvida, as redes sociais contribuem de forma considerável na manutenção 

da autonomia do idoso e sociabilização. Para esta população, esta ferramenta permite a 

quebra de seu isolamento e a criação de novos vínculos pessoais, proporcionando 

aproximação com a família e amigos, incrementando as trocas intergeracionais, além de 

promover um completo bem-estar, com qualidade de vida e um envelhecimento ativo. 

 

5.5.4 Valorização da metodologia das oficinas 

 

Van der Wardt et al (2012) ressaltam que o uso constante do computador em 

conjunto com a aceitação desta prática pode contribuir eficazmente para o aumento da 

qualidade de vida, torná-los independentes, possibilitando o acesso a diversos serviços 

de maneira rápida e eficiente como pagar contas virtualmente, fazer compras, buscar 

informações de maneira rápida, ser um lazer para horas vagas, um treino cognitivo 

constante, além de usar a internet para se comunicar com familiares e amigos através de 

redes sociais. Devido a tudo isto, é necessária uma boa técnica metodológica que os 

deixe à vontade com as novas descobertas e que aumente sua autoestima. 

Nas falas a seguir, identificamos a importância de uma metodologia simples e 

lúdica para o ensino da informática e, consequentemente, treino cognitivo dos idosos. 

 

“Gostou muito da oficina. É bem diferente do que imaginava. Não é cansativo. 

Aprenderemos tudo desde o início do computador. Descobriu o quanto é difícil comandar 

a mão através do mouse. Fez diversas coisas que nunca havia feito no computador”. 

(Paloma) 

 

“Agradece a oportunidade e relembra que não conseguiu aprender nada quando 

fazia aula em um tele centro. Aprendeu mais em uma oficina aqui do que em um mês no 

tele centro. Está a cada dia que passa se sentindo mais capaz e animada”. (Cinira) 

 

“[...] ótimo método de ensino que nós temos nestas oficinas. O conteúdo não é 

passado de forma vaga. Como a oficina é livre, se sente livre para criar e aprender coisas 

novas. Adora ter as monitoras sempre presentes para tirar as dúvidas assim que elas vão 
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surgindo. Agradece a oportunidade. Diz que cada um vai aprendendo dentro de sua 

capacidade e, desta maneira, ninguém se sente inferior a ninguém. Todos podem 

aprender dentro do seu tempo”. (Cinira) 

 

“[...] sempre que tem uma atividade nova, treina em casa para não esquecer mais 

os comandos da oficina. Até sonha com as coisas que aprende. Acha que as oficinas 

possuem um modelo que facilita o aprendizado e que possibilita usar as mesmas coisas 

em diversas tarefas, o que facilita para a memorização. Sente-se feliz em poder fazer 

parte dessa turma. Adorou a oficina de hoje! ”. (Cinira) 

 

“O que difere essa Oficina de todas as coisas que já viu sobre aprendizado em 

informática é o modo como o conteúdo é ensinado. Não é maçante repleto de conteúdo 

teórico que não entendemos. Aqui, vamos direto para a prática e os conteúdos teóricos 

são ensinados assim. Não tem como não aprender e não entender. Essa prática que 

estamos tendo aqui deixa o modo de aprender mais suave e divertido”.  (Paulo) 

 

“Está adorando participar das Oficinas e acha que todos deveria fazer pelo menos 

uma vez na vida. Só agrega conhecimento”.  (Paulo) 

 

“Percebeu que a grande sacada dessas Oficinas é usar uma metodologia lúdica 

para ensinar a mexer no computador. Nem parece um curso tradicional e estamos 

aprendendo muito mais. Adorou a Oficina e está adorando treinar a memória. Quem sabe 

ela volta a ficar mais forte”.  (Mateus) 

 

“Não sabia fazer montagem e sempre achou que seria superdifícil aprender. 

Queria aprender a fazer isso a muito tempo. Agora, mandará cartão para a família toda. 

É tudo muito divertido. Está gostando de tudo que tem agregado conhecimento. Está 

muito feliz em ter sido escolhida para participar deste projeto”. (Fernanda) 

 

“Foi uma delícia a Oficina de hoje, como sempre. Em casa nos mexemos em 

coisas que não nos estimulam e nem prendem a nossa atenção. Aqui, vemos tantas 



117 
 

 

coisas simples, novas e interessantes que tudo se torna fácil de assimilar conteúdo e de 

querer aprender cada vez mais. Está muito feliz e realizada com a oportunidade que 

recebeu aqui no Centro de Estudos do Envelhecimento”. (Rute) 

 

“Aprender a mexer neste tipo de ferramenta, aumenta a moral de todo mundo e 

faz com que nós, nesta idade, nos sintamos importantes”. (Rute) 

 

“Está adorando o tempo que tem passado aqui e acha que todos os idosos 

deveriam passar por uma experiência como esta”. (Dora)  

 

“Não vê a hora de mostrar para os filhos e netos tudo que consegue fazer sozinha. 

Está amando a Oficina. Não tivemos nenhum momento ruim. Só alegrias e aprendizado. 

Jamais perderá o contato com os colegas de turma e com as professoras. Já ama todos”.  

(Ana) 

 

A aprendizagem, seja ela qual for, se inicia cedo em nossas vidas. Ela implica em 

mudanças de comportamento, por causa e efeito da experiência ou prática, com os 

devidos ajustes e adaptações e, só é possível devido ao interesse do aluno, levando em 

consideração que seus conhecimentos prévios sejam aproveitados, ou seja, 

contextualizar todo o conteúdo que está sendo transmitido com as experiências de vida 

dos idosos. Desta maneira, ele constrói relações válidas e relevantes para seu dia a dia. 

(Campos, 1986). 

Para a população idosa, a informática é um instrumento de autonomia. O idoso 

necessita de uma atenção diferenciada para que ocorra assimilação do método escolhido 

pelos educadores. A “paciência” é o primeiro requisito básico para um professor lidar com 

as peculiaridades desta faixa etária. Em conjunto, deve existir a afetividade, para que o 

conteúdo seja transmitido com segurança e calma, desmistificando o medo quanto ao 

uso das tecnologias. A empatia se dá quando existe a troca de lugar. O mestre coloca-

se no lugar do idoso, sentindo seu ritmo para aprender. Devido a estes fatores, as oficinas 

devem ocorrer em um ambiente acolhedor, sendo um momento prazeroso, sem 

obrigatoriedades e avaliações, sem cobranças e compromissos. (Saraiva e Argimon, 



118 
 

 

2008). 

A metodologia aplicada, que engloba todas estas técnicas, além da presença 

constante das monitoras prestando um atendimento individual e focado, surgiu do modelo 

proposto por Xavier (2008), e parte do pressuposto de que o ensino é feito em ordem 

gradual de dificuldade, dividido em quatro níveis de aprendizagem. Durante o primeiro 

nível, desenvolvemos a psicomotricidade dos idosos, envolvendo o aprendizado básico 

de informática e máquina, com treinos de coordenação de mouse e teclado em 

programas básicos. Passando para o segundo nível, os idosos passam a explorar outros 

conteúdos do computador como aplicativos e jogos e há um contato inicial com o 

ambiente virtual. No terceiro momento, começamos a agrupar os conhecimentos 

adquiridos desde o início em buscas pela internet, jogos virtuais mais complexos e 

realidade virtual. Finalmente, no quarto e último nível, ocorre o contato com redes sociais 

e correio eletrônico. Durante todo o tempo de oficinas, os participantes são atendidos 

dentro de suas conquistas e limitações e escolhem se querem realizar a tarefa dado ou 

não. Além disto, os idosos não recebem apostilas com o conteúdo das oficinas, como é 

realizado em cursos. Eles são responsáveis por suas anotações e formação de seu 

conhecimento.  

A aprendizagem é realizada através de conteúdos novos, criando novos 

conhecimentos. Quando trabalhamos a memória de longo prazo, modificamos o 

conteúdo das lembranças e conhecimento. Nesta metodologia, criamos novas redes 

neurais e agregamos memória de curto prazo à de longo prazo. (Maturana, 2001). 

Em qualquer etapa do ciclo de vida, o aprendizado pode ocorrer. A população 

idosa que, por devidos fatores de transição e especificidade, ficou durante décadas 

excluída do processo de inclusão digital, tem na sociedade atual uma nova chance de 

construir novos conhecimentos e novas habilidades. (Erbolato, 2000). 

Uma das idosas, porém, sentia dificuldade durante o processo de aprendizagem 

e, até mesmo se irritava por não conseguirem aprender determinados conteúdos. Isto 

trouxe uma autopercepção de suas limitações e a vontade de continuar. 

 

“Tem muita dificuldade com o mouse e isso a deixa muito irritada. Sempre achou 

que não aprenderia nunca a mexer no computador e agora que começou, não quer 
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desistir”. (Aline) 

 

“Hoje a Oficina para ela foi horrível. Não estava concentrada e não conseguiu fazer 

nada. A cabeça dela não está legal hoje. Teve as férias muito corridas cuidando do 

cachorrinho de sua filha e não ficou feliz com isso. Acha que está também com um pouco 

de gripe. Não mexeu no computador em casa”. (Aline) 

 

 Na experiência do ensino de informática com idosos, observamos constantemente 

o auto nível de cobrança e exigência deles com eles mesmos, sendo implacáveis com 

falhas e insegurança. São deveras rígidos em seu autojulgamento. Isso dificulta todo 

processo de interação com o professor, monitores e os colegas de oficina. Ter medo do 

computador ou de qualquer outra situação nova é normal em todas as faixas etárias. 

Respeitar seu tempo é fundamental para o sucesso do resultado. 

 Aos poucos, todo sentimento de incapacidade, falta de crédulo foram sendo 

deixados de lado para ganhar um sentimento novo, repleto de superação e 

deslumbramento com a tecnologia. Ao final das oficinas, as falas vieram repletas de 

positividade referente ao método adotado, ilustrando ainda mais a aceitabilidade das 

oficinas pelos participantes:  

 

“As aulas eram dadas de uma maneira lúdica. ” (Rosália) 

 

“O modelo das Oficinas é diferente de todos os outros lugares que se predispõe a 

ensinar informática ou treinar a memória. Aprendemos de uma maneira diferenciada. Se 

tivermos um problema e precisamos faltar um dia, não nos prejudicamos por isso. Não 

ficamos com a sensação que perdemos alguma coisa que não dá mais tempo de 

recuperar. Isso é incrível pois dá chance para todos aprenderem dentro de seu tempo”. 

(Cinira) 

 

“O ponto positivo para mim foi o processo de aprendizagem e segurança. 

Aprendemos muito e de uma maneira que não esqueceremos jamais as coisas básicas 

e importantes”. (Camila) 
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“[...] aprendizado sem cobrança, de forma leve e muito clara, a paciência das 

monitoras, que foi incrível, todas as noções de segurança na rede que aprendemos”. 

(Diego) 

 

“Foi tudo realizado de uma maneira leve e solta, muito lúdica. Não éramos 

pressionados e isso fazia com que nossa vontade de aprender só aumentasse”. (Alice) 

 

“[...] destaco todo o conteúdo nos apresentado e a maneira como ele foi passado. 

Não tínhamos o estresse de provas e nem fomos forçados a nada. Aprendemos 

livremente”. (Joana) 

 

“Foi muito bom porque abordou programa e sites que a gente utiliza, internet, face, 

Power point, Excel. O tempo foi curto e foi muito prazeroso fazer parte desse grupo”. 

(Paulo) 

 

“[...] cada um fala o que quer e não recebe crítica”. (Isadora) 

 

“Aprendemos com uma metodologia diferente, nova e que nos dá a possibilidade 

de ter segurança para fazermos sozinha”. (Paloma) 

 

“Me surpreendi com a quantidade de coisas que fui capaz de aprender nestas 

Oficinas. Essa metodologia foi muito boa. Uso muito o computador para organizar a 

minha vida”. (Paulo) 

 

Após o encerramento das atividades, percebemos o modelo de sucesso aceito por 

todos. Os idosos levaram em consideração em suas avaliações, a maneira lúdica e calma 

de como é passado o conteúdo das atividades, com respeito ao tempo de aprendizado 

de cada um, que difere na maioria das vezes, a segurança e carinho das monitoras além 

da liberdade de aprendizado sem cobranças. Dessa maneira, conseguiram se apropriar 

de tudo que lhes foi ensinado e aplicarão em distintos momentos de suas vidas.  
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5.5.4.1 Importância das monitoras 
 

 

 A presença das monitoras foi fundamental durante todas as etapas das Oficinas 

da Lembrança. Através delas, os idosos recebiam pronto atendimento quando surgiam 

dúvidas, além do tratamento individualizado e afetuoso. Todas foram treinadas para 

conseguirem transmitir o conteúdo oferecido e motivar os idosos.  

 Segundo Saraiva e Argimon (2008), a maneira que o monitor passa o ensinamento 

para os idosos é de fundamental importância, pois, nesta faixa etária, o erro cometido por 

eles incomoda muito. Aprender a aceitar que errar faz parte do processo normal de 

aprendizado se transmutará em um estímulo para seguir em frente. Portanto, 

características dos monitores como: amizade, afetividade, empatia, conhecimento, 

paciência e motivação fazem com que esta população se sinta confiante e com liberdade 

para realizar as tarefas daquele dia. A empatia do professor com relação ao aprendizado 

do idoso é primordial, pois o exercício de se colocar no lugar do idoso faz com que 

consigamos entender melhor a capacidade de cada um em uma dada atividade. O 

conhecimento do monitor define sua aptidão para conhecer e ensinar à transmitir 

conhecimento.  

 Durante os relatos dos idosos, as monitoras aparecem sempre como acolhedoras, 

incentivadoras, sendo dotadas de muita calma e paciência e devido a isto, demonstram 

gratidão e carinho por todas:  

  

 “As monitoras são muito acolhedoras e isso estimula durante todas as aulas. Além 

de tudo são monitoras pacientes”. (Lilian) 

 

“Fez diversas montagens criativas e confessa que ficou maravilhada com o que 

podemos fazer usando o computador. Adorou a oficina e todo apoio da monitora que 

incentivou cada gesto e cada descoberta”. (Nelci) 

 

“As monitoras têm tanta paciência que dá mais vontade de aprender. Pegar as 

imagens do Google Imagens foi outra tarefa bem diferente. Não sabia que apareciam 

tantas imagens quando procuramos alguma coisa lá. Adorei a oficina de hoje. Algumas 
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coisas ainda dão um nó na minha cabeça, mas vou conseguir porque depois das oficinas 

eu confio mais em mim usando esta máquina”. (Camila) 

 

“Nunca imaginou que um dia ainda aprenderia a mexer no computador. As 

pessoas não costumam ter paciência com gente velha. Aqui as monitoras são calmas e 

pacientes. Bem diferente do trato que recebemos por aí”. (Ernesta) 

 

“A aula foi tão boa que não queria ir embora. Aqui, além de aprender, trocamos 

calor humano e informações. Está no começo de sua aprendizagem e, agradece as 

monitoras por tudo que tem conseguido fazer no computador”. (Natália) 

 

“Agradece a paciência da monitora que nem saiu de seu lado hoje. Foi tudo 

maravilhoso. Chego sempre sorrindo e saiu daqui ainda melhor. Obrigada”. (Cláudia) 

 

“Está aprendendo da melhor forma possível. As monitoras têm tanta paciência e 

simpatia que ficamos mais atentos ao aprender. (Mateus) 

 

“Achou maravilhoso e muito bom tudo que fez hoje. Gostou de ter as monitoras 

para ajudar nas tarefas. Se sentiu muito acolhida. Disse que todas as monitoras são anjos 

na vida dela”. (Ana) 

 

 Toda forma de aprender é abstrusa, envolvendo diversas estruturas complexas. A 

população idosa possui a maior parte de suas redes neurais amadurecidas, o que não 

garante um processo de aprendizagem facilitado, muito pelo contrário, ele pode ser 

restrito pela quantidade de informações já armazenadas. Crianças e adultos jovens fixam 

conhecimento mais facilmente por ainda estarem em processo de consolidação 

intelectual. Segundo Vygotsky (1984), algumas funções mentais como o pensamento, 

percepção, atenção e memória podem ser alteradas pelo processo normal do 

envelhecimento humano, não impedindo que idosos possam adquirir e armazenar 

conteúdos novos. Aprender a utilizar o computador resulta na possibilidade da construção 

e automotivação de novos conhecimentos. 
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 Para que a aprendizagem ocorra, o responsável por transmitir conhecimento, no 

caso o professor, educador, monitor, deve construir o saber com os alunos. A importância 

de lecionar não se limita apenas ao intelecto, e sim a um conjunto de emoções, 

sentimento, habilidades e empatia. É necessário ter amor para que o processo não se 

torne frio e desinteressado aos idosos. Esta, é a verdadeira arte de transmitir conteúdos 

e realizar trocas durante as oficinas. (Nunes, 1999). 

 Podemos constatar, nas seguintes falas, o reconhecimento pelo trabalho das 

monitoras e a percepção da dificuldade da aprendizagem nesta faixa etária a qual se 

encontram: 

 

“Particularmente, está orgulhoso de si. Aos poucos está evoluindo. Sempre com a 

ajuda preciosa das monitoras, que possuem a maior paciência do mundo. A arte de 

ensinar quem não sabe nada é espinhosa e aqui, todas tiram de letra. É bem complicado 

trabalhar com idosos já que ninguém tem paciência. Estão todas de parabéns”. (Mateus) 

 

“As monitoras são ótimas e muito pacientes. Fica impressionada com a calma 

delas todas. Ensinar idosos é bem mais difícil que ensinar para crianças. A criança não 

tem medo de fazer as coisas e errar. Elas têm a mente limpa e assim aprendem mais 

rápido. Nós demoramos um pouco mais, mas, aprendemos também”. (Ana) 

 

 Para a obtenção de sucesso ao ensinar idosos no computador, uma série de 

estratégias devem ser formuladas, promovendo um ambiente de aprendizagem próprio, 

adaptando a sala das oficinas e máquinas às suas necessidades. As turmas devem ser 

pequenas, com um aluno por computador, ter uma boa iluminação da mesa, um monitor 

com ícones aumentados e bem iluminado, teclado e mouse fáceis de manusear, respeitar 

o ritmo de aprendizagem de cada idoso, ter um monitor para pronta ajuda, caso necessite 

e, paciência. (Mariz e Gico, 2009). É exatamente neste ponto que a presença das 

monitoras fez uma grande diferença no processo de fixação de conhecimento e vontade 

de aprender de todos os participantes das Oficinas da Lembrança. 

 A importância das monitoras durante todo o tempo de realização das oficinas foi 

recordado em seu final também: 
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“As monitoras sempre muito cuidadosas e competentes nos atendiam 

prontamente”. (Joana) 

 

“Ajudou muito ter as oficinas com muitas monitoras. São todas excelentes. 

Supriram tudo que eu precisava”. (Karen) 

 

“As monitoras foram grandes amigas e companheiras e sempre incentivaram meu 

desenvolvimento. Nunca desistiram de mim”. (Rosália) 

 

“As monitoras ajudam com amor”. (Cinira) 

 

“As monitoras foram extremamente dedicadas, todas muito gentis e atenciosas. 

Atendiam rápido nossa solicitação. Sempre tinham palavras de amor e de incentivo. 

Foram excelentes. Aprendemos muito com todas elas”. (Fernanda) 

 

“As monitoras desde o primeiro momento deixaram que ela ficasse tão à vontade 

que relaxou e se soltou”. (Carmen) 

 

“As monitoras foram exemplo de bom humor e paciência”. (Adelino) 

 

“As monitoras eram anjos que ajudavam sempre com muita paciência. Me 

permitiram passar conteúdo também. As trocas foram excelentes. Me senti viva 

novamente e com vontade de seguir”. (Rute) 

 

“As monitoras me acolheram de uma forma tão linda que me passaram tanta 

confiança e alegria, aprendi tudo e muito mais. Fui assistida da maneira mais bela que 

poderia existir. [...] O abraço da professora me fez voltar a dar valor a vida. Tudo foi 

excelente. O auto astral, boas energias sempre. Meninas excelentes como monitoras”. 

(Dora) 

 

Além dos ganhos durante o processo de aprendizagem e realização de tarefas, as 
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trocas intergeracionais com as monitoras foi percebido pelos idosos de forma positiva, 

como notamos nos relatos abaixo: 

 

“A primeira coisa que deve ser mencionada foi a convivência linda entre as jovens 

monitoras e os idosos. Foi uma troca repleta de amor e sensibilidade. Não foi em nenhum 

momento um aprendizado estressante”. (Alice) 

 

“As trocas entre gerações foram lindas e perfeitas. Trocamos experiências. Ao 

mesmo tempo que aprendi, pude ensinar também”. (Ana) 

 

“As trocas com as monitoras mais jovens foi ótimo também. Ganhei novos amigos”. 

(Nelci) 

 

“Estar com todos foi um grande aprendizado. Pessoas jovens que nos ajudaram e 

foram tão carinhosas e prestativas. Me senti amada e acolhida”.  (Natália) 

 

“Está mais feliz do que antes. Chegávamos nas Oficinas e a professora sempre foi 

uma explosão de sorriso e bom humor. Suas monitoras aprenderam bem, nos tratavam 

com calma e paciência”. (Alice) 

 

“A professora era uma injeção de bom humor e alegria todos os dias. Ela nos 

tratava como gostaria de ser tratada por todos”. (Ana) 

 

Essas trocas entre gerações, não foi um ganho apenas para os participantes das 

oficinas. Quando existe o diálogo entre as gerações, o fruto desta ação é uma consciência 

mais humanizada e posteriormente, a melhora da consciência comunitária. A troca de 

sentimentos, vivências, valores sociais e crenças são adquiridos pela memória oral. Com 

o aumento da longevidade, existe a obrigatoriedade da sociedade em organizar-se 

novamente para receber essa nova demanda. Os idosos possuem vitalidade para 

participar de novos projetos e contribuírem para mudanças políticas e sociais. Quando 

os indivíduos mais jovens entram em contato direto com o universo e a realidade dos 
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idosos, aumenta o respeito e o engajamento de mudar o mundo pensando no agora e, 

no seu próprio futuro. (Both, 1999). 

O contato intergeracional traz inúmeros benefícios para idosos e monitores. As 

pessoas mais jovens podem desmistificar-se sobre a imagem negativa da velhice, 

transformar o relacionamento com seus avós e outros familiares, desenvolver empatia, 

cooperatividade e lidar melhor com regras e limites. Já os idosos, se sentirão menos 

solitários, aumentarão a autoestima, sentirão mais úteis e estabelecerão uma relação de 

mais confiança com outras gerações mais jovens. Devido a sua importância na 

construção de novos elos e quebra de paradigmas sobre a velhice, as trocas 

intergeracionais não devem se limitar a ocorrer em ambiente familiar, programas ou 

políticas governamentais. Elas devem ser expandidas para outras instâncias sociais. 

(Veras, 1997, 1999). 

Além da quebra de preconceitos e mudanças de valores, a troca entre as gerações 

melhora a qualidade de vida dos jovens e dos idosos. Essas relações produzem um efeito 

benéfico na construção da saúde e bem-estar. Os sujeitos atuantes das trocas sentem-

se mais positivos em relacionamentos e, consigo mesmo, suportando melhor situações 

de perdas, doenças, estresse e outras dificuldades às quais possam vir a passar.  

(Antonucci, 2007). 

 

5.5.4.2 Oficinas como espaço terapêutico 

 

 A Oficina da Lembrança proporcionou aos idosos um espaço para descanso 

mental e fuga da realidade. Enquanto estavam em atividade, esqueciam de seus 

problemas e conseguiam fôlego para terminar a semana. O novo aprendizado, o contato 

com os colegas e com as monitoras era um momento único de prazer em seu dia. Um 

sentimento de alegria e liberdade é notado durante os diversos relatos a seguir:  

 

“A oficina além de muito produtiva é a terapia que necessita para ter forças para 

cuidar da casa e do marido que está doente”. (Lilian) 

 

“Ainda tem dificuldades, mas não vai desistir. As Oficinas são melhores que 
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terapia. Ficamos felizes e ainda aprendemos muitas coisas diferentes”. (Márcia) 

 

“Mandou e-mail para a professora e conseguiu sair sozinha da internet. Está 

melhorando aos poucos. Disse que o marido está hospitalizado, mas não queria faltar na 

Oficina, por isso veio. Assim, distrai a mente e toma fôlego para continuar a semana. Foi 

muito bom ter vindo”. (Márcia) 

 

“Oficina é a melhor terapia que poderia ter. Aqui esquece de todos os problemas 

e sai renovada para seguir mais uma semana. A cabeça alivia dos problemas. Sai da 

Oficina leve, linda, livre e solta. Não poderia estar mais feliz nesse momento de sua vida 

que precisa de forças para continuar devido à doença de seu filho”. (Carmem) 

 

“Acha que isso é uma terapia para a alma e para o coração. Adorou tudo e está 

bem feliz de como está dominando o computador. Para quem nunca havia ligado um, vê 

uma diferença enorme agora em tudo que faz”. (Dora) 

 

“A parte mais divertida de sua semana sempre é a Oficina. Quando chega aqui, se 

esquece de todos os problemas e dá muita risada com as coisas que acontecem. Adorou 

fazer a apresentação e adorou apresentar para os colegas. Achou bem divertido. A troca 

de informações foi muito rica. Sempre aprende coisas novas e divertidas”. (Carmem) 

 

As oficinas de informática demonstram ser uma atividade de lazer para os idosos. 

As experiências prazerosas, na perspectiva psicológica, são importantes práticas que 

enriquecem o cotidiano, agindo como uma terapia para o seu bem-estar. (Godbey, 1999). 

Em um dos relatos, as oficinas serviram como estratégia de enfrentamento de luto 

e retomada gradativa de suas atividades: 

 

“Contou que teve diversos lutos em sua vida em um curto período de tempo e 

deixou de fazer muitas atividades que gostava. Agora, está voltando aos poucos a 

preencher seu tempo e fazer o que sentia prazer. Gostou de tudo hoje. Essa Oficina é 

uma terapia maravilhosa e se sente muito bem aqui. Não quer que acabe jamais por 

precisa aprender muito e curtir os novos amigos”. (Abigail) 
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Existem diversas maneiras de enfrentamento do luto pelos idosos. Incialmente, 

este processo pode acarretar alguns distúrbios como o alimentar, de sono, algumas 

manifestações somáticas, como aperto no peito, falta de ar e apetite, falta de energia, 

insônia, ansiedade e alucinações. Além disto, faz com que o idoso deixe de fazer algumas 

das atividades que mais lhe dá prazer. (Oliveira e Lopes, 2008). 

Existem dois tipos de estratégias de enfrentamento do luto: as dirigidas para o 

meio, que sugerem alterar fisicamente o ambiente em que se vive e, as dirigidas para si 

mesmo, sendo estratégias voltadas para a realização de mudanças motivacionais ou 

cognitivas. (Folkman e Lazarus, 1980). As oficinas de informática podem ter um papel 

significativo para a retomada de uma rotina de vida prazerosa.  

Em outros casos, os relatos demonstram que os idosos utilizam as oficinas para 

ocupar a mente, colaborando para diminuir sintomas depressivos e isolamento social: 

 

“Estou adorando cada segundo que eu passo aqui. Adorei o dia de hoje e é a 

melhor terapia que faço desde que ocupava minha cabeça com o trabalho. (Paula) 

 

“Essa oficina está sendo a minha terapia. Fico sozinha em casa e tive depressão 

a muito pouco tempo. Aqui eu venho, mexo no computador, dou risada e me divirto com 

meus colegas. Tudo isso realmente não tem preço. Está muito agradecida as monitoras 

pela paciência e aos amigos novos pelas risadas”. (Paula) 

 

Considerada uma condição clínica de grande relevância em pessoas idosas, a 

depressão impacta diretamente no aumento da morbimortalidade, impactando 

negativamente na capacidade funcional e na qualidade de vida. Deve-se ater aos 

sintomas comuns como insônia, perda de peso, dores sem causa óbvia, queixas 

corriqueiras de perda de memória e isolamento social, sabendo diferenciá-las do 

processo normal de envelhecimento fisiológico. (Paradela, 2011). 

 O acolhimento social da pessoa em tratamento de depressão ou que já recebeu 

alta é de suma importância para que não ocorra recaídas e pioras do quadro. (Carvalho 

e Fernandez, 2002).  
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As atividades que ocupam a mente, como as oficinas de informática, servem como 

ferramentas para a manutenção do bem-estar dos idosos, proporcionando aprendizagem 

lúdica e novos relacionamentos sociais. Em relatos finais, esta categoria foi mencionada 

por muitos idosos, mostrando como o ambiente, metodologia e novas amizades 

enriqueceram suas rotinas: 

 

“[...] ambiente extremamente acolhedor, amigo, simpático. Não sentia o tempo 

passar”. (Lilian) 

 

“O ambiente, a simpatia de vocês todas, eu gostei demais”. (Luiz) 

 

“Aqui eu sou feliz. É mais do que uma terapia”. (Cinira) 

 

“Serviu como uma terapia para afastar os problemas todos que tem com sua 

família”. (Janaína) 

 

“O computador agora é uma terapia quando está sozinha em casa ou, quando 

precisa relaxar a mente. Aprendeu a jogar, aprendeu a fazer tudo”. (Márcia) 

 

“Fez dos encontros a sua terapia diária de bom ânimo e alegrias. Único lugar que 

a fazia esquecer de todos os problemas”. (Carmen) 

 

“Se não fossem as oficinas, não sei o que seria de mim. Elas foram a minha terapia 

e mantiveram minha memória ativa”. (Lizandra) 

 

“O meu astral mudou. Sou mais feliz agora. Passei a dar valor para as pequenas 

coisas da vida. Aprendi a ter tempo livre e a dedicar mais tempo para mim. Voltei a ter 

vaidade e me arrumar. Foi uma grande terapia. Está mais alegre e comunicativa. Voltou 

a viver”. (Carmem) 

 

“Senti um benefício na minha vida. Gostei dos amigos e da paciência das 
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professoras, foi muito gostoso e mudou a minha rotina, o que foi bom, ter um momento 

agradável...” (Lizandra) 

 

“As Oficinas também serviram para ter um motivo para sair de casa e aprender 

coisas novas. Foi uma ótima distração”. (Márcia) 

 

As oficinas serviram de refúgio e espaço terapêutico para muitos idosos renovarem 

as energias e conseguirem força para enfrentar seus problemas diários, além das novas 

aprendizagens.  

 

5.5.5 Pontos negativos das oficinas 

 

Com a finalidade de avaliar as Oficinas da Lembrança, os idosos foram 

questionados quanto aos pontos negativos. Através da análise dos relatos, algumas 

subcategorias emergiram para a discussão, dentre elas: nenhum ponto negativo (Quadro 

3); falta de respeito dos participantes que não concluíram o curso; tempo pequeno de 

duração e de aulas; falta de material de apoio; período e sentimento de falta dos amigos 

e monitoras. Surgiram, também, alguns pontos de auto avaliação como: esquecimento 

de fazer as anotações e não possuir computador em casa. 
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Quadro 3. Relatos referente a nenhum ponto negativo das Oficinas da Lembrança. 

Nenhum ponto negativo “Como negativo eu não vejo nenhum. Foi tudo 
maravilhoso”. (Rosália) 
“Não encontrei ponto negativo nas oficinas”. (Karen) 
“[...] não encontrou nenhum”. (Lilian) 
“Como ponto negativo não existe uma coisa que eu possa 
enumerar. Estão todas de parabéns”. (Cinira) 
“Não encontrei nenhum ponto negativo, apenas que um 
dia ela acaba”. (Nelci) 
“Não tem ponto negativo, foi tudo bom”. (Camila) 
“Ponto negativo não achei nada”. (Isabela) 
“Como ponto negativo da oficina não achou nenhum”. 
(Gabriela) 
“Ponto negativo só tem um: as oficinas acabam”. 
(Diego) 
“Como ponto negativo, não encontrei nenhum que possa 
falar neste momento”. (Pedro) 
“Como negativos, não encontrei nenhum”. (Natália) 
“Não achou nenhum ponto negativo”. (Janaína) 
“Não achou nenhum ponto negativo”. (Márcia) 
“Não tem nenhum ponto negativo”. (Fernanda) 

 
 

5.5.5.1  Falta de respeito dos participantes que não concluíram o curso 
 
 
A primeira crítica que devemos levar em consideração é sobre a desistência de 

alguns idosos que foram sorteados para participarem das oficinas. No relato, a idosa se 

indigna com a desistência de seus colegas, desvalorizando a oportunidade de 

aprendizado, o tempo e a disponibilidade das monitoras: 

 “Como ponto negativo, acha um cúmulo as pessoas pegarem as vagas que foram 

sorteadas e não frequentarem as aulas, não valorizarem a chance e as monitoras”. 

(Luiza) 

 

Infelizmente, as desistências durante as oficinas foram altas. Essa crítica nos faz 

pensar em meios para contornar este problema nas próximas turmas. Por se tratar de um 

espaço reduzido com apenas sete baias com computadores, muitos idosos ficaram de 

fora devido à randomização. Em um primeiro momento de seleção, os idosos não foram 

questionados quanto a sua disponibilidade para as oficinas. Já em um segundo momento, 

durante a aplicação dos testes de rastreio cognitivo, os idosos foram questionados sobre 

a disponibilidade e se realmente gostariam de participar. Isto minimizou um pouco as 

desistências. Estes dados foram demonstrados anteriormente neste mesmo trabalho. De 
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toda forma, a crítica é válida e nos ajudará na formação de novos grupos.  

 

5.5.5.2 Tempo pequeno de duração e de aulas 

 

Outro ponto observado pelos participantes foi o tempo de duração das oficinas, 

tanto em termos de atividade no computador, quanto de duração total: 

 

“[...] a oficina tem uma duração muito curta e irá sentirá saudades das manhãs de 

aprendizado”. (Rui) 

 

“[...] o curso é muito curto porque agora que estávamos aprendendo tudo e a nos 

entrosar no que aprendemos”. (Beto) 

 

“Como ponto negativo, a Oficina acaba. Ela podia ter um tempo de duração maior. 

Sentirei muita falta”. (Joana) 

 

“Achei pouco tempo, 40 minutos no computador”. (Ernesta) 

 

“[...] então só tem um ponto negativo é que o tempo foi pequeno, deveria 

continuar”. (Abigail) 

 

“Adorei tudo. De negativo, só teve que um dia, acaba”. (Mateus) 

 

“O único ponto negativo é que passou muito rápido e já irá acabar”. (Carmen) 

 

“Como ponto negativo, elas acabaram. Mais nada”. (Adelino) 

 

“Pouco tempo de Oficina. Deveria durar o ano todo! ” (Alice) 

 

“Pouco tempo de Oficina e que vai deixar uma saudade do tamanho de um trem”. 

(Dora) 
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“[...] apenas que acabou”. (Ana) 

 
 Pensando no conforto dos idosos, a metodologia das Oficinas foi planejada para 

atendê-los de uma forma não cansativa. Maior exposição ao uso do computador ocasiona 

alguns problemas de visão, postura e de concentração, transformando o aprendizado 

lúdico e interessante em algo maçante.  

 A Ergonomia estuda a relação entre os usuários e o ambiente que está sendo 

utilizado. No caso do computador, junto as aulas de inclusão digital, deve-se ensinar o 

posicionamento correto para prevenção de problemas futuros. O conforto visual, a 

posição dos punhos, apoio para os pés, cadeira de boa qualidade, boa iluminação, cores, 

temperatura ambiente, acústica da sala e humanização do ambiente devem ser 

considerados quando lidamos com idosos. Tais medidas de cuidado com os idosos se 

fazem necessárias a partir do momento ao qual o processo de envelhecimento traz 

consigo um declínio de estabilidade postural, diminuição da flexibilidade, da agilidade, da 

amplitude de movimentos, coordenação motora, menor velocidade para a execução de 

movimentos, e acuidade visual. (Ferreira et al., 2008). 

 Existe uma patologia, cada vez mais comum, denominada Fadiga Visual ou 

Síndrome do Usuário de Computador. A nossa visão não foi criada para encarar uma tela 

de computador durante muitas horas. Para manter o foco na tela, o usuário deve forçar a 

vista para seguir rapidamente a informação que está sendo transmitida. Os idosos, que 

já possuem uma perda normal da visão devido ao envelhecimento, tem maior dificuldade 

para focar a visão em uma tela altamente iluminada. (Junior et al., 2006). 

 Pensando em todos estes aspectos, a duração de quarenta minutos foi pensada 

para contemplar as necessidades de aprendizado e proteção aos idosos frequentadores 

das oficinas. Porém, novos testes e novos modelos de oficinas poderão ser realizados, 

aumentando assim, o tempo de uso do computador sem prejudicar os participantes.  

 

5.5.5.3 Falta de material de apoio 

 

As Oficinas da Lembrança surgiram com a finalidade de treinar cognitivamente os 

idosos e incluí-los no mundo digital. Para que essa estimulação ocorra, faz parte da 
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metodologia não utilizar apostilas, transformando o aprendizado em maleável, se 

adequando as necessidades de cada turma e de cada indivíduo em particular. Os 

participantes eram incentivados a fazer anotações pessoais e se organizarem formando 

seu próprio material, o que não deixa de ser uma forma de treinar a mente e a atenção.  

Em uma fala, a idosa sugeriu a criação de um material para que possa ocorrer o 

treino em casa: 

 

“Dentro dos pontos negativos, fica uma sugestão de ter algum tipo de lição escrita, 

para podermos treinar em casa”. (Débora) 

 

 A sugestão será levada em consideração em turmas futuras. A criação de um 

roteiro para prática é uma ideia válida que fará com que continuem a exercitar a mente 

no computador no ambiente domiciliar. Porém, seguindo as práticas metodológicas, ele 

não terá caráter obrigatório, apenas será uma contribuição livre para treino.  

 

5.5.5.4 Período 

 

Durante o tempo que as oficinas foram realizadas, devido a falta de monitoras para 

o período da tarde, infelizmente todas ocorreram no período da manhã. 

Um idoso trouxe o questionamento sobre o horário em que elas eram realizadas:

  

 

“Como ponto negativo, somente o horário. Ela poderia começar mais tarde ou ser 

no período da tarde. Nem todos os idosos gostam de acordar cedo! Temos as exceções! 

” (Mauro) 

 

Essa colocação é válida e será levada em conta. A preparação de novas monitoras 

com disponibilidade no período da tarde se faz necessária.  

Quanto a nem todos os idosos gostarem de acordar cedo, é uma informação 

válida. Culturalmente, achamos que todos os idosos possuem um curto período de sono 

ou, que vão dormir muito cedo e nos esquecemos de que cada um envelhece de uma 
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maneira.  

Ao passarmos pelo período da adolescência, sentimos um conflito entre os 

horários sociais e a expressão dos ritmos biológicos. Com o envelhecimento, os desafios 

são outros. Horários de escola, faculdade e trabalho geralmente perdem seu significado. 

Na velhice, temos uma diminuição da funcionalidade do nosso sistema temporal e a 

capacidade de sincronia a determinados estímulos ambientais é perdida.  Os idosos 

respondem menos a estímulos não fóticos, resultando em um acoplamento superficial 

entre o clico de atividade e momentos de repouso. Devido a isto, a maioria dos idosos 

acordam muito cedo e possuem seu período de descanso reduzido. (Gibson et al., 2009). 

Como o processo de envelhecimento é heterogêneo, existem diferenças na 

expressão dos ritmos biológicos. Idosas podem apresentar um período de sono maior do 

que o dos homens, oriundo do ritmo de vida de cada um. A prática de exercícios físicos, 

atividade sociais e hábitos de vida saudáveis ajudam na manutenção do bom 

funcionamento do sistema de temporização circadiano, atenuando efeitos indesejáveis 

do envelhecimento no ciclo vigília/sono. (Weinert, 2010). 

 

5.5.5.5 Sentimento de falta dos amigos e monitoras 

 

Com o passar o tempo, os participantes das oficinas criaram um vínculo de 

amizade entre eles e com as monitoras. Uma das idosas trouxe um relato de que a única 

parte negativa das oficinas é a falta do convívio semanal com todos: 

 

“Sentirei falta de todos. É a única parte negativa”. (Rute) 

 

A criação de novas amizades foi deveras relatada durante as falas pós oficinas. 

Os encontros eram um momento especial de socialização. Para muitos, era o único 

momento da semana em que conseguiam se desvincular de outras tarefas, e tinham um 

tempo só para eles. Espera-se que estas amizades perdurem extra sala de oficinas e que 

possam continuar outras atividades de interesse juntos. 
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5.5.5.6 Esquecimento de fazer anotações 

 

A auto percepção das dificuldades e das falhas é importante para a construção do 

processo de aprendizagem. Em um dos relatos, ao notar que esquecia de como realizar 

determinadas tarefas, a participante começou a anotar tudo que precisava. Para ela, isto 

não foi um ponto negativo das oficinas, mas sim dela mesma: 

 

“[...] no início se esquecia de como fazer quando chegava em casa, hoje, isso já 

foi sanado porque começou a anotar as informações”. (Paloma) 

 

5.5.5.7 Não possuir computador em casa 

 

Um problema relatado por uma idosa também teve um caráter de autocrítica: 

 

“Como não tem computador em casa, não terá onde treinar. Anda com a memória 

ruim, tem medo de esquecer tudo que conseguiu aprender”. (Aline) 

 

Alguns idosos iniciaram as oficinas sem possuir a máquina para treinar em casa. 

Conforme o tempo foi passando, a grande maioria adquiriu um computador e um ponto 

de Internet para utilizar em casa. Apenas uma das idosas decidiu não comprar um 

computador. Além deste problema, a percepção sobre déficits de memória a incomoda.  

Através deste relato, faz-se necessário a criação de horários livres para a 

utilização dos computadores das oficinas, sem o compromisso de aulas e aprendizado 

de novos conteúdos. Com certeza, será levado em consideração.  

 

5.5.6 O que mudaria nas oficinas 

 

Como pergunta final dirigida a todos os participantes, os idosos puderam 

acrescentar sugestões para as próximas turmas. Dentre as subcategorias que surgiram 

desta pergunta, temos: não mudaria nada (Quadro 4); durabilidade; forma de seleção dos 

participantes; espaço maior; plantão de dúvidas; corte na atividade física; período e 
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criação de um curso de informática avançada. 

 

Quadro 4. Relatos referente a não alterar nada nas Oficinas da Lembrança. 

Não mudaria nada As Oficinas são perfeitas assim. Tivemos tudo 
que tínhamos direito. Não mudaria em nada o 
formato. (Luiza) 
Tudo foi muito bom. Não mudaria nada. (Beto) 
O modelo empregado para as Oficinas é 
muito bom. Não mudaria em nada pois deu 
certo. Me senti encorajado e feliz em todas as 
vezes. (Rui)  
Não mudaria nada. O que é bom, não deve 
ser mexido. (Joana) 
Tudo foi muito bacana e bem trabalhado. Não 
mudaria as Oficinas por nada. (Rosália) 
Não mudaria nada. Foi tudo muito bem feito. 
Passou das minhas expectativas iniciais de 
como seria. (Paloma) 
Não faria alteração nenhuma. As Oficinas me 
deram uma nova perspectiva de vida e me 
sinto realizada e capaz de ajudar meu marido 
nas tarefas com o computador. Adorei cada 
segundo e recomendo a todos. (Lilian) 
Não mudaria nada e não tenho sugestões. 
(Nelci) 
Também não mudaria nada. Foi tudo muito 
gratificante. (Camila) 
Não mudaria nada. Do jeito que foi, está 
excelente. (Gabriela) 
Foi tudo perfeito. Não mudaria nada. (Pedro) 
Não mudaria nada. Foi tudo perfeito. (Natália) 
Tudo maravilhoso. Não mudaria nada. 
(Larissa) 
Tudo certo do jeito que está. Se fizeram meu 
marido mexer bem no computador, estão no 
caminho certo. (Isadora) 
Se melhorar estraga. Gostei muito da maneira 
que foi. (Luiz) 
Não mudaria nada. (Lizandra) 
Não mudaria nada. (Mateus) 
Não mudaria nada. (Fernanda) 
Não mudaria nada. Gostaria de levar uma 
monitora para casa, pode? (Aline) 
Não mudaria nada. Da maneira que foi, está 
ótimo. (Márcia) 
Não mudaria nada. (Rute) 
Não mudaria nada. (Ana) 
Não mudaria nada. (Dora) 
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5.5.6.1 Durabilidade 

 

 Da mesma forma em que a questão do tempo de duração aparece como 

subcategoria de pontos negativos, entrou como sugestão também, porém, surgiu um 

outro enfoque, além de aumentar os quarenta minutos de utilização do computador.  

 As Oficinas da Lembrança possuem a duração de trinta e quatro encontros, o que 

dá uma média de cinco meses de aula. Esse tempo é suficiente para que todos os idosos 

aprendam a utilizar o computador e a Internet, além de possibilitar a formação de novas 

turmas em um mesmo ano, por exemplo.  

 Os relatos abaixo demonstram o quanto os idosos gostaram das oficinas e como 

gostariam de participar por muito mais tempo: 

 

 “Só gostaria que elas fossem permanentes, sem ter período para terminar”. (Luiza) 

 

“Também gostaria que ela fosse permanente neste espaço”. (Rui) 

 

“Que elas continuassem por mais tempo”. (Karen) 

 

“Mudaria somente o tempo de duração. Podia prolongar o tempo total dos 

encontros”. (Isabela) 

 

“Gostaria que as Oficinas fossem eternas”. (Abigail) 

 

“Muito gostoso. Poderiam ter um tempo maior de duração”. (Cláudia) 

 

“Maior tempo de duração”. (Janaína) 

 

“Mais tempo de oficina”. (Adelino) 

 

 Levaremos isto em consideração para a criação de horários livres de oficinas, para 

que os idosos continuem a usar o computador e a interagir com os colegas que fizeram 
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durante as oficinas.  

 

5.5.6.2 Forma de seleção dos participantes 

 

Mais uma vez a falta dos participantes incomodou:  

 

“Acredito que o método de escolha dos participantes deve mudar. Muitas pessoas 

faltaram muito e não deram valor a todo este nosso aprendizado, infelizmente”. (Rosália) 

 

Por se tratar de uma pesquisa com randomização de participantes, o método de 

seleção não pode ser mudado. Sempre os interessados participaram de um sorteio com 

a finalidade de separá-los em grupo teste e grupo controle. Anteriormente, todos passam 

por uma palestra convocatória e ficam avisados sobre como a seleção é feita.  

Infelizmente tivemos muitas ausências durante as oficinas sem tempo para 

substituição. Para evitar que isto ocorra em grandes números no futuro, motivaremos 

mais os idosos além de oferecermos horários no período da tarde. Espera-se assim, 

diminuir o índice de desistência e fazer com que cumpram a maioria do curso. 

 

5.5.6.3 Espaço maior 

 

As oficinas ocorrem em uma sala do Centro de Estudos do Envelhecimento. 

Infelizmente, esta sala possui algumas limitações. Por se tratar de uma sala pequena, a 

otimização do espaço priorizou o conforto dos idosos. Para que todos sintam-se bem 

ergonomicamente, são apenas sete computadores e um central para a utilização das 

monitoras durante o processo de passagem de conteúdo. Neste espaço que estamos, é 

impossível fazer alguma alteração para atender um maior número de idosos por turma. 

Porém, as oficinas podem expandir-se para outros locais de atendimento aos 

idosos. Novas parcerias poderão ser realizadas para a ampliação do projeto.  

A sugestão para o aumento do espaço, surgiu em um relato: 

 

“Acredito que um dia possa existir um espaço maior para dar conta de tantos 
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idosos que precisam. De resto, não mudaria em nada”. (Cinira) 

 

5.5.6.4 Plantão de dúvidas 

 

Na fala a seguir, o participante expressa o desejo de continuar a frequentar o 

espaço das oficinas como um provável plantão de dúvidas e com atividades livres: 

 

“Não mudaria nenhum aspecto. O que poderia ser feito é abrir um horário de 

plantão para dúvidas e divertimento livre. Frequentaria com certeza”! (Diego) 

 

Sem dúvida, esta sugestão será levada em consideração. O espaço é por direito 

de todos os idosos que frequentam o Centro de Estudos do Envelhecimento e participam 

do Projeto Epidoso. Os idosos que por ventura participaram das oficinas, se apoderaram 

do lugar e devem continuar a frequentar. Para nós é importante que continuem praticando 

e queiram aprender cada vez mais. 

 

5.5.6.5 Corte na atividade física pré-oficinas 

 

O modelo empregado na Oficina da Lembrança engloba três momentos distintos. 

A estimulação cognitiva e prática ocorre em um período de 40 minutos. Antes, os idosos 

praticam exercícios leves por 20 minutos, responsáveis pelo despertar e alívio da mente 

para melhor aprendizado, além de ter um caráter laboral, corrigindo postura e 

contribuindo para a ergonomia. O terceiro momento e final corresponde a 20 minutos de 

conversa, onde as devolutivas diárias são realizadas. 

Alguns idosos não gostavam muito da prática da atividade física achando que 

tomavam o tempo que poderiam estar em atividades no computador, como podemos 

perceber nos relatos abaixo: 

 

“Aumentaria o tempo no computador e não faria mais exercícios físicos. Eles são 

chatos”. (Débora) 
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“Não vê a necessidade de fazer exercícios sendo que o computador é mais 

divertido e não fazemos sempre”. (Ernesta) 

 

“Menos exercício e mais tempo de computador”. (Carmem) 

 

“Gostaria de ter um tempo maior de computação e menor de atividade física”. 

(Mércia) 

 

Ao participar das palestras antes do recrutamento das oficinas, os idosos ficaram 

cientes de como seria a metodologia empregada. A atividade física de baixa intensidade 

foi apresentada, compreendendo caminhada, exercícios de alongamento e de equilíbrio. 

Além das vantagens para com o aprendizado, por deixar a mente e corpo relaxados, 

incentivamos os idosos a continuarem essa prática em ambientes extra oficina. 

Conforme envelhecemos, nosso organismo acompanha este processo, gerando 

diminuição da vitalidade, favorecendo o aparecimento de doenças. O Sistema Nervoso 

Central (SNC) por sua vez, deixa de realizar corretamente o processamento de sinais 

vestibulares, responsáveis pelo equilíbrio corporal, além de favorecer o surgimento de 

tonturas e vertigens. Somado a isto, os idosos também se tornam lentos na realização 

dos movimentos corporais, diminuindo o tempo de ação e proteção. (Bronsato e Romero, 

2011). 

A queda é a consequência que mais preocupa na velhice, sendo responsável por 

70% das mortes acidentais em pessoas com mais de 75 anos, além de produzirem perda 

de autonomia, deixando a saúde do idoso mais fragilizada. (Ruwer et al., 2005). 

A prática do exercício físico regular melhora a capacidade cardiorrespiratória e 

muscular, auxilia no controle de peso e ganho de massa muscular, aumento da força e 

resistência do sistema imunológico, melhora marcha, flexibilidade e equilíbrio. (Wilmore 

e Costil, 2001). 

A atividade física contribui também para a melhora de funções cognitivas como 

memória, raciocínio, praxia, atenção e coordenação motora. (Miles e Hardman, 1998). 

Alguns trabalhos demonstram que a promoção da atividade física na velhice reduz 

consideravelmente o risco de declínio cognitivo. A adesão por idosos em programas 
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regulares melhora a qualidade de vida, funções físicas e cognitivas, garantindo maior 

segurança e autonomia. (Schuit et al., 2001). 

Portanto, a partir destas constatações, devemos incentivar os idosos para a prática 

esportiva e, continuar com esta metodologia para as próximas turmas. Esperamos 

contribuir para a mudança de hábitos e pensamentos dos participantes, visando uma vida 

mais saudável e conscientizá-los sobre os benefícios cognitivos, não somente dos 

ganhos físicos.  

 

5.5.6.6 Período 

 

Apenas um idoso sugeriu a abertura de oficinas no período da tarde: 

 

“Colocaria oficinas no período da tarde”. (Mauro) 

 

Esta demanda sugerida, como já mencionado em outra categoria de análise, será 

levada em consideração pela coordenação da Oficina da Lembrança e passaremos a 

oferecer horários no período da tarde.  

 

5.5.6.7 Criação de um curso de informática avançada 

 

Os idosos que participaram das oficinas e tiveram contato com o básico para 

mexer bem em um computador demonstram ter gostado tanto que sugeriram a criação 

de um curso avançado: 

 

“Só faria um curso de avançado pós oficinas básicas”. (Fernanda) 

 

“Gostaria de oficinas de práticas avançadas”. (Aline) 

 

Essa sugestão será levada em consideração e, formas de aprendizado mais 

complexas com maior carga de estimulação cognitiva poderão ser criadas. Desta 

maneira, conseguiremos proporcionar novos aprendizados de interesse a todos aqueles 
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que já terminaram as oficinas e desejam voltar para atividades focadas e não com acesso 

a livres conteúdos e plantão de dúvidas, como já sugerido em outra categoria. 

 

5.5.7 Porque parou de frequentar as oficinas 

 

O quadro 5 refere-se às categorias encontradas através dos relatos dos motivos 

de desistência dos idosos que cumpriram menos de 50% das Oficinas da Lembrança. 

Dentre os motivos, estão: problemas de saúde; horário das oficinas; visão negativa de 

novos aprendizados; problemas pessoais; voltou a trabalhar período integral; falta de 

apoio dos familiares; outros compromissos no mesmo horário; mudança de residência e 

óbito.  
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Quadro 5. Relatos sobre os motivos que levaram a desistência da Oficina da Lembrança. 

Porque parou de frequentar 
as oficinas? 

Relatos 

Problemas de saúde “Problemas de saúde cada vez mais frequentes me deixaram 
acamada por muito tempo”. (Luciana) 
“Estava animado para começar as Oficinas, porém, tive um 
problema grave de saúde. Meu coração resolveu dar alguns 
problemas sérios, o que acarretou em muito tempo de repouso e 
exclusão”. (Rodrigo) 
“Infelizmente tive uma queda que resultou na imobilização do meu 
braço direito. Não consigo fazer muitas coisas. Fiz repouso por um 
longo tempo. Chorei de saudades das Oficinas e de todos os amigos 
e monitoras. Melhor grupo que já participei e sai perdendo. Um dia, 
prometo voltar e terminar tudo que comecei”. (Valquíria) 
“Peguei uma forte infecção de urina e depois, minha saúde só piorou. 
Ainda não me sinto bem. Por isso, não pude comparecer às aulas de 
informática”. (Inês) 
“Tive um problema grave de saúde que me deixou impossibilitada de 
continuar as Oficinas. Agora, estou melhorando”. (Luzia) 
“Está com problema grave de saúde, o que impossibilitou que 
continuasse suas atividades na Oficina da Lembrança este semestre”. 
(Paula) 

Horário das Oficinas “O horário que as Oficinas são oferecidas. Eu não gosto de acordar 
cedo. Se fossem oferecidas no período da tarde, teria continuado”. 
(Bruno) 

Visão negativa de novos aprendizados “Parei de frequentar pois percebi que aprender informática a esta 
altura de minha vida não serviria para nada. Já não saiu de caso. 
Perdi o interesse por coisas novas”. (Samuel) 
“Perdeu o interesse pela informática e em exercitar o cérebro. Se 
sente velha. Prefere ficar em casa lendo e refletindo sobre a vida”. 
(Patrícia) 
“Não vê como a informática pode ajudar a melhorar sua memória e 
sua qualidade de vida, então, perdeu o interesse”. (Daniela) 
“Perdeu o interesse em usar o computador. Não vê vantagens na 
idade em que se encontra”. (Dulce) 

Problemas pessoais “Minha nora fez uma cirurgia de alto risco e não havia ninguém para 
cuidar dela aqui no Brasil. Precisei abrir mão das minhas atividades e 
me dedicar a ela. As Oficinas me fazem muita falta. Estava adorando 
tudo e todos. Fiz novas amigas. As monitoras nos ajudam demais. Um 
dia quero muito voltar. Não perdi o interesse, apenas, adiei o meu 
sonho”. (Juliana) 
“Precisou se ausentar para ajudar a cuidar de seu irmão que está 
acamado e, como são somente os dois, não havia com quem deixa-
lo”. (Carolina) 

Voltou a trabalhar período integral “Voltei a trabalhar como porteiro do meu prédio e, como o trabalho é 
em período integral, não tive como terminar as Oficinas. Uma pena. 
Aprendi muito mais nas poucas vezes que vem do que na vida toda 
que me ensinaram a mexer no computador e celulares”. (Lucas) 

Falta de apoio dos familiares “Quando assisti as palestras, fiquei encantada em trabalhar a 
memória nas Oficinas. Meus filhos me desencorajaram falando que 
eu não tinha capacidade. Fiquei enrolando para ir e, o tempo passou. 
Perdi o interesse. Hoje me arrependo de não ter ido”. (Vanessa) 

Outros compromissos no mesmo 
horário 

“Parei de frequentar pois a o horário caiu justamente com o horário 
da minha acupuntura. Como é de graça, não consegui mudar. Fiz 
uma escolha. Como sinto dores fortes, a acupuntura me ajuda”. 
(Vera) 

Mudança de residência Mudou-se para Minas Gerais. (Maurício) 
Óbito Veio a óbito devido a um câncer. Não resistiu ao tratamento. (Bárbara) 
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Algumas situações inevitáveis fizeram com que os idosos não pudessem mais 

comparecer às oficinas, dentre elas, problemas pessoais e de saúde, volta ao trabalho, 

outros compromissos inadiáveis, mudança de estado e, infelizmente, óbito.  

 Seis idosos precisaram se afastar por problemas de saúde. Foi o motivo que mais 

apareceu entre os participantes. Durante as falas apresentadas, fica nítido a vontade de 

participar novamente com a saúde estabelecida. 

 Os problemas pessoais, relatados por duas idosas referem-se ao cuidado de 

familiares convalescidos. Nos casos mencionados, não havia com quem deixar os 

doentes para conseguirem comparecer as oficinas.  

 No Brasil, o perfil dos cuidadores informais não difere do de outros países. Quando 

um familiar fica doente e necessita de cuidador, geralmente quem assume este papel é 

a mulher mais velha, no caso, a cônjuge, filha, irmã, sogra ou nora. É comum esta 

cuidadora desempenhar suas atividades sem ajuda de ninguém, anulando tudo que se 

refere à sua vida e cuidados pessoais. Isto denomina-se cuidador primário. (Neri, 1993). 

 As idosas que assumiram o papel de cuidar de seus parentes, fizeram uma escolha 

por falta de opção de cuidados. Ficaram muito sentidas por interromperem as oficinas. 

Querem um dia voltar, já que não perderam o interesse, apenas precisaram adiar este 

aprendizado.  

 Um dos idosos precisou interromper as oficinas por voltar a trabalhar, o que é 

excelente. Culturalmente, toda vez que um indivíduo envelhece ele é descartado pelo 

mercado de trabalho seja pela aposentadoria, desemprego ou trabalho informal. Quando 

os idosos conseguem voltar para o mercado de trabalho após os 65 anos, a maioria dos 

trabalhos oferecidos são dentro de um mercado informal, sem carteira assinada e sem 

contribuições na previdência. (Giatti e Barreto, 2003). 

 Além da reinserção social, o mercado de trabalho traz benefício aos idosos, além 

do financeiro. Ao ocupar novamente um cargo social, o idoso passa a desfrutar de uma 

sensação de bem-estar e aprende a usufruir melhor de seu tempo livre com a família ou 

se atualizando em cursos de capacitação. A satisfação no trabalho contribui para um 

aumento na longevidade, melhora na qualidade de vida e influencia relacionamentos 

sociais e familiares. (Wu et al., 2005). 

 Uma idosa parou de frequentar devido a um compromisso que não havia como 
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mudar de horário, e quando precisou escolher entre as oficinas e um tratamento de 

saúde, no caso, acupuntura, escolheu o que necessitava com maior urgência naquele 

momento.  

 Um dos idosos precisou se mudar para Minas Gerais e, devido à distância, parou 

de frequentar as Oficinas. Mesmo que tivesse apenas se mudado para outro lado, não 

poderia mais participar. Morar na região de abrangência do Epidoso é um critério de 

inclusão para a participação nas Oficinas da Lembrança. 

 E, infelizmente, tivemos um óbito. Durante as primeiras oficinas, a idosa em 

questão não faltou nenhum dia. Quando começou a adoecer e descobriu a doença, 

câncer, parou de frequentar devido aos efeitos da quimioterapia e da radioterapia, que a 

deixava de cama por dias. Não resistiu ao tratamento. 

 Alguns motivos apresentados não foram oriundos de situações inevitáveis e, 

poderiam, de alguma maneira, ser trabalhadas para adesão às oficinas. Dentre estes 

motivos destacam-se: o horário das oficinas, a visão negativa de novas aprendizagens 

por idosos e a falta de apoio dos familiares.  

 Apenas um idoso referiu-se ter parado de frequentar as oficinas devido ao horário 

que elas acontecem, por não gostar de acordar cedo. As oficinas sempre ocorriam no 

período da manhã, sem opções para o período da tarde. 

 Quatro idosos desistiram de aprender conteúdos novos por possuírem uma visão 

negativa sobre a velhice e o processo de envelhecimento. Dentre os relatos, os 

participantes alegaram que aprender nessa altura da vida já não serve para nada, perdeu 

o interesse em coisas novas, não vê como aprender a usar o computador pode ajudar 

sua memória, sente-se velha e prefere ficar em casa lendo.  

 A velhice é um processo inserido no ciclo de vida que traz consigo alterações na 

trajetória de vida dos indivíduos. A percepção deste período é compreendida de forma 

diferente pelos idosos. Essa visão depende de fatores associados à história de vida, rede 

de apoio familiar e ao estilo de vida de cada um. A visão negativa do processo de 

envelhecimento não é incomum. (Sampaio et al., 2011). 

 O conceito e a percepção individual da velhice, somada aos parâmetros sociais e 

culturais, levam à formação de uma visão negativada. O resultado dessas ações é a 

marginalização e o isolamento dos idosos. (Debert, 1999). 
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 O indivíduo idoso, na percepção do senso comum, é considerado um ser inválido, 

improdutivo que não serve para nada, que já não possui a capacidade de adquirir novos 

conhecimentos. Isso faz com que essa imagem seja incorporada por muitos indivíduos 

durante a velhice, acarretando perda de autonomia. Esses estigmas e preconceitos foram 

construídos socialmente ao longo da história, pois em uma sociedade capitalista, aquele 

que não produz, não tem serventia. (Camarano, 2004). 

 Além da autoimagem negativa da velhice, uma idosa relata ter parado de 

frequentar as oficinas devido ao desencorajamento do filho, que alegava que como ela 

está velha, já não consegue aprender nada. Devido a isto, o tempo foi passando e ela 

perdeu as aulas. É mais um exemplo do peso social imposto pela sociedade. 

 Visando mudar este panorama, destaca-se a necessidade de políticas públicas 

voltadas à promoção do envelhecimento sadio e prazeroso, tanto para os idosos quanto 

aos familiares e sociedade, para desconstruir o preconceito e a visão negativa da velhice. 

A formação de cursos e espaços de convivência voltados para a terceira idade 

contribuem para a desmistificação do envelhecimento negativo, empoderando os idosos 

com novos conhecimentos e abrindo novos espaços sociais. A integração do idoso ao 

seu meio contribui para a manutenção de sua capacidade funcional e independência 

física e mental. (Moreira, 2008).  

 Com a ajuda da sociedade, governo e dos próprios idosos, ao longo do tempo a 

imagem negativa sobre a velhice se transmutará em positiva, encorajando a todos a 

vivenciarem um processo de envelhecimento saudável. As Oficinas da Lembrança 

podem contribuir com este protagonismo e ajuda-los a se inserirem através do 

aprendizado de novas tecnologias, além de contribuir para a sociabilização e autonomia.  

 Para oficinas futuras, pensaremos em ações para encorajar os idosos a realmente 

participarem do projeto, desta maneira, contribuiremos para a quebra de paradigmas 

referentes ao envelhecimento negativo e contribuiremos para a formação de sujeitos mais 

críticos a atuantes socialmente.  

 

5.5.8 Limitações do estudo 

 

Este estudo possui algumas limitações: 
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➢ O tamanho da amostra é pequeno para a realização de uma avaliação mais 

precisa quantitativa, visto que o tamanho foi ideal para a realização de um 

estudo qualitativo e quantitativo;  

➢ Muitos participantes não aderiram ao projeto, diminuindo o número final da 

amostra do grupo intervenção; 

➢ Houve perda no grupo controle; 

➢ O grupo controle não foi acompanhado pelos pesquisadores, apesar de ter 

recebido uma intervenção placebo;  

➢ O local onde ocorreram as oficinas atende um número pequeno de 

participantes, limitando o tamanho da amostra por tempo de intervenção. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou a eficácia da Oficina da Lembrança como uma 

ferramenta de aprendizagem e inserção social para os idosos, renovando as 

possibilidades de inclusão e assim, contribuindo para a melhoria e manutenção da 

qualidade de vida, pois está relacionada ao grau de satisfação, autonomia, 

independência, novos papéis sociais e proporciona um envelhecimento ativo. 

Através das atividades desempenhadas com o auxílio do computador, os idosos 

conseguiram ter uma melhora significativa em todos os domínios relacionados à 

qualidade de vida, englobando físico, psicológico, relações sociais, meio ambiente e auto 

avaliação da qualidade de vida. Aprenderam a desfrutar de alguns dos maiores 

benefícios que as novas tecnologias trazem como se comunicar com familiares e amigos 

que estão distantes, controle de um caixa eletrônico, trocar e-mails, mexer em um celular 

com uma tecnologia mais sofisticada como é o caso dos smartphones, buscar novas 

informações e atividades que lhes proporcionem alegria. 

Através das falas dos idosos pós oficinas e na devolutiva final de cada turma, as 

conquistas verbalizadas demonstram a aceitabilidade deste tipo de estimulação cognitiva 

via computador. A aproximação dos idosos com a “era digital” contribuiu para o 

surgimento de sentimentos como o de conquistas, realizações pessoais, superação, 

valorização, respeito, pertencimento a um conceito novo de sociedade, autonomia, 

autoestima, aquisição de novos conhecimentos, bem-estar pessoal e empoderamento. 

 Inúmeras idosas sentiram-se empoderadas através do contato com o computador 

e o ambiente virtual. O espaço, que antes era dominado apenas por homens, foi 

conquistado por elas. Perderam seus medos e livraram-se, muitas vezes, do 

desencorajamento dado pelos seus familiares, sejam filhos ou maridos, mostrando o 

quanto são capazes de aprender e modificar suas vidas. Passaram a ter mais segurança 

em suas atividades de vida diária e a não depender de terceiros para a realização de 

algumas tarefas.  

 Ganhos cognitivos também foram notados pelos participantes das oficinas. Houve 

melhora na concentração, atenção e orientação espacial. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do presente estudo, foi possível notar como a população idosa ainda está 

distante da “era digital”. A relação dos idosos com computadores e internet ainda é uma 

novidade e por isso demonstram uma grande resistência inicial durante o processo de 

aprendizagem. Devido a isto, todo apoio que puderem receber de seus pares, monitores 

e familiares é benéfico para o desenvolvimento de suas habilidades e a quebra do 

sentimento de medo. 

Novos estudos sobre a inserção social do idosos através de novas tecnologias 

deveram ser realizados, assim como a utilização do computador como ferramenta de 

estimulação cognitiva e de manutenção da qualidade de vida. Ainda existe pouca 

literatura à relacionada a idosos utilizando computadores para as mais diversas 

finalidades. 

 Todos os pontos negativos e sugestões trazidas por idosos que participaram das 

oficinas serão levados em consideração em estudos futuros, aumentando assim a 

frequência as oficinas e o interesse dos participantes selecionados.  

 O preconceito sobre a velhice ainda se faz presente na fala dos idosos e de seus 

familiares. Esse estigma precisa ser trabalhado e modificado socialmente. Inúmeros 

idosos acham que não são capazes de aprender coisas novas devido a estas barreiras 

impostas através de décadas. 

 Nota-se por fim, a necessidade da expansão de oficinas de informática e tele 

centros voltados ao público idoso, pois a grande maioria não possui computador em casa 

e jamais teve contato com uma máquina dessa antes. Outra questão de grande 

relevância diz respeito aos tabletes e celulares smartphones, comercializados em grande 

escala, porém, que são de difícil aprendizagem aos idosos por se tratar de uma tecnologia 

avançada. Todo esse conteúdo precisará ser passado de uma forma simples aos idosos 

para que possam fazer uma boa utilização dessas ferramentas, sentindo-se incluídos no 

mundo digital de uma vez por todas.  
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Anexo 6 

 

Questões semiestruturadas 

 

1. Conversas pós oficinas diárias: 

a. O que achou da oficina de hoje? 

b. Quais foram as dificuldades? 

c. Como se sentiu durante a atividade com o computador? 

 

2. Conversa pós fechamento de todas as oficinas: 

a. Quais foram os pontos positivos e negativos das oficinas? 

b. O que mudou em sua vida? 

c. Porque parou de frequentar? (Se for o caso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 7 

 

Conversas pós-oficinas e conversas finais 

 

TURMA 1 
 
Oficina 1 

✓ Luciana - possui dificuldades com o computador, principalmente por este do 
projeto ser diferente de seu notebook. Mora sozinha e espera desenvolver-se bem 
com a informática. Possui dificuldades em guardar nomes e tem maior facilidade 
para guardar números. 

✓ Luiza - achou muita informação para o primeiro dia mas gostou e quer aprender 
mais. 

✓ Joana - relata ter dificuldades em guardar nomes e funções de informática. Diz 
que os filhos trabalham muito e por isso não tem paciência para ensiná-la a usar 
o computador. Quando ela pede ajuda, em vez de ensinar, eles fazem por ela e 
assim, ela fica sem aprender. Aprendeu coisas boas hoje. 

✓ Rosália - gostou deste encontro e está ansiosa para aprender coisas novas. 

✓ Bruno - comentou que passamos por uma era diferente pois antigamente tudo era 
analógico e agora vivemos na era digital. Segundo ele os jovens já vêm com 
espírito preparado para essa nova era tecnológica e os idosos ainda sentem 
insegurança mas precisam aprender. Relatou mais uma vez que possuiu estúdio 
de dublagem e sabia mexer naquela tecnologia. Agora, vem buscar um novo 
saber. 

✓ Beto - achou muito bom. Mexe pouco e possui em casa Windows 7. Achou 
interessante aprender mexer no Windows 8 já que é uma versão mais nova e mais 
complicada. Relata que filhos e netos não possuem paciência para ajudá-lo a 
aprender. 

✓ Rui - saiu meia hora antes de terminar a primeira oficina pois deixou seu carro com 
pouco tempo de zona azul. 

 

Oficina 2 

✓ Luciana – Está achando muito boa a aula pois temos paciência para ensinar. Diz 
que parece fácil mas não está tão fácil assim. Ainda tem problemas com o teclado 
e acha esta parte complicada. Apesar de tudo disse que a oficina foi ótima. 

✓ Beto – Relatou que se não ficar treinando em casa esquece o conteúdo. Conhece 
bem Skype. Fala com amigos e filhos. 

✓ Bruno – Também se referiu a falta de treino, pois a memória não ajuda. Comprou 
um Windows sete, mas está feliz em aprender num programa mais avançado. Usa 
Skype para se comunicar com amigos da época de juventude. Disse que temos 
didática para ensinar a usar o computador, pois muitos não têm paciência com 
idosos. Acha que o teclado é igual a máquina de escrever, quem já usava tem 



 

 

mais facilidade.  

✓ Joana – Está começando a se arriscar mais no uso do computador, pois em casa 
os filhos não têm paciência para ensinar e dizem que ela estraga o computador, 
o que a deixa com medo de usar. Usa Skype também para falar todos os dias 
com a filha que mora longe. Relata que temos paciência e isso a deixa mais 
segura. Relata que antigamente as mulheres se anulavam para cuidar da casa, 
filhos e marido e hoje, mesmo idosas, elas buscam novas coisas para aprender e 
reaprender. Disse que o computador muda rápido e pode até ajudar o marido a 
mexer no Windows 8. 

✓ Rui – Enxerga as oficinas como uma via de mão dupla. Ele quer aprender muitas 
coisas e nos ajudar com nosso projeto. Achou a oficina tranquila. 

✓ Rosália – Antes do início das aulas, em uma conversa particular, relatou estar em 
depressão devido a 3 perdas na família. Perdeu duas netas mortas pela mãe e 
depois, uma filha afogada. Por este motivo faz acompanhamento com psiquiatras 
e usa as oficinas como terapia complementar. Hoje relatou querer aprender a usar 
o Skype para falar com a neta que estudará por uns meses nos Estados Unidos 
e que a oficina foi boa. 

✓ Luiza – Gostou da oficina de hoje mas ainda possui algumas dúvidas e 
dificuldades. Ainda não conseguiu guardar o nome de todos os companheiros de 
oficina. 

 

Oficina 3 

✓ Rosália – relatou que as netas ligaram o computador em casa e até e-mail criaram 
para ela. Gosta da oficina porque alivia a cabeça e distrai. Diz que cada coisa está 
em seu tempo de aprender. Deixou claro que é idosa e não velha, pois velho não 
quer mais aprender nada, e ela quer. Diz que acorda cedo e sai para uma 
caminhada de meia hora antes da oficina. 

✓ Beto – diz que cada dia que passa fica mais fácil e mais gostoso mexer no 
computador. 

✓ Joana – relatou que hoje teve muita dificuldade em aprender pois não estava 
focada como deveria por preocupação com o marido que está doente. Diz que 
sabe que precisa dar mais atenção ao aprendizado e para isso precisa estar mais 
focada. Disse que é idosa e não velha pois ser velho é igual ser um trapo. 

✓ Luiza – está ansiosa para aprender a mexer mais no computador e assim espera 
ter mais confiança para mexer no caixa eletrônico do banco sozinha. Relata que 
as pessoas não têm paciência com ela por demorar muito mexendo no caixa. 

✓ Rui – diz que está acompanhando, mas que tem dificuldade. “Apanha” bem do 
computador, segundo ele. Diz que mexe mais no notebook e aqui é diferente. 

 

Oficina 4 

✓ Luiza – gostou das lembranças das músicas da Inezita. Escreveu o verso da 
Batatinha quando nasce. Gostou da atividade porque usou bastante o teclado. 

✓ Rui – escreveu nome de músicas e o cantor, porque disse não lembrar da letra de 
uma música. 



 

 

✓ Joana – escreveu parte da música Ronda que ela ouvia quando era jovem e 
gostava de dançar. Gostou de mexer no Word e quer praticar mais. 

✓ Beto – escreveu algumas partes de várias músicas. Disse que é difícil lembrar uma 
letra de música inteira.  

✓ Luciana – escreveu a letra da música Ronda e gostou de aprender como corrigir 
palavras no Word.   

✓ Rosália – escrever verso Batatinha quando nasce. Gostou de escrever com o 
teclado mas falou que tem dificuldade para digitar. 

 

Oficina 5 

✓ Luciana – Diz que a oficina foi ótima. Conseguiu fazer as mudanças no texto que 
queria e relatou também que agora treina em casa nas horas vagas. Ela pega 
notícias de jornal e copia no computador. Quando tinha 15 anos fez aula de 
datilografia e diz estar relembrando algumas coisas. 

✓ Beto – Ficou feliz com o que aprendeu hoje e de como o teclado não parece mais 
um “bicho papão”. Contou que em sua última visita ao Japão, prestou atenção em 
como está a tecnologia lá e como é importante saber mexer com informática.  

✓ Bruno – Diz estar feliz com as oficinas e que quer muito divulgar um CD que fez 
sobre as coisas erradas do mundo. Trará o CD na próxima oficina. 

✓ Joana – Hoje estava focada e descobriu quantas coisas bacanas dá para fazer 
com apenas um programa de texto. Aqui se sente livre para usar o computador 
sem se preocupar se vai levar bronca por estragar. Diz que pergunta tudo que 
tem dúvida e anota. Está montando uma apostila com nossas informações. 

✓ Rosália – Falou que faltar a última aula fez falta, mas disse que mesmo assim 
conseguiu acompanhar bem os exercícios e que está feliz por esta nova terapia 
que arrumamos para ela. Faltou na última oficina por que teve problemas de 
pressão alta e ficou com medo de andar sozinha. 

✓ Luiza – Gostou tanto da última oficina que trouxe hoje um texto para copiar 
durante a oficina de hoje. Está feliz com os resultados e não vê a hora de chegar 
em casa e praticar. 

 

Oficina 6 

✓ Rosália – Diz ainda “catar milho” enquanto escreve com auxílio do teclado mas 
que está feliz com sua evolução e acredita que em breve poderá falar com a neta 
via Skype.  

✓ Joana – Além das oficinas ela treina em casa. Quanto mais usa o computador, 
mais rápido está na digitação. Espera chegar a um dia nem olhar para o teclado 
enquanto digita, assim como era na época da datilografia.  

✓ Luciana – Fica admirada com quem digita sem olhar para o teclado. Diz não ser 
fácil usar o computador e nem fácil memorizar coisas novas na idade em que está, 
mas com o tempo, tudo vai melhorando e as coisas vão saindo direito. 

✓ Luiza – Pelas oficinas de informática vale à pena acordar cedo. Treina digitação 
em casa copiando receitas. Diz que pelo o que estava antes, já está bom demais. 
Acha que está evoluindo rapidamente mesmo com a dificuldade em encontrar as 



 

 

coisas no teclado. 

✓ Rui – Tem muita dificuldade mas quer aprender na mesma proporção. Tem muita 
força de vontade. Relata que sua maior dificuldade são as ferramentas de correção 
de texto. 

✓ Beto – Diz que em casa sempre usou o computador para abrir os e-mails e pegar 
os pedidos dos clientes, mas não sabe escrever um texto por isso não responde 
aos e-mails. Agora com o Word vai ficar craque. 

 

Oficina 7 

✓ Joana – Sentiu dificuldades na atividade de hoje pois perdeu o olfato e o paladar 
devido ao uso excessivo de produtos de limpeza. Nunca havia percebido o quão 
difícil era sentir os cheiros e o quanto isto faz falta. Ainda tem uma memória de 
como era gostoso o cheiro do namorado na época da juventude e que ainda é 
capaz de lembrar. Diz que idosos possuem cheiro específico. Também se lembra 
do cheiro de talco de bebê que passava nos filhos. Achou a atividade de hoje 
importante e mesmo não sentindo cheiro de quase nada se divertiu. 

✓ Rosália – Quando fumava não tinha olfato para nada e nem paladar. Hoje em dia 
ainda sente dificuldades mas está tudo melhor. Cheiro mais marcante em sua vida 
é o cheiro do churrasco. Disse que gostou da atividade diferente e que se divertiu 
muito. Espera um dia digitar mais rápido no teclado e esquecer menos coisas. 

✓ Luiza – Foi criada na roça e por isso se lembra com carinho do cheiro da flor de 
café que invadia a casa logo pela manhã. Acertou quase todos os aromas de hoje. 
Gostou de ter feito a atividade de hoje e gostou mais ainda de saber que o nariz 
ainda está bom. 

✓ Beto – Lembra-se do cheiro de Dama da Noite de quando chegou ao Brasil vindo 
do Japão. Sente muito enjoo com perfumes doces, além disto, o nariz fica “irritado”. 
Gostou da atividade de hoje e teve dificuldades em lembrar o nome dos aromas, 
mesmo sabendo o que era e onde usava.  

✓ Rui – Lembra-se de vários cheiros que marcaram sua vida como: hortelã, talco de 
bebê, rosas, perfumes importados que usou em toda sua vida, cheiro de namorada 
na adolescência. Gostou de tudo, está feliz porque acertou quase todos os cheiros! 

 

Oficina 8 

✓ Luciana – fez toda atividade com muita concentração e manifestou que gostou 
muito da atividade do dia. Contou que quando se aposentou, não sabia o que fazer 
foi procurar a doença, ficou indo em médico e teve que fazer cirurgia no quadril. 

✓ Luiza – gostou do jogo de encontrar pares. Explicou para os colegas como se joga 
a variação que ela escolheu, que era diferente das que os demais fizeram. Fica o 
tempo todo “conversando” com o computador. Nos contou que nunca havia se 
interessado pelo computador e que agora foi pedir para o filho ligar a máquina para 
ela.  

✓ Rui – disse que gostou da atividade porque exercita a memória. Agradeceu por 
nós (Ana e Ana) estarmos ajudando ele e ele nos ajudando...disse que o filho faz 
doutorado e vai sair de licença para redigir a tese. 



 

 

 
Oficina 9 

✓ Rosália – Adorou a atividade de hoje. Nunca havia entrado na internet. Viu as 
notícias que tanto gosta de ler nos jornais e depois visitou um site de receitas.  

✓ Luiza – Adorou ler as notícias. Leu uma reportagem sobre o Goji Pro e depois foi 
procurar a história do Cacau, visto que hoje dia 26 é o dia do Cacau. Contou a 
todos que os maiores produtores de Cacau é a Costa do Marfim e Gana, que 
ganham do Brasil em exportação.  

✓ Rui – Com ajuda da monitora Ana Paula, visitou a aldeia onde nasceu no norte de 
Portugal. Viu emocionado a escola onde estudou e um museu local. Relata que 
com a Internet pode ver a academia da irmã em Portugal. Gostou muito da 
atividade de hoje. 

✓ Joana – Ainda precisa de ajuda pois tem receio de clicar em alguma coisa e 
estragar o computador. Se admirou com a velocidade da Internet do nosso 
laboratório e diz que o seu de caso é velho e lento. Após ler algumas notícias, 
entrou no Google e fez uma busca sobre seu pai, que foi pintor. Mostrou a todos 
orgulhosa os quadros pintados pelo seu pai. Ficou feliz e saudosa. Adorou saber 
como é fácil acessar estas informações. 

✓ Beto – Leu as notícias do portal e ficou muito interessado nas notícias sobre o 
avião que caiu na Europa esta semana. Navegou no Google em busca de mais 
notícias sobre a queda da aeronave. Relata estar feliz com o aprendizado, pois 
pode buscar notícias e jogos. 

 

Oficina 10 

✓ Luciana – relatou que nunca tinha entrado no google e achou uma maravilha. 
Disse que as vezes pede para o neto ensiná-la, mas ele não tem paciência, faz o 
que ela pede rápido e ela não consegue aprender a fazer. Assistiu alguns vídeos 
de senhoras dançando (ela faz aulas de dança) 

✓ Luiza – relatou que na busca dela primeiro alimentou a alma com a busca do Taj 
Mahal. Após essa busca, entrou no google street view e na frente da casa dela, 
varrendo o chão. Ela gostou muito e mostrou para os colegas.  

✓ Rui – pesquisou a aldeia que ele nasceu em Portugal, no google street view 
mostrou a casa da irmã. Logo depois, quis pesquisar qual a especialidade do 
médico fisiatra e pesquisou sobre um médico que o filho está querendo que ele 
vá. Disse que gostou bastante de conhecer as possibilidades da internet. 

✓ Joana – Disse que precisa de mais tempo para aprender, que tem muitas 
novidades. Pesquisou no google sobre sua família, encontrou fotos de quadros 
que seu pai pintou. Pesquisou o sobrenome e encontrou outras informações sobre 
a família. Trouxe o nome de uma professora de crochê que ela quer entrar em 
contato para tirar dúvidas. 

✓ Beto – pesquisou uma cidade para a qual ele vai viajar. Disse que quanto mais a 
mexe mais aprende. 

 

Oficina 11 



 

 

✓ Rosália – Adorou a atividade de hoje. Escolheu o jogo da memória. Inicialmente 
fechou dois jogos de 20 peças e depois mais dois jogos de 30 peças. Está se 
sentindo mais confiante. 

✓ Luiza – Hoje escolheu Majombi. Achou bem divertido. Relata que no primeiro jogo 
teve muita ajuda e durante o segundo nem tanto. Adorou hoje e está fazendo os 
registros das oficinas em casa. Fala que essas oficinas estão sendo muito 
importantes para ela. 

✓ Rui – Fez palavras cruzadas. Relata que foi muito bom. Precisou de ajuda e 
aprendeu muitas coisas com a monitora. Nunca havia jogado pelo computador 
este jogo. Todas as respostas que não sabia, utilizava o Google para pesquisar, 
inclusive palavras em inglês. Acha que está evoluindo e aprendendo um mundo 
novo. 

 

Oficina 12 

✓ Luiza – gostou da atividade, acho bonitos os layouts prontos do Power point. 
Achou difícil o uso dos dois botões do mouse. 

✓ Rui – Relatou que no começo foi bem difícil saber se clicava com botão direito ou 
esquerdo do mouse. No final já estava melhor, mas precisa praticar mais. 

 

Oficina 13 

✓ Luciana – Achou ótima a atividade de hoje. Ainda possui dificuldades para entrar 
no Google. Pode ouvir as músicas que tanto gosta. Fez uma reflexão sobre o neto 
que sempre acorda mal humorado e nunca tem tempo para ajudá-la a usar o 
computador. 

✓ Joana – Adorou a atividade de hoje. Disse que depois que a gente aprende a 
mexer no computador, podemos viajar para todos os lugares e visitar diversas 
coisas que talvez nunca chegaremos a ver de perto na vida. Encontrar os cantores 
foi uma oportunidade de ver a memória musical do Brasil. Reclama que os filhos 
não têm paciência com ela e que achava que mexendo no YouTube poderia 
encher o computador de vírus. 

✓ Luiza – A atividade de hoje para ela foi como fazer uma higiene mental. Tinha as 
músicas todas guardadas na cabeça. Durante a oficina de hoje ressuscitou muitos 
cantores que já não tocam mais no rádio e em nenhum outro lugar, porque nem 
vitrola já não se acha para tocar os LPs. Além disto, assistiu vídeos sobre os 
lugares mais bonitos do mundo. Adorou poder fazer tudo isso. 

✓ Rui – Na atividade de hoje, se emocionou ouvindo Fado recordando sua terra natal 
(Portugal). Se diz muito eclético para todas as músicas. Achou uma maravilha 
poder viajar assim. Tem medo de apertar alguma coisa errada e estragar o 
computador por clicar em propagandas e mensagens que aparecem na tela. 

 

Oficina 14 

✓ Luciana – Achou difícil a atividade de hoje. Completou muitos provérbios de 
cabeça, mesmo se confundindo no uso do teclado e mouse. Disse que precisa 



 

 

prestar muita atenção pois se confunde com os ícones dos programas. 

✓ Joana – Falou que utiliza muitos destes provérbios diariamente, principalmente o 
que diz que a mentira tem pernas curtas. Diz que achou ótima a atividade pois 
exercita a memória. Referente aos exercícios realizados na pracinha, se sentiu 
livre. 

✓ Luiza – Neste tipo de atividade percebe como a falta de atenção prejudica o 
desenvolvimento da atividade. Disse que toda vez que iria pesquisar o provérbio 
se esquecia do que havia lido no Word e precisava voltar para conferir. Acha que 
precisa melhorar esse ponto. Aprendeu entrar e sair dos programas sem alterar o 
que estava fazendo e achou gostoso corrigir o que estava escrevendo errado no 
Word ou, correção de excesso de espaçamento. Adorou a atividade e aprendeu 
muitos provérbios novos. 

✓ Rui – Achou bom ter aprendido mais um mecanismo de busca sem precisar fechar 
a atividade. Ainda esquece algumas coisas e também teve falta de atenção 
quando ia buscar os provérbios no Google. 

✓ Beto – Se confundiu um pouco no começo e tem problemas para se lembrar de 
algumas coisas. Ao ler o provérbio, sabia o que era, sabia que já tinha escutado, 
mas não se lembrava como terminava. Procurou quase todos os provérbios. 

✓ Rosália -  Adorou a atividade de hoje. Está se sentindo mais confiante e quando 
aprendeu a mexer corretamente, acabou a atividade. Disse que por ela ficaria o 
dia todo lendo e escrevendo no Word e no Google. Acha que sua atenção nas 
atividades diárias melhorou. 

 

Oficina 15 

✓ Rosália – gostou da atividade. Ficou tentando lembrar o nome da cidade onde a 
neta foi estudar (nos EUA), porém como não lembrou. Foi visitar Miami e gostou 
de ver como a cidade é bonita. Visitou também Costa Rica, onde o filho mora e 
disse que lá as pessoas são mais respeitadas no transito. Disse que ainda tem um 
pouco de dificuldade em utilizar o Google. 

✓ Rui – utilizou os recursos do Google Maps para ir para Portugal, na cidade onde 
nasceu e ainda moram os irmãos e primos. Visitou a vila com as fotos, viu a escola 
onde estudou, a igreja e outros locais. Gostou muito da atividade, pois pode ver 
como os locais estão conservados. 

✓ Beto – Aproveitou para visitar o Japão, que já conhece pessoalmente, mas pode 
ir em outros lugares que não teve oportunidade de conhecer. Gostou da atividade, 
porque apesar de já utilizar o computador, não conhecia esses recursos. 

 

Oficina 16 

✓ Joana – Bom para achar os caminhos pois todas as ruas e bairros foram se 
modernizando e mudando tudo. Se lembrava dos endereços de quando era jovem 
e que procurava as ruas pela lista telefônica. 

✓ Luiza – Achou que com este aplicativo temos o mundo aos nossos pés. Ideal para 
quem fica sozinha em casa. Visitar o mundo alimenta o espírito. Conheceu lugares 
por foto que jamais achou poder ver de perto como Peru, Rússia, França e Suíça. 



 

 

✓ Beto – Visitou a cidade de Ribeirão Pires. Depois utilizou o GPS do celular pela 
primeira vez e comparou o mesmo endereço com o Maps do computador. Se diz 
maravilhado com este tipo de tecnologia e como facilitará a sua vida. 

✓ Rosália -  Quis ver São Francisco nos Estados Unidos. É onde a neta está fazendo 
intercâmbio. Adorou visitar as ruas de São Paulo, sua casa e o bairro Vila Mariana. 
Achou a atividade incrível. 

 

Oficina 17 

✓ Beto – Adorou a ideia de ter uma “cola” do teclado para poder praticar em casa e 
não se perder. Disse que mesmo hoje, após o uso da “cola”, conseguiu memorizar 
melhor.  

✓ Joana – Com a “cola” fixou melhor as funções do teclado. Quando os filhos 
ensinam, fazem por ela e logo ficam nervosos, por isso acha que não consegue 
aprender em casa. Adorou a atividade. 

✓ Luiza – Quando estiver com alguma dúvida em casa, vai recorrer a “cola”. 
Descobriu diversas funções novas do teclado e ficou encantada com o uso das 
setas que facilitam a escrita. Copiou um poema que trouxe de casa e que lembrava 
sua época de magistério. 

✓ Rui – Foi ótima a oficina hoje. Conseguiu aprender mais coisas do que das outras 
vezes por causa da “cola”. Quer usar em casa para não esquecer mais. 

 

Oficina 18 

✓ Beto – Adorou a atividade e diz amar jogos, inclusive de lógica. Não conseguiu 
terminar o jogo mas disse que treinará em casa. Se divertiu muito. 

✓ Joana – Adorou poder jogar mesmo não conseguindo finalizar. Gostou da 
interação com os colegas, pois tentavam pensar juntos e se ajudar e estava 
ansiosa para mostrar o jogo para o marido.  

✓ Luiza – Gostou do jogo tanto que finalizou por duas vezes. Disse que forçar a 
mente a deixa mais segura e que ainda pode memorizar coisas e montar novas 
estratégias. Por ela, ficaria jogando o dia todo. 

✓ Rosália – Adorou a atividade física, porém não gostou do jogo pois não gosta de 
jogo nenhum, mas prestou atenção e tentou finalizar a atividade.  

 

Oficina 19 

✓ Luiza – pesquisou sobre terceirização pois está preocupada com este assunto. 
Acha uma “furada” e tem certeza que não vai dar certo. Não será bom nem para o 
patrão e nem para o empregado que perderá diversos direitos. É contra a 
terceirização. Depois, pesquisou sobre a vacinação da gripe que se inicia hoje. 
Alertou da importância de tomar e sempre acha que tem alguma reação da vacina. 
Gostou muito da atividade de hoje. 

✓ Rosália – pesquisou sobre ciência, moda, cursos e gostou muito da atividade de 
hoje pois focou seus interesses. Falou um pouco sobre sua infância no Rio Grande 
do Sul e sobre ser contra a terceirização. Também acha importante a vacinação. 



 

 

 

Oficina 20 

✓ Luiza – escreveu que fazia exercícios com as crianças quando dava aula todos os 
dias durante dois períodos. Fez exercícios a vida toda. Hoje em dia não mais e 
reclama das calçadas irregulares do bairro. Aproveitou para prestar atenção e, 
quem sabe assim, se anima em praticar algum esporte. 

✓ Rosália – exercício faz falta na vida. Hoje vê a diferença com as atividades dadas 
antes das oficinas. Dorme melhor e sua perna parou de doer. Quando moça, não 
teve oportunidade de praticar. Diz precisar muito da atividade e quer fazer muito 
mais do que tem feito hoje. 

✓ Rui – Como leigo vê diferença entre caminhada e passeada. Com a esposa, diz 
que passeia devido aos problemas respiratórios dela. Quando anda sozinho, 
caminha com um bom ritmo e adora prática da caminhada no Parque do 
Ibirapuera.   

✓ Joana – todo mundo fala da caminhada, mas ninguém nunca ensinou a ela como 
praticar e como realmente deve ser feita. Nunca ensinaram que ritmo seguir e 
como fazer. Aproveitou para tirar suas dúvidas e disse que irá se programar para 
praticar caminhada. Adorou a atividade de hoje pois tinha muitas dúvidas.  

✓ Beto – atividade física nesta idade é prioridade. Precisamos tomar cuidado com a 
prática e ter sempre uma orientação profissional. A atividade física ajuda na 
prevenção de quedas pois nos deixa mais fortes. Quando jovem, estudou em um 
colégio Japonês no interior de São Paulo onde praticava atividade física todos os 
dias. Adorava beisebol e natação. Hoje em dia pratica dança de salão. 

 

Oficina 21 

✓ Luiza – Relatou que quando se aposentou como professora, fugiu das aulas de 
informática que ministravam para os professores pois tinha muito medo de 
aprender a lidar com o computador. Está tendo outra oportunidade de aprender. 
Está gostando muito e não perde uma aula. Sobre a atividade do dia do mouse, 
aprendeu finalmente a diferença de um clique e dois cliques. Se sente contente e 
cada vez mais motivada com todas as coisas que aprendeu. 

 

Oficina 22 

✓ Luiza – aproveitou a atividade de hoje para ler como fazer correto um exercício de 
caminhada, pois tem muitas dúvidas e ninguém nunca havia ensinado o correto. 
Adorou a atividade. Apenas não gostou de saber que está acima do peso e isto é 
um problema para uma diabética como ela. Diz que precisa se cuidar mais. 

✓ Rui – relata ter duas frustrações na vida, uma é nunca ter aprendido a andar de 
bicicleta e a outra, é saber nadar. Gostaria de aprender ainda agora e se diz 
disposto a procurar quem ensine. O que mais gostou hoje foi sobre aprender como 
manter uma postura correta. 

✓ Joana – precisava de mais tempo mexendo no computador para buscar mais 
atividades e achou ótimo poder tirar dúvidas sobre este tema. 



 

 

✓ Beto – sempre praticou natação. Acha o melhor esporte que existe e, foi por isso 
que buscou sobre isto no Google na atividade de hoje. Também adora andar de 
bicicleta. Disse que ficaria horas na oficina de hoje aprendendo sobre esportes. 

 

 

Oficina 23 

✓ Luiza – falou que não estamos nem dando conta do Brasil e agora estamos nos 
tornando internacionais! Achou maravilhoso escutar a pronúncia do Francês. Está 
animada para aprender mexer neste recurso no celular. Só tem a agradecer a aula 
de hoje. 

✓ Rui – gostou tanto da tradução que viu as diferentes pronúncias dos nomes dos 
integrantes da família e o seu próprio nome. Aprendeu novas palavras e novos 
sotaques. Se sentiu muito à vontade nesta atividade e quer mexer muito mais. 

✓ Rosália– gosta sempre das atividades e trouxe o not para aprender a ligar o Skype 
e conversar com a neta que está nos Estados Unidos. Ficou encantada com o 
Google tradutor. Diz que assim finalmente vai aprender outras línguas. 

✓ Beto – buscou palavras em japonês para treinar e principalmente aquelas que ele 
se esqueceu da pronúncia correta. Está feliz e quer chegar logo em casa para 
compartilhar esta experiência com a esposa que também fala japonês e precisa 
treinar um pouco. Ficou feliz também por aprender a mexer um pouco mais no 
celular. 

 

 

Oficina 24 

✓ Rosália – Disse que gostou da atividade. Conversou pelo bate papo com os 
colegas de oficina e mandou mensagem pelo Skype para neta que está estudando 
nos EUA. 

✓ Rui – Achou a atividade muito boa, pois, dessa forma pode falar com familiares 
que moram fora do Brasil. Ainda acha que está apanhando muito do computador. 

✓ Beto – Achou muito boa a atividade, porque geralmente, ele só faz o que interessa 
e com o HangOut pode falar com qualquer pessoa da família.  

✓ Luiza – Nunca tinha interagido com outras pessoas pelo computador. Gostou 
muito de descobrir essa possibilidade. Aprendeu que com os emoticons pode 
demonstrar sentimentos. Falou que precisa de dedos mais rápidos para digitar. 

 

Oficina 25 

✓ Joana – já havia usado o Skype antes, mas não sabia que podia usar figurinhas e 
que a conversa poderia ser tão dinâmica. Ficou maravilhada com as conversas e 
quer aprender cada vez mais sobre isto. Assim, não se sente sozinha em casa 
pois pode conversar com as colegas. 

✓ Rui – demorou muito para fazer o cadastro no Skype e percebeu que toda hora 
errava a senha mesmo sendo a mesma do seu e-mail. Relatou precisar de mais 
atenção. Acha que o Skype será útil na comunicação com sua família que está em 



 

 

Portugal. Na aula que vem espera não errar mais a senha e conversar bastante 
com os colegas. 

✓ Beto – relatou que as oficinas estão cada vez melhores e que com este programa, 
poderá falar até com os netos. Se divertiu muito e riu com os colegas. 

✓ Luiza – achou a oficina de hoje ótima. Adorou a chegada de mais monitores pois 
assim podemos dar uma atenção mais especial a todos, já que o nível de 
dificuldade está aumentando. Quer brincar mais na próxima oficina. 

 

Oficina 26 

✓ Joana – mesmo chegando atrasada, pode aprender algumas coisas sobre Skype 
que não conhecia como o uso das “carinhas” animadas que o programa tem. 
Lamenta não ter com quem conversar pois os filhos trabalham muito. Espera 
encontrar os amigos da oficina online em casa para pode “papear” e passar o 
tempo. 

✓ Rosália – desde o começo das oficinas esperava pelo momento de aprender a 
mexer no Skype. Assim está conseguindo se comunicar com a neta que mora nos 
Estados Unidos. Trouxe um bolo hoje para comemorar com os colegas seu 
aniversário. Se divertiu muito. 

✓ Rui – relata que se emocionou em conversar com a esposa via Skype pois sempre 
achou que não era inteligente o bastante para utilizar o computador. Disse que 
com o tempo está conseguindo aprender e se sente animado para as próximas 
oficinas. 

✓ Beto – não mexia no Skype porque tinha preguiça de aprender a usar uma nova 
tecnologia. Hoje, viu o quanto é gostoso e importante. Ele conseguiu conversar 
com uma sobrinha que mora em Florianópolis e depois com um neto. Agora, 
instalou o programa no celular para poder falar com os colegas de oficina. 

✓ Luiza – jamais achou que se divertiria tanto utilizando o computador e o celular. 
Ainda sente dificuldade mas acha ótimo conversar com as pessoas através de 
palavras e “carinhas”. Agora, quer aprender a utilizar melhor a internet do celular. 

 

Oficina 27 

✓ Luiza – Ainda precisa de mais treino no celular e ainda assusta com os barulhos 
que ele faz. Diz que um dia aprende de vez. Escolheu fazer caça-palavras no site 
racha cuca pois adora e faz todos os dias aqueles que vem em revistas e em 
jornais. Se diz muito boa na atividade. Depois que viu as facilidades de jogar pelo 
computador, vai querer um aplicativo para celular para se jogar por lá também. 
Disse que o computador é tão bom que sublinha e risca as palavras pra gente. A 
melhor coisa do dia foi poder ter aula particular. já que todos fugiram do frio e 
faltaram.  

 

Oficina 28 

✓ Beto – bom para conversar com as pessoas que moram longe porque é bem mais 
barato e mais seguro. Achou muito mais prático a utilização pelo celular. Está feliz 



 

 

por aprender coisas novas e tão úteis. 

✓ Luiza – tudo isso para ela é novidade. Está vendo tudo pela primeira vez e se 
encanta com tudo. Se soubesse tudo isto na época em que lecionava, seria uma 
professora nota 1000! Mesmo doente veio participar da oficina pois valoriza tudo 
que é ensinado a ela. 

✓ Joana – usa o Skype para falar com a filha que mora fora do país. Não conhecia 
a quantidade de recursos e nem que a conversa poderia ficar mais atrativa. 
Maravilhoso usar o Skype e poder “matar” a saudade de quem está tão longe com 
um baixo custo, já que não é caro como usar o celular. Adorou a aula e disse que 
fará de tudo para não se atrasar mais e nem faltar nas oficinas. 

✓ Rui – está achando tudo muito bom. Diz estar “engatinhando” ainda em tudo que 
está ligado a utilização do computador. Acha que poderia aprender mais se 
prestasse mais atenção e faltasse menos. 

 

Oficina 29 

✓ Beto – Além de poder tirar as fotos, o dia foi bom pela longa caminhada que 
fizemos até a praça. Diz ser fotógrafo de viagem, pois sempre que viaja, tira fotos 
com o celular e com a máquina e, adora mandar revelar todas e montar um grande 
álbum. Esqueceu o cabo do celular em casa, mas na próxima semana trará para 
podermos baixar as fotos e trabalharmos com elas. Gostou muito do dia de hoje e 
lamentou que os colegas faltaram e perderam uma atividade tão diferente. 

✓ Luiza – Antes de falar sobre a atividade de hoje, disse que foi uma ótima guia nos 
levando até a praça Juca Mulato. Adorou a possibilidade de nos mostrar algo novo 
que faz parte do dia a dia dela. Foi muito gostoso tirar as fotos a aprender a usar 
o celular, que ainda quase nem sai da caixa. Tem medo de usar na rua pois alguém 
pode roubar. O melhor das fotos foi poder ver como ficaram na ela grande do 
computador. Gostou de tudo. 

 

Oficina 30 

✓ Beto – A cada dia que passa aprende mais. Pode mexer um bom tempo com as 
fotos que tirou semana passada e em algumas de sua família que estavam em 
seu celular. Lamentou que quando sai dali se esquece de muitas coisas pois não 
anota e a mente não ajuda. Acha que precisa ter mais tempo para usar o 
computador em casa, assim pode fazer as montagens com as fotos de suas 
viagens com a esposa e amigos. 

✓ Luiza – Mexe bem quando tem as monitoras por perto, já sem as monitoras “o 
bicho pega”. Adorou mexer nas fotos que tirou semana passada no parque e pode 
colocar uma foto no perfil do Skype. Agora as pessoas vão poder encontrá-la pois 
tem uma foto bem colorida e bonita. Diz que em casa tem outras atividades e se 
esquece de usar o computador, mas sabe o quanto precisa praticar para perder o 
medo. 

✓ Rui – Achou boa a atividade de hoje mas tem muita dificuldade em aprender. Disse 
que “deu para brincar” com as montagens com as fotografias. Já referindo-se ao 
Skype, já está quase entendendo bem o funcionamento do programa, só precisava 



 

 

adicionar mais pessoas da família, mas sempre esquece os endereços de e-mail 
em algum lugar. 

 

Oficina 31 

✓ Joana – Acha sempre muito bom todas as atividades que desenvolvemos. Acredita 
que os pequenos detalhes que ensinamos como o uso do teclado e alguns atalhos 
de programas fazem toda a diferença na hora do aprendizado. Infelizmente 
demorou muito tempo procurando a senha do Skype, que esqueceu em casa em 
outro caderno. Espera conseguir se organizar melhor e manter uma regularidade 
nas oficinas, pois tem faltado muito. 

✓ Luiza – Achou a atividade de hoje muito boa pois não apenas trabalhamos com o 
computador; buscamos coisas na internet também, o que abre nossos horizontes 
de conhecimento e, além de tudo, tivemos um tempo para pensar e fazer críticas 
sobre as reportagens. E tudo o que não lemos, o colega nos explicou. Foi muito 
proveitosa a oficina de hoje. 

 

Oficina 32 

✓ Joana – Sempre ouviu que ter Facebook é muito legal, mas também muito 
comprometedor. Filho colocou medo pois as fotos e informações podem vazar e 
as pessoas podem fazer mal. “Agora que vejo que podemos selecionar quem vê 
nossas coisas, me sinto segura em usar. ” Se divertiu muito e viu fotos de pessoas 
que a muito tempo não tem contato. Adorou a oficina de hoje. Além disto, disse 
que o seu maior medo na vida é demenciar. Não pela doença em si, mas porque 
dá mais trabalho para quem cuida e não quer dar este tipo de trabalho aos filhos.   

✓ Beto – Achou este primeiro contato com o Facebook muito bom. Encontrou muitos 
parentes. O melhor é que dá para ver as fotos e “fofocar” com todo mundo. Já 
instalou o programa no celular também e pretende usar bastante para falar com 
os sobrinhos que moram longe. Pode ver um irmão que mora no interior que não 
tem contato a mais de 10 anos. Ficou emocionado em poder ver suas fotos e ter 
um primeiro contato depois de anos.  

✓ Luiza – Adorou o Facebook e disse a seguinte frase: “Eu estou achando que vocês 
vão ter que morar na minha casa para eu mexer toda hora no computador e já 
sanar minhas dúvidas”. Achou muito gostoso mexer no Facebook. Deveria ter 
aprendido isto a muitos anos atrás, porque em uma hora dessas, já teria entrado 
no Facebook e teria muitos amigos. Por isso acha que o pessoal na rua é esperto. 
Porque fica mexendo neste programa até pelo celular. Gostou muito da oficina.  

 

Oficina 33 

✓ Beto – Achou o dia de hoje muito bom. Cada vez aprendendo mais coisas novas 
sobre o Facebook. Mostrou a família toda para a esposa na semana passada 
quando chegou em casa. Disse que está muito popular pois tinha 23 solicitações 
de amizade. Tem alguns filhos de criação e ficou emocionado de achar todos no 
Facebook. Todos são filhos da secretária do lar que está com eles desde os 14 
anos de idade e, ainda cuida da casa e deles. Acha que pode estreitar as relações 



 

 

com a família usando esse programa. 

✓ Luiza – Conseguiu abrir os horizontes mais nas últimas aulas que durante a oficina 
inteira. Agora sente que virou cidadão do mundo. Diz estar explodindo de alegria 
pelas conquistas e pela diversão que teve nos últimos meses frequentando as 
oficinas.  

✓ Rui - Disse precisar de mais dois anos de aula para aprender a mexer 
perfeitamente em tudo isso que aprendeu. Falou que o Facebook é muito bom e 
que vai se esforçar para aprender. Viu a família que mora em Portugal e se 
emocionou com as fotos da sobrinha que irá se casar com um jogador de futebol 
do Benfica. Gostou de tudo hoje e vai embora rápido para ver se consegue mostrar 
tudo que viu para a esposa. 

 

Oficina 34 

✓ Beto – muito bom fazer joguinho aqui na Oficina, porque em casa precisa trabalhar 
e quase não tem tempo de se divertir. Fala com seu irmão através do bate-papo 
do facebook que não vê pessoalmente a mais de dez anos. Trocaram endereço 
para se visitarem durante as férias de julho. Agradece a inclusão digital. Tem se 
divertido muito é encontrado muitas pessoas que a muito tempo não via. Ótima 
oficina e vai sentir saudades de tudo e de todos. Só espera não se esquecer de 
nada quando for para casa! 

✓ Luiza – entrou no jogo e já bateu o recorde do filho e do neto em diversas fases. 
Disse que vão ficar doidos quando descobrirem que ela já aprendeu e arrasou! 
Adorou saber que pode jogar dentro do Facebook também. Última oficina foi talvez 
a melhor que teve até hoje. Sente-se feliz e realizada. 

✓ Rui - achou que a oficina de hoje foi regada a emoção pois conseguiu ver e manter 
contato com o povo lá de Portugal. Encontrou virtualmente a irmã, a sobrinha, o 
sobrinho, cunhado e amigos. Está distante de ser craque em internet, mas 
encontrou uma coisa que o motiva a mexer cada vez mais. Disse que o 
computador aproxima as pessoas e faz com que as pessoas não se sintam mais 
sozinhas. Adorou a oficina de hoje e vai estudar para ficar cada vez melhor. Está 
sentindo orgulho dele como a muito não sentia. 

 

TURMA 2 

 

Oficina 1 

✓ Juliana – quase nunca mexeu no computador, está sendo a primeira vez agora. 
Achou este primeiro encontro muito bom. Está com 80 anos e acredita que tem 
mais dificuldade devido à idade. Adora fazer atividade física. Espera aprender a 
mexer o suficiente para fazer isto sozinha em casa. 

✓ Karen– vê esta oficina como uma oportunidade única de aprender a usar o 
computador e todos os recursos disponíveis. Adorou o primeiro encontro e não vê 
a hora dos próximos se iniciarem. 

✓ Paloma– Gostou muito da oficina. É bem diferente do que imaginava. Não é 
cansativo. Aprenderemos tudo desde o início do computador. Descobriu o quanto 



 

 

é difícil comandar a mão através do mouse. Fez diversas coisas que nunca havia 
feito no computador. Sempre foi muito sedentária e hoje percebeu que está 
enferrujada nos exercícios físicos. 

✓ Lilian– percebeu que durante as oficinas irá ter muita memorização das ações, 
portanto precisa tomar cuidado e praticar em casa as coisas que aprendeu. 
Utiliza-se de um caderno de anotações para que nada fuja a sua mente em casa. 
Adorou ter sido selecionada e poder ter esta chance incrível de aprendizado. 

✓ Cinira– Adorou esta primeira oficina. Achou muito importante para aprender direito 
a mexer em novas tecnologias. Antes achava que não tinha direito de fazer as 
coisas, agora, se dá esta chance e decidiu vir aprender coisas novas usando o 
computador. Está buscando acima de tudo o direito da mulher em saber mexer 
bem em uma máquina. 

 

Oficina 2 

✓ Juliana -  mesmo devagar conseguiu realizar as tarefas e se sente muito grata pela 
oportunidade. 

✓ Karen– antes via os netos mexendo no Paint e achava que nunca poderia 
desenvolver aquele tipo de atividade com aquela desenvoltura. Quando percebeu 
todas as coisas que fez hoje e que pode fazer em casa com os netos, sentiu uma 
sensação diferente de poder. Está muito feliz com estas oficinas. 

✓ Paloma– sempre teve dificuldade com algumas coisas do computador. Hoje viu 
que não é um “bicho de sete cabeças” e que pode tudo, e esta sensação é ótima. 
Adorou tudo hoje. 

✓ Lilian– gostou muito da oficina de hoje e está feliz porque conseguiu realizar 
diversas atividades no Paint. 

✓ Cinira– ainda tem algumas dificuldades em algumas funções, mas sabe que com 
o tempo vai ficar mais segura e ativa no computador. Não vê a hora de aprender 
a mexer no programa que faz cartões para lembrancinhas de batizados e 
casamentos. É um sonho trabalhar com isso. 

 

Oficina 3 

✓ Paloma– Achou uma música que a muito não ouvia, mas que veio em sua cabeça. 
Escreveu Fascinação. Teve dificuldades de concentração mas buscou a letra no 
YouTube para ver se estava correta. Depois buscou o compositor no Google. Se 
surpreendeu com a quantidade de coisas que conseguiu fazer sozinha. 

✓ Juliana – tudo está sendo uma novidade e está aprendendo muito. Ainda erra mais 
do que acerta, porém não irá desistir jamais. Mudou a cor das letras e mudou a 
forma. Mora sozinha e não tem com quem tirar essas dúvidas. Adorou o dia de 
hoje pois a música lembrava sua infância. 

✓ Cinira– se lembrou da mãe que ainda está viva e quase centenária e fez algumas 
comparações com a sociedade atual. Diz que tudo que faz para a mãe ela 
agradece. É essa velhice que quer ter, repleta de valores educação. A música a 
fez refletir sobre o porquê as pessoas idosas se isolam em casa e tem medo do 
mundo. Ela não quer ter medo, quer encarar as coisas de frente como vem 



 

 

fazendo nas oficinas de informática. Adorou o momento de reflexão. 

✓ Lilian– precisa aprender informática para ajudar o marido que está doente e quase 
não usa mais o computador. Acha que essas aulas são um grande presente pois 
viu que sente prazer em aprender e em realizar as atividades. As monitoras são 
muito acolhedoras e isso estimula durante todas as aulas. Além de tudo são 
monitoras pacientes. Agradece muito pela oportunidade. 

✓ Karen– foi ótima a atividade pois precisava muito aprender a digitar corretamente 
devido as atividades que faz em casa. Aprendeu a utilizar o ctrl C e ctrl V (copiar 
e colar) e são coisas básicas que servirão para tudo no computador. 

 

Oficina 4 

✓ Karen– navegou pela internet pela primeira vez sozinha, sem o auxílio de ninguém. 
Achou ótimo e irá ficar treinando sozinha em casa. Acha legal entrar em um 
mundo virtual das pessoas mais jovens. Está aproveitando esta tecnologia.  

✓ Juliana – está tão maravilhada com tudo que vê a necessidade de comprar um 
computador novo e começar a treinar sem medo em casa, já que mora sozinha. 

✓ Cinira– quer aprender mais coisas. Acha o Google incrível. Não gosta muito de 
jogos, mas se divertiu muito hoje. A muito tempo tinha medo de mexer no 
computador pois a filha falou que ela tem “dedo podre” e estraga tudo. Viu que 
ainda precisa aprender mais, porém tem segurança agora e sabe que não irá 
estragar nada. Depois que os filhos casaram, precisou aprender muitas coisas 
sozinhas e principalmente a utilizar os mapas para dirigir, já que não possui uma 
boa orientação espacial. 

✓ Paloma– adorou achar uns quebra cabeças pois tem adoração por jogos. Diz que 
esta oficina foi pensada nela. Acha que esses jogos são ótimos para treinar a 
mente e ajudam a passar o tempo. A internet ainda é um mundo estranho, mas 
ela está amando cada descoberta. 

 

Oficina 5 

✓ Paloma– já havia entrado no Google Maps mas nunca havia usado o recurso do 
satélite. Não sabia que existia este recurso. Achou impressionante ver sua casa, 
a casa da sobrinha em outro país. Viu o quanto é importante para se localizar e 
montar novas rotas. 

✓ Lilian– nunca havia entrado no Google Maps sozinha. Foi muito bom poder ver 
sua casa e depois visitar o local no interior de São Paulo onde morou por mais de 
30 anos. Viu o Ipê que plantou quando ainda era jovem. Se emocionou e pretende 
mostrar para toda família. Disse que a oficina de hoje foi cheia de amor e saudade. 

✓ Cinira– já entrava neste programa, mas nunca usou o “bonequinho” do Google 
Maps para visitar as ruas. Com ele, ela visitou até uma galeria de arte em Milão e 
achou o piso que tanto admira e que fala para as amigas. Ver tudo pelo satélite 
abriu um mundo novo cheio de descobertas novas e lindas. Se divertiu muito 
durante a atividade. 

✓ Karen– se divertiu muito apesar de ter ficado perdida passeando pela cidade de 
São Carlos. Todas as irmãs moram lá. Disse que nunca moraria lá pois a cidade 



 

 

é muito calma e sem graça. Ficou emocionada e com saudades das irmãs que 
moram lá. Não vê a hora de aprender a fazer essas coisas pelo celular. Está 
encantada pelas coisas que vem aprende na oficina. 

 

Oficina 6 

✓ Karen– demorou para entender a lógica do jogo. Quando entendeu, terminou mais 
duas vezes. Vai levar o site para o marido para ver se ele consegue. Achou 
incrível conseguir fazer e não se lembrava que tinha esta capacidade tão boa de 
resolver problemas difíceis. 

✓ Juliana – adorou o jogo. Dentre todas as oficinas que tivemos até agora, esta foi a 
que a deixou mais confiante pois conseguiu fazer duas vezes sozinha. Sempre se 
sentia mais lenta que as outras, mas desta vez viu que é possível e que não é tão 
lenta como pensa. Gostou muito. 

✓ Lilian– gostou muito do jogo e percebeu as ligações que precisa fazer com os 
neurônios. Se divertiu muito e pode dar muita risada das conexões erradas que 
fazia. Adorou a atividade e espera ter muitas como esta. 

✓ Cinira– mesmo não gostando de jogos no computador, gostou desta por ter uma 
lógica e também por ter conseguido fazer sozinha, sem medo de mexer e quebrar 
o computador, como os filhos dizem que ela pode fazer. Vai treinar mais jogos em 
casa pois percebeu o exercício fantástico que é para mente. 

 

Oficina 7 

✓ Paloma– alega que envelhecer é um fato e estamos envelhecendo a todo 
momento. Foi muito bom ouvir uma letra em que alguém quer ficar velho para 
aproveitar melhor a vida. Tem dificuldade em fazer reflexões e escrever desde 
pequena. Acha que tem um bloqueio referente a isto. Com a atividade de hoje 
pode perder um pouco o medo e aprender mexer um pouco mais no Word.  

✓ Juliana – boa a música e relaxante para o dia de hoje. Gostou de ver e ouvir coisas 
e valores que todos esquecem hoje em dia. Ainda tem muita dificuldade em digitar 
pois está aprendendo agora. Não desiste nunca e vai comprar um computador 
melhor para usar em casa. Adorou ver que já sabe fazer muitas coisas sozinha. 

✓ Cinira– se lembrou da mãe que ainda está viva e quase centenária e fez algumas 
comparações com a sociedade atual. Diz que tudo que faz para a mãe ela 
agradece. É essa velhice que quer ter, repleta de valores educação. A música a 
fez refletir sobre o porquê as pessoas idosas se isolam em casa e tem medo do 
mundo. Ela não quer ter medo, quer encarar as coisas de frente como vem 
fazendo nas oficinas de informática. Adorou o momento de reflexão. 

✓ Lilian– contou um pouco sobre sua mãe que faleceu cedo e, como ainda é bom 
estar viva. Ficou feliz com a reflexão das colegas e disse que a música a fará 
refletir durante alguns dias ainda. Gostou de tudo hoje. 

✓ Karen– amou a alegria do vídeo e quer usar nas suas atividades da cinemateca, 
local onde frequenta e está aprendendo a fazer um filme. Gostou de refletir sobre 
como ela era antes e como é agora e se acha uma idosa “gente fina”. Quer repetir 
mais vezes esta atividade. 



 

 

 

Oficina 8 

✓ Paloma– apesar de já ter mexido neste programa, não sabia que ele podia ser tão 
útil e tão fácil. Agora vai ficar usando o do celular quando não souber o que rótulos 
de produtos importados querem dizer.  

✓ Cinira– está feliz em aprender a mexer completamente em um programa, 
diferentemente de um tele centro onde o professor faz cobranças e não ensina 
direito. Agora está animada para fazer as traduções que precisa para seu livro de 
receitas.  

✓ Lilian– se divertiu o tempo todo explorando como falar diversas frases em outras 
línguas. Se sente frustrada em não saber falar mandarim e agora pode se divertir 
tentando repetir o que escreve no Google. Quer chegar em casa e mostrar para 
o marido como se diverte no computador e acha que ele irá adorar. 

✓ Karen– amou a oficina de hoje e lamente não ter aprendido a fazer isto a dois 
anos.  Atrás quando precisou traduzir algumas letras de música. Está feliz por 
fazer parte das Oficinas e aprender coisas diferentes.  

 

Oficina 9 

✓ Paloma– achou o programa Power Point muito interessante. Muitas informações 
foram passadas no mesmo dia e por isso sentiu-se perdida pois não tem o hábito 
de anotar, já que não gosta de escrever. Acredita que na próxima aula terá 
avanços por fazer mais anotações. Gostou muito e deseja aprender a editar fotos. 

✓ Karen– achou ótima a oficina. Também vai precisar usar o recurso das anotações 
para obter mais sucesso nas próximas oficinas. Adorou fazer coisas bonitas e 
principalmente de ter aprendido a fazer gráficos e tabelas, muito úteis para sua 
organização pessoal. 

✓ Cinira– apesar de achar o programa difícil, adorou ter aprendido pois era um 
desejo muito antigo. Sempre vê as amigas montando apresentações com 
músicas, figuras, fotos e sempre pensou em montar alguma coisa assim. 
Agradece a oportunidade e relembra que não conseguiu aprender nada quando 
fazia aula em um tele centro. Aprendeu mais em uma oficina aqui do que em um 
mês no tele centro. Está a cada dia que passa se sentindo mais capaz e animada.  

✓ Lilian– adorou o programa Power Point. Nunca havia entrado nele pois não sabia 
para que ele servia. Hoje, além de ver as possibilidades que ele traz, percebeu o 
quanto difícil é mexer nele. Se sente feliz e não vê a hora de aprender mais. 

 

Oficina 10 

✓ Juliana – diz ser principiante, mas que está aprendendo bem. Como todas as 
coisas na vida, a perfeição é prática e, se dá ao direito de aprender coisas novas 
e úteis. Foi a primeira vez que teve contato com este programa e, pode até colocar 
as fotos bonitas que achou na internet. 

✓ Paloma– achou o programa Power Point muito interessante. Uma coisa de cada 
vez para aprender melhor, é assim que pensa sobre hoje. Pode, pela primeira 



 

 

vez, fazer montagem de fotos e modificar a cor e a estrutura de cada uma delas. 

✓ Karen– acha as oficinas um privilégio concedido a poucos. Está se divertindo e se 
descobrindo com este programa. Ainda tem problemas de memorização, mas diz 
que todos tem também. Quer aprender a montar belas apresentações para 
mostrar aos colegas de outros grupos de atividade. Está ansiosa pelos próximos 
encontros. 

✓ Cinira– ótimo método de ensino que nós temos nestas oficinas. O conteúdo não é 
passado de forma vaga. Como a oficina é livre, se sente livre para criar e aprender 
coisas novas. Adora ter as monitoras sempre presentes para tirar as dúvidas 
assim que elas vão surgindo. Agradece a oportunidade. Diz que cada um vai 
aprendendo dentro de sua capacidade e, desta maneira, ninguém se sente inferior 
a ninguém. Todos podem aprender dentro do seu tempo. 

✓ Lilian– desde nova, possui muita dificuldade de memória e, isto atrapalha na hora 
de lembrar os comandos para utilizar o computador. Devagar está conseguindo 
aprender e, escreve tudo que aprende de novo. Em casa, faz uma revisão com o 
marido e mostra as atividades que fez. Está adorando ter um tempo livre dedicado 
a ela. 

 

Oficina 11 

✓ Paloma– Está descobrindo um novo mundo de possibilidades desde que iniciaram 
as oficinas. Poder aprender a mexer nas fotos que tira com celular é fantástico. 
Tem muitas dúvidas ainda mas quer aprender muito mais. Sempre quis aprender 
a mexer nas fotos no computador e chegou a hora de aprender. Gostou da oficina 
de hoje e não vê a hora de chegar a próxima oficina para poder mexer nas 
imagens. 

✓ Karen– Sempre ficava olhando as pessoas na rua tirando fotos com o celular e 
tinha vontade de fazer também. Não sabia que essas fotos podiam ir para o 
computador de maneira tão simples e rápida. Aproveitou a aula de hoje para tirar 
as dúvidas que ficaram da aula passada sobre copiar e colar figuras do Google 
Imagens para a apresentação no Power Point. Adorou a oficina. Lamentou-se que 
deixou o celular dela carregando em casa e não pode usar. Mas vai trazer na 
próxima Oficina para continuarmos as sessões de foto. 

✓ Lilian– Antes das oficinas, tudo que precisava fazer no computador chamava o 
marido, os filhos ou os netos para ajudar. Hoje, muita coisa já consegue fazer 
sozinha. Nunca havia mexido na câmera do celular. Aprendeu hoje como fazer 
para usar todas as câmeras do celular, a frontal e a traseira e, não vê a hora de 
mostrar para todos o que consegue fazer com seu celular. Ficou maravilhada 
quando viu as fotos que tirou com o celular no computador. Na próxima aula 
pretende fazer uma montagem muito bonita. Adorou a oficina de hoje. 

 

Oficina 12 

✓ Paloma– Achou muito interessante a aula de hoje pois sempre ficava observando 
como os filhos ficavam colocando efeito nas fotos que batiam e sempre quis fazer. 
Hoje pode aprender e vai adorar ficar treinando isto em casa. 



 

 

✓ Juliana – Mesmo caminhando lentamente, está conseguindo aprender. Disse que 
está faltando muito devido a exames e médicos agendados e que gostaria de ter 
uma maior frequência nas oficinas. Adora quando consegue vir. Hoje conseguiu 
mexer sozinha em muitas fotos e montou uma pequena apresentação com 
montagens e frases. Gostou muito. 

✓ Cinira– Mexer com foto, acima de tudo, é muito importante para a memória. Adorou 
poder aprender um pouco mais sobre o programa e de como pode deixar as fotos 
mais diferentes e interessantes. 

✓ Karen– Como frequenta a cinemateca e sempre precisa tirar fotos para montar os 
cenários e filmes, está adorando mexer em um mundo novo repleto de coisas 
interessantes. Pode mexer nas fotos da semana passada e nas fotos que estavam 
em seu celular da sua neta. 

✓ Lilian– Fica perdida em tantas fotos e as vezes não sabe o que fazer. Nunca 
gostou muito de organizar fotografias e nem em mexer nelas. Acha muito bom 
aprender mas diz que não vai fazer este tipo de atividade fora das oficinas, pois 
não vê muita graça. Gosta mesmo é de procurar as coisas novas pela internet e 
descobrir um mundo diferente do que está acostumada a viver. 

 

Oficina 13 

✓ Karen– Adora quando consegue montar as coisas do jeito que planejou. Aprendeu 
muitas coisas novas na oficina de hoje e pode se orgulhar dos avanços realizados 
durante esses dias de Power Point. Não vê a hora de mostrar a sua apresentação 
para os colegas. 

✓ Juliana – Sente a necessidade de ter um computador em casa para praticar tudo 
que está aprendendo na oficina. Gosta muito de saber montar apresentações, 
mas não tem para quem morar pois reside sozinha. Gostou do dia de hoje e está 
ansiosa para saber se vai conseguir apresentar para os colegas na próxima 
oficina.  

✓ Paloma – Sempre vai achar que precisava ter mexido mais neste programa. Gosta 
muito de fotos e de mexer com fotos. Em casa tem criado alguns efeitos especiais 
nas fotos dos netos e dos filhos. Tem vontade de aprender muito mais e está 
achando as oficinas fantásticas. 

✓ Lilian– O que mais gostou na oficina de hoje foi poder montar slides com lindas 
árvores e principalmente colocando muitos ipês. Acha que os recursos todos que 
temos de procurar imagens no Google e de poder usar são maravilhosos. Acha 
que fará bonito em sua apresentação na próxima oficina. 

✓ Cinira– Hoje, enquanto salvava as fotos, percebeu que tem mais de um caminho 
sempre para salvar e colar as coisas no computador. Começou a perceber o que 
é mais simples de fazer e o que é mais complicado. Precisa treinar mais os atalhos 
que utilizamos. Adorou a oficina e não se cansa de repetir que tudo isso é uma 
dádiva.  

 

Oficina 14 

✓ Karen– Foi uma experiência única poder mostrar um pouco do que fez para os 



 

 

colegas. Adorou todas as apresentações e aprendeu um pouco com todas elas. 
Adorou a oficina de hoje e acha que saber montar apresentações será muito útil 
a ela. 

✓ Juliana – Diz não ter feito uma apresentação muito grande pois faltou algumas 
vezes durante as oficinas de elaboração das apresentações. Escolheu falar sobre 
nutrição porque na idade em que os idosos se encontram, cuidar da alimentação 
é fundamental para ter uma melhor qualidade de vida, além de ser sempre um 
prazer poder se alimentar. Gostou muito da oficina de hoje.  

✓ Paloma– Achou que apresentar os slides que criou foi bom para aumentar sua 
autoestima e sua desenvoltura diante das pessoas, pois sempre foi muito tímida. 
Achou fantástico como cada uma pensou em temas tão diferentes e assim, pode 
aprender várias coisas novas. Editar fotos foi o que mais gostou durante os dias 
todos de oficinas voltadas para o uso do Power Point.  

✓ Lilian– Se divertiu muito mostrando as árvores que escolheu para montar a 
apresentação. Disse que se tivesse essa desenvoltura quando jovem, poderia ter 
feito um curso de teatro. Adorou compartilhar com todos a oficina de hoje.  

✓ Cinira– Quando assistia apresentações em faculdades, achava que aquele tipo de 
apresentação era muito complicado de fazer. No começo, achou complicado. 
Com o tempo, foi perdendo o medo e o resultado foi a criação de uma 
apresentação rica em fotos de todos os lugares do mundo. Adorou fazer a 
atividade e se sentir capaz de fazer o que sempre admirou em outras pessoas. 
Está aprendendo muito e está agradecida pelas monitoras, que prestam 
assistência com calma e paciência. 

 

Oficina 15 

✓ Karen– Felicidade é pouco para quem nunca se imaginou capaz de fazer as coisas 
sozinha no computador. A cada dia se sente mais capaz e mais perto do grupo 
jovem que é viciado em computador. Gostou de hoje. 

✓ Paloma– Apesar de não ter muito tempo para treinar em casa, está conseguindo 
aprender e sabe agora quais são as dúvidas pontuais em cada oficina, coisa que 
antes não acontecia pois tudo era uma grande dúvida na cabeça dela. Gostou de 
aprender os comandos e gostou da oficina que a cada dia engrandece seus 
horizontes.  

✓ Lilian– Gostou muito da Oficina de hoje e preparou um roteiro para treinar em casa 
sozinha. Anotou todas as funções e está animada para colocar em prática o 
aprendizado. Gosta de ir ao CEE porque não tem tempo em casa para mexer no 
computador e aqui, dedica alguns minutos só para ela, longe de problemas e de 
barulho.  

✓ Cinira– Ficou agradecida e feliz por ter um pedido seu atendido de ter mais oficinas 
sobre esses comandos que são tão úteis quando mexemos no computador. Não 
tem como agradecer o que estamos fazendo por ela. Anotou tudo e com certeza 
vai treinar em casa e vir bem afiada na próxima oficina. Está adorando conhecer 
coisas novas e esses atalhos tão eficientes.  

 



 

 

Oficina 16 

✓ Karen– “apanha” um pouco do computador mas hoje deu pra aprender muitas 
coisas. Adorou ter encontrado uma receita de bolo de chocolate e, já mandou para 
o e-mail  e pretende fazer logo que chegar em casa para o lanche dos netos. 
Copiou vídeos e imagens pela primeira vez. Adora o tempo que passa entre novas 
amigas nas oficinas. Está gostando cada vez mais de aprender pois são coisas 
úteis. 

✓ Paloma– ainda não pegou os comandos direito mas sabe que com treino tudo dá 
certo. Ainda está processando as informações aprendidas em atividades nas 
oficinas. Em casa, ninguém ajuda por falta de paciência. Gostou da atividade e 
acha que vai até sonhar com isso tudo hoje. 

✓ Lilian– acha que deu um bom paço hoje em relação a todas as outras oficinas. 
Anota tudo e treina em casa quando chega. Mas vê a necessidade de mais treino. 
As vezes impava nos treinos pois está sozinha e, como o marido está doente tem 
medo de atrapalhar e prefere ficar com a dúvida. Acha que a oficina está cada 
vez melhor.  

✓ Cinira– sempre que tem um atividade nova, treina em casa para não esquecer 
mais os comandos da oficina. Até sonha com as coisas que aprende. Acha que 
as oficinas possuem um modelo que facilita o aprendizado e que possibilita usar 
as mesmas coisas em diversas tarefas, o que facilita para a memorização. Sente-
se feliz em poder fazer parte dessa turma. Adorou a oficina de hoje! 

 

Oficina 17 

✓ Karen– recebe coisas que nem sabia abrir no e-mail. Aprendeu a responder 
também pelo celular e noções de segurança. Aprende cada dia mais. Acha tudo 
ótimo e tudo útil. Quando chega em casa, mostra para o marido como está 
evoluindo e ficou feliz pois ele admitiu que ela mexe bem no computador. Isso 
serviu para dar mais segurança e também como incentivo para aprender cada vez 
mais. 

✓ Paloma– recebe tantas coisas estranhas por e-mail e sempre soube que era vírus. 
Nunca trabalhou e o INSS fica mandando coisas. A sorte foi que o filho avisou para 
nunca abrir. Não sabia como denunciar e nem como deletar as coisas que não 
quer ver ou velhas. Muito boa a oficina de hoje. Precisou perder o medo de 
escrever para fazer a atividade de hoje e já pegou todos os e-mails das colegas 
de oficina. 

✓ Lilian– gostou muito da oficina de hoje porque foi muito prático. Aprendeu a colocar 
vírus na quarentena e a denunciar possíveis tentativas de invasão. Depois que o 
marido ficou doente, precisou assumir a verificação dos e-mails que chegam para 
ele. Somente sabia entrar no e-mail, ler e deixar lá. Filho não tem muita paciência 
para ensinar. 

✓ Cinira– recebe muitos vírus e morria de medo de usar e-mail pois pensava que só 
entrando na caixa de mensagens já pegava os vírus todos. Quer aprender cada 
vez mais pois está perdendo a insegurança e já consegue trocar e-mails com a 
filha. Amou poder aprender essas coisas hoje e deixar o e-mail mais seguro e 
nítido para procurar tudo que quer. 



 

 

 

Oficina 18 

✓ Karen– adorou a atividade da oficina de hoje. Foi muito gostoso. É exatamente 
isto que quer aprender (se comunicar). Crianças de hoje já nasceram na era digital 
e estar aprendendo agora é um privilégio!  

✓ Paloma– muito bom saber procurar uma mensagem bonita e enviar. Podemos 
pegar pensamentos dos outros quando temos dificuldades em escrever algo 
bonito, e claro, citando o poeta, o que aprendemos a fazer hoje por sinal! Adorou 
aprender que não era um “bicho de sete cabeças” como achou. 

✓ Lilian– gostou demais de aprender a mandar “mimos” de felicidade para as 
pessoas. Precisou sair um pouco mais cedo devido a uma conjuntivite séria que 
vem tratando.  

✓ Cinira– aprendeu muita coisa e gosta de reinventar tudo que encontra na internet. 
Adorou e viu que não é tão difícil, mas requer prática. Aprendeu o que é abrir uma 
nova guia e isso hoje, fez toda a diferença, porque ninguém nunca havia explicado 
o que era abrir uma nova guia e minimizar!   

 

Oficina 19 

✓ Karen– Hoje tivemos uma ajuda bem forte e focada, já que havia um monitor para 
cada idoso. Adorou a atenção exclusiva! Anotou tudo que aprendeu corretamente 
e fará em casa para treinar e enviar e-mail para todos! 

✓ Cinira– Adorou. Amanheceu com dor de cabeça, mas não quis perder a oficina. 
Deu um jeito de melhorar e veio e, não se arrependeu! Aprender a criar uma nova 
pasta foi excelente. Essa oficina é um luxo. O segredo é treinar. Aprenderam um 
caminho novo e muito eficiente. Selecionar o que queremos e saber onde está 
guardado, facilitou e muito a sua vida.  

✓ Lilian– Gostou muito porque mexeu bastante com uma orientação muito segura. 
Virou criança mexendo na internet. Está perdendo o medo de errar e se permite ir 
além de seus limites. 

 
Oficina 20 

✓ Paloma– Achou o “máximo” fazer tudo sozinha e conseguir montar uma nova 
fotografia. Diz que as oficinas estão cada vez melhores e que vai treinar muito em 
casa. 

✓ Karen– Percebeu que pode trabalhar no computador as fotografias de seu celular 
e colocar belas frases de amor em todas. Como a tecnologia pode ajudar sua vida 
e como está feliz de aprender demonstra para todos que conhece. Agradeceu mais 
um dia de atividades especiais. Adorou tudo que viu. Espera poder aprender a 
utilizar melhor um pen drive.  

✓ Cinira– Aprendeu a renomear a pasta e criar novos arquivos. Aprender esse tipo 
de coisa mostra o quanto é possível se divertir por horas no computador e como 
podemos levar alegria as pessoas com uma coisa tão simples. Adorou tudo e 
sempre quer aprender mais. 

✓ Lilian– Gostou demais e as vezes até se distrai com as belas fotos que encontra 
pela internet e se esquece de mandar para as amigas! A oficina além de muito 
produtiva é a terapia que necessita para ter forças para cuidar da casa e do marido 



 

 

que está doente. 
 
Oficina 21 

✓ Paloma– “aula boa mas ao mesmo tempo meio confusa, aprendemos juntas, 
erramos juntas.” Existe dificuldades em certas atividades, e facilidades em outras. 
Disse que tem tempo pela frente para treinar e aprender, porém há uma queixa de 
falta de tempo para treinar a atividade realizada na oficina, pois tem suas próprias 
atividades diárias.  

 
 
Oficina 22 

✓ Karen– Infelizmente devido à internet não conseguiu mexer em sua conta. Mas 
teve um primeiro contato com a conta da monitora e adorou! Não vê a hora de 
chegar a próxima oficina para poder “brincar” melhor com seu Skype! 

✓ Paloma– muito interessante um programa que facilita a comunicação das pessoas. 
Achou incrível a velocidade de comunicação e se divertiu com esse primeiro 
contato. Gostou muito de tudo que viu. 

✓ Lilian– ficou feliz que conseguiu fazer todo o cadastro sozinha e que conseguiu 
entrar sem ajuda de ninguém. Está pegando mais confiança nas coisas que pode 
fazer no computador. Achou ótima a oficina e só tem a agradecer a todas as 
monitoras pela paciência nestes meses todos.  

 
Oficina 23 

✓ Karen– Foi muito boa a oficina de hoje. O Skype “resolveu” me aceitar! As 
monitoras ajudaram muito. Hoje está muito agitada, mas mesmo assim foi ótimo. 
Se atrapalhou um pouco nos serviços da casa e ficou com a cabeça embaralhada 
para aprender, mas acha que mesmo assim conseguiu. 

✓ Paloma– Adorou fazer alongamentos novos e se sentiu muito bem durante a 
oficina. Achou trabalhoso mudar alguns dados no Skype, mas no final deu certo e 
o programa funcionou bem. Disse que deu para brincar bastante. Gostou muito 
das atividades! 

✓ Lilian– Muito bom! Essas oficinas são um lazer completo! Precisamos mudar o 
paradigma que a mulher e as idosas só servem para tarefas do lar. Ainda bem que 
isto tudo está mudando e podemos nos sentir iguais com essa inclusão na era 
digital. 

 
Oficina 24 

✓ Karen– Gostou da oficina de hoje e percebeu o quanto conseguiu caminhar 
sozinha no mundo da informática. A cada dia aprende mais. 

✓ Cinira– Apesar de ter perdido algumas oficinas, conseguiu se atualizar no Skype. 
Gostou muito do programa. Irá treinar mais em casa para recuperar as oficinas 
perdidas e estar mais “esperta” no próximo encontro. 

✓ Paloma– Ainda sente muita dificuldade nas conversações pois nunca gostou de 
escrever. Acha o Skype muito útil e com o tempo irá se adequar a ele. Gostou da 
oficina e vai tentar encontrar mais amigos baixando o programa em seu 
computador de casa. 



 

 

✓ Lilian– Precisou sair e não deu tempo de prestar seu depoimento sobre a oficina 
de hoje. 

 
Oficina 25 

✓ Paloma– Foi a única que ligou o computador sozinha, não quis escrever no Word sobre 

sua pesquisa e gostou, participou da conversa de voz via Skype.  

✓ Karen – Ficou impressionada com sua evolução pois já consegue realizar algumas 

atividades em casa, gostou da pesquisa que fez sobre a Itália porque tem muita vontade 

de visitar o lugar pesquisado. E achou muito interessante conversar pelo Skype.   

✓ Cinira– Já conhecia um modo semelhante do Skype, que é o FaceTime pois conversa 

com sua filha. Disse que presta mais atenção no que as colegas fazem do que ela tem 

para fazer.   

✓ Lilian– Relembrou e relatou dos anos que morou na Suíça, disse que gosta muito do que 

faz aqui, mas não realiza as atividades em casa porque não é preciso no seu dia a dia.    

 
Oficina 26 

✓ Paloma – Acha muito bonito poder compartilhar fotos com os colegas. Sempre podemos 

passar boas mensagens. Adorou a oficina de hoje e vai praticar em casa, pois mais 

tarde, poderá usar a mesma técnica no Facebook.   

✓ Karen – Já estava impressionada com sua evolução na oficina passada. Hoje achou que 

superou muitos limites e barreiras. Sente-se feliz com seu progresso. Gostou muito de 

mandar imagens as suas colegas de sala.   

✓ Cinira – Mesmo já conhecendo o Skype, não fazia ideia desse recurso. Achou que 

poderia apenas falar no telefone e trocar mensagens com desenhinhos. Gostou muito e 

tentará praticar em casa. Anotou tudo para não se esquecer.    

✓ Lilian – Adorou apender a mandar as fotos. Pode inclusive, mandar suas fotos 

particulares para seus familiares que moram longe. Sente-se grata por mais um dia lindo 

de aprendizado. Só tem a agradecer a oportunidade.     

 
 
Oficina 27 

✓ Karen– Foi bem legal o que aprendemos hoje. Gostou demais. Se perdeu um 
pouco no começo pois havia muita informação nova e útil, mas depois, foi 
perdendo o medo e aprendeu “direitinho”, deu tudo certo. Quanto mais 
aprendemos, mais ficamos poderosas. Anotar tudo é importante porque não 
devemos mais confiar em nossas cabeças. Assim, ficamos boa de raciocino 
também.  

✓ Cinira– Ótimo como sempre. Aprendi a salvar as coisas no pen drive, no tablete, 
no DVD e assim tudo ficou mais claro e organizado. Anotou o passo a passo de 
como faz tudo com a ajuda da monitora Sayuri. Espera relembrar tudo em casa e 
treinar bastante. Demos muitos passos à frente essa semana. Estou animada e 
queria repetir a oficina por mais um ano! 

✓ Paloma– Achou muito legal e muito útil. Problema é quando chega em casa. 
Precisa de muita ajuda para não empacar. Achou essa parte muito mais 
interessante que aprender sobre Skype, mesmo sabendo da utilidade dele. 

✓ Lilian – Foi uma ótima oficina. Aprendeu uma das coisas mais úteis quando 



 

 

usamos o computador. Adora imagens de flores e árvores e agora pode salvar 
tudo com mais amor e mais cuidado, sem lotar a memória do computador. Feliz 
por ter conseguido fazer tudo sozinha na segunda vez que tentou hoje. Isso já é 
mais do que uma vitória. Em casa ninguém tem paciência de ensinar assim como 
ensinam aqui. As monitoras deveriam ir embora para casa com a gente pois estão 
de parabéns no trato e paciência conosco. 

 
Oficina 28 

✓ Karen – A oficina de hoje foi uma das mais úteis que tivemos até agora. Muito bom 
poder aprender essas coisas. Não sabia que um Pendrive era tão útil! Está feliz 
com tudo que aprendeu, ainda mais depois de ter conseguido salvar as fotos do 
celular no Pendrive. 

✓ Cinira – Muito bom aprender essas coisas. Agora se policiará quanto ao uso do 
armazenamento interno do Pendrive. Só quer guardar fotos importantes e 
documentos úteis. Gostou muito da oficina de hoje e se divertiu vendo as fotos que 
conseguiu salvar em casa.  

✓ Paloma – Seu marido comprou um Pendrive para ela e, ficou parado sem uso 
nenhum. Não sabia nem como usar. Agora, salvará todas as fotos que faz com o 
tablete. Assim, vai desocupar a memória e poderá levar para revelar quando 
puder. Ele é pequeno e cabe na bolsa. Será ótimo tê-lo. Gostou de tudo. 

✓ Lilian – O que mais gostou de aprender foi a abrir os arquivos que ficam guardados 
dentro do Pendrive. Assim, poderá ajudar melhor o marido nessa fase difícil em 
que ele está vivendo. Terá acesso aos documentos dele que precisa para mandar 
por e-mail e, salvará novas coisas. Adorou a oficina.  

 
 
Oficina 29 

✓ Karen– Chegou atrasada devido à chuva e ficou muito chateada de perder os 
alongamentos de hoje. De resto, foi tudo muito bom. Skype sempre é muito 
divertido de mexer. Gostou de tudo que fez hoje.    

✓ Cinira– Foi muito boa a oficina porque consolidou o uso do Skype. Conseguiu 
copiar fotos no pen drive em casa sozinha. Aprendeu a mandar textos por e-mail 
e recuperá-los caso não encontre na caixa de entrada. Conseguiu inverter as fotos 
que estavam tortas em seu computador pessoal. Mandou coisas que recebeu via 
Skype por e-mail. Logo mais fará uma viagem e está se programando para usar o 
Google Maps em outros países. Vai se divertir muito.  

✓ Paloma– Hoje mandou e-mail das pastas que criou no pen drive pelo Skype. 
Mandou duas. Já consegue fazer as coisas todas em casa quase sem ajuda. Aqui 
na oficina ainda pede ajuda para fixar o conhecimento e porque ainda tem um 
certo receio de fazer alguma coisa errada. Gostou muito de ter aprendido este 
conteúdo. “Chegar onde chegamos com nossa idade foi maravilhoso. Faria tudo 
novamente”.  

✓ Lilian – Gostou muito da oficina de hoje. Tudo foi muito útil e importante. Mostrou 
o que aprendeu sobre Youtube na aula passada para o marido que é italiano e ele 
adorou. Agora, ficam ouvindo músicas e assistindo óperas juntos pelo computador. 
Nunca viu um site tão bacana como aquele. Está se divertindo em casa sempre 
que pode. 



 

 

 

Oficina 30 

✓ Karen– Muito boa a oficina. Aprendeu como enviar foto e como compartilhar 
conteúdo que vê quando entra no Facebook. Quer aprender a mexer mais pois a 
cinemateca que participa posta muitas coisas e, infelizmente os netos e filhos não 
tem paciência de ensinar. Sempre achou que era muito complicado mas vê agora 
que não é. É simples.    

✓ Cinira– Achou a oficina excelente. Disse que por mais que saiba mexer, sempre 
aprende uma função nova que vai ser útil nos próximos contatos com o site de 
relacionamentos.  

✓ Paloma– Já usa o Facebook, mas não sabe mexer direito em todas as funções 
que existem no programa. Relata que gosta de deixar o bate-papo online para que 
sua filha sempre veja quando está na internet e assim, podem conversar por mais 
tempo. Dessa maneira também, costuma avisar a filha quando chega de viagem. 
Acha um site muito divertido e repleto de jogos bons para a mente. Gostou de 
saber como usar a tecnologia simples a seu favor. 

✓ Lilian– A sobrinha criou um Facebook ao qual nunca havia mexido. Hoje foi 
realmente o primeiro contato com esta conta que já existia. Ainda está perdida 
com tantas informações novas e diferentes. Quer usar o Facebook com todas as 
medidas de prevenção que existem, já que os filhos aterrorizaram muito a respeito 
da utilização de redes sociais para idosos. Gostou do primeiro contato e espera 
que o programa seja realmente útil as necessidades dela e do marido.  

 

Oficina 31 
✓ Karen– Muito boa a oficina, como sempre. A única coisa que sabia fazer no 

Facebook era curtir as publicações das pessoas. Quer aprender direitinho como 
faz tudo porque acha divertido e uma boa maneira de passar o tempo. Não sabia 
que dava para compartilhar as coisas que as outras pessoas colocam. E para 
fechar o dia com chave de ouro, postou sua primeira foto que tirou com o celular. 

✓ Cinira– Já usa o Facebook a mais ou menos 4 anos. Todo mundo põe medo 
dizendo que não é seguro e que a vida pode ser vasculhada lá. Hoje aprendemos 
a ter segurança. Aprendeu a “travar” as informações. Diz que vai viajar e fica triste 
em perder as últimas oficinas e também de deixar a mãe sendo assistida por outras 
pessoas. Gostou muito de todas as oficinas e agradece tudo que as monitoras 
fizeram por ela. Vai sentir saudades. 

✓ Paloma– Usa o Facebook normalmente no tablete em casa porque é muito mais 
fácil de mexer. Aprendeu as funções do cadeado na página e não sabia para que 
ele servia. Gosta de mexer sempre que pode porque é uma diversão e também 
por causa dos jogos. 

✓ Lilian– Foi muito boa a oficina, mas ainda precisa de mais prática. Tem medo de 
se expor demais. Aprendeu a abrir o chat de bate papo para falar com o neto que 
não vê muito. Achou que não iria gostar do Facebook, mas se surpreendeu no final 
das contas. 

 
Oficina 32 



 

 

✓ Karen– Gostou muito porque com os vídeos vemos muitas coisas bonitas e 
coloridas. Depois vai olhar com calma tudo que postou e o que aprendeu. Agora 
vai poder assistir novas coreografias de flamenco para mostrar para as colegas do 
grupo de dança. Encontrou uma coreografia que é simples e fácil de adaptar para 
os idosos.  

✓ Paloma– Oficina de hoje foi “legal” e divertida. Pena que o vídeo que escolheu era 
muito grande e iria demorar para entrar no Facebook. Depois disto, encontrou na 
internet uma receita que estava devendo para Dona Mitil e encaminhou por 
mensagem privada, já que ela não veio na oficina de hoje porque está viajando 
com o marido. 

✓ Lilian– Foi muito boa a oficina. Encontrou um meio eficiente para armazenar vídeos 
do Youtube. Compartilhou diversos vídeos de forma oculta, ou seja, só ela pode 
ver e as demais pessoas não sabem que ela está online. Chegando em casa, vai 
mostrar para o marido todos os vídeos que assistiu de Ópera e de como o 
Facebook pode ser útil para outras finalidades. 

 
Oficina 33 

✓ Karen– Gostou muito de poder conhecer um site novo e muito divertido. Acha que 
a fase fácil da diversão já foi difícil já que hoje está mais “esperta” mexendo no 
computador. Esse tipo de jogo de hoje faz o cérebro funcionar. A hora passou tão 
rápido. Hoje temos a prática somente nas tarefas realizadas durante o dia a dia. 
Esses jogos vêm para exercitar aquela parte “preguiçosa” que todos nós temos e 
é justamente a que dá mais problema.  

✓ Paloma– Muito boa a oficina. Estamos em uma fase da vida que ligamos no 
automático todas nossas tarefas diárias e vamos assim, sem pensar em nada, até 
o final do dia. Não exercitamos o que precisamos pois estamos sempre na mesma 
rotina. Daí surgem jogos como estes que nos fazem pensar de maneira diferente 
e menos automática. Saímos da rotina. Esses novos desafios dados nessas 
oficinas fazem com que a gente raciocine de maneira diferente. Nosso cérebro que 
agradece a ajuda de vocês.  

 
Oficina 34 

✓ Karen– Gostou muito da oficina de hoje e está muito triste que tudo se acabou. Aprendeu 
bastante e agora já não se considera mais uma analfabeta digital. Só de não precisar da 
caridade dos filhos e do marido para aprender já é um alívio 

✓ Paloma– Oficina ótima, animada, mas com um “que” de despedida. Ficarei com 
saudades. 

✓ Lilian– Gostou muito de tudo hoje e se sente grata por tudo que pudemos ensinar. 
 
 
TURMA 3 
 
Oficina 1 

✓ Lucas– Computador para a gente é muito importante. Gostou demais da primeira 
oficina porque vai pegando as orientações que precisam na hora em que 
necessita. Nunca havia mexido no computador. É zelador de prédio e ainda 
trabalha em sua área. Não sabe nem ligar o computador. Acha celular um 



 

 

problema para mexer e acredita que as aulas de informática vão ajudar no uso do 
aparelho de telefone também. Foi muito bom ter começado a aprender e as 
monitoras são muito pacientes e solícitas.  

✓ Nelci – Já mexeu algumas vezes no computador mas quer aprender bem mais do 
que já sabe. Desempenha somente funções básicas. Sabe mandar e-mail e 
também jogar virtualmente. Gostou da oportunidade que está tendo e adorou o 
primeiro dia de oficina.  

✓ Camila– Antigamente mexia mais no computador. Agora, esqueceu de tudo que 
já havia aprendido e vê a oficina como um excelente resgate de memória. 
Costuma jogar bem na internet e nunca havia mexido no programa Paint e em 
nenhum outro de pintura. Gostou muito da oportunidade e vai começar a treinar 
em casa.  

✓ Valquíria– Gostou demais, mas ainda está muito ruim. Nunca havia nem chegado 
perto de um computador, mas sempre teve curiosidade para mexer. Precisa de 
muito contato ainda, mas não vai desistir. Adorou a oficina e a atenção dada pelas 
monitoras que são pacientes e ajudam com carinho.  

 

Oficina 2 

✓ Camila– Relembrou bem o que foi dado na última aula, e não teve muitas dificuldades, 
em relação ao proceder dos próximos passos do programa, porém disse que teve 
dificuldade para trocar as cores, por confundir a cor do desenho com a cor selecionada 
para a borracha, e para inserir a caixa de texto na bandeira. 

✓ Valquíria– teve grandes dificuldades na movimentação do mouse, diz que “não sabe 
nada”, que hoje estava com “muita dificuldade de aprender” e reclama muito que não 
enxerga o cursor do mouse no computador. Quis digitar números aleatórios, e o alfabeto 
por curiosidade, dizendo “foi a parte que mais gostei”. Evoluiu muito desde a primeira aula; 
diz que agora está pensando nela, pois faz algo que gosta e não está só se dedicando ao 
lar. Está muito agradecida por estar aqui, pois não tem condições financeiras para bancar 
uma aula e quer aprender e evoluir. 
 

Oficina 3 
✓ Camila– Gostou da atividade de hoje, porém disse que não foi bem pois saia da margem 

com o pincel, não tinha o controle da mão suficiente para colorir dentro da margem e teve 
dificuldade na escolha das cores (“Por uma questão pessoal, de não saber escolher as 
cores que combinam”). Ela também descobriu como recortava uma imagem para outro 
lugar do desenho e como fazia as formas geométricas em cima da imagem, como a 
estrela. 

✓ Valquíria– Gostou demais, achou que já evoluiu em relação às ferramentas, porém ainda 
tem muita dificuldade no domínio do mouse. 

Oficina 4 

✓ Valquíria– Gostou muito da atividade de hoje porque se divertiu e se distraiu. 
Gostou muito dos joguinhos. Não achou difícil, mas acha que não presta muita 
atenção jogando e logo se perder entre tantas coisas coloridas. Está mais fácil 
mexer no mouse. Ele antes era duro e agora está bem tranquilo para mexer. Já 
vê o cursor piscando sem tantas dificuldades. Já vê o mouse também de forma 



 

 

diferente. Conseguiu organizar sua vida em casa para frequentar as oficinas. Aqui 
não se sente mais sozinha e pode fazer novas amizades, além de aprender a usar 
o computador.  

 

Oficina 5 

✓ Valquíria– Adorou poder brincar mais uma vez. Acha que melhorou “um bocado” 
perto das outras Oficinas no manuseio do mouse. Se sente mais segura e mais 
feliz com sua evolução. Muito divertido esse site de jogos.   

✓ Camila– Achou ótima a Oficina de hoje porque usou muito a cabeça durante os 
jogos, já que todos precisam de habilidade em lidar com o mouse e muita atenção 
na execução das tarefas. Foi muito divertido. Valeu à pena. 

 

Oficina 6 

✓ Valquíria– Adorou a experiência de digitar e se impressionou com o aparecimento das 

letras na tela, porém afirma que hoje não está muito bem pois está cansada, e por isso 

não sabe sobre o que escrever, achando um pouco difícil pois esquece rápido os 

comandos também. Entrou na internet, em um site de recitas para então escrever sobre, 

sendo a parte que mais gostou. Gostou também da mudança de cor das letras e continuou 

com a dificuldade de enxergar o cursor do mouse. Está disposta a evoluir e aprender mais, 

e afirma “cada vez estou melhorando mais”. 

✓ Camila– Escreveu no Word um poema de Camões, sabendo ele de cabeça. Se 

impressionou com as diversas funcionalidades e ferramentas do programa. Entrou na 

internet para pesquisar uma imagem de Camões e colocar junto ao seu poema. Disse que 

tinha facilidade em datilografar, mas que digitar no computador é mais difícil. Adorou a 

aula de hoje, e disse que com o tempo irá aprender a mexer em todas as ferramentas do 

Word. 

 

Oficina 7 
✓ Camila– Gostou e aprendeu bastante, porém disse ter dificuldade em memorizar as ações 

que aprendeu (copiar, colar e desfazer), pesquisou frases, poemas e uma imagem de 
paisagem, e sentiu dificuldade em usar o mouse para selecionar o texto, achando mais 
prático usar o teclado; 

✓ Nelci – Gostou bastante, pesquisou poesias, imagens sobre amizade e paisagens bonitas, 
receitas de bolo e uma letra de música do cantor Roberto Carlos e não teve maiores 
dificuldades.  
 

 

Oficina 8 

✓ Nelci – Nunca tinha visto nada igual antes. Não sabia que podíamos ver isso tudo 
através de uma simples pesquisa de endereço. Aproveitou para visitar a Itália. Viu 
diversas casas que ficam na montanha e se sentiu extasiada com tamanha beleza 
dos lugares. Foi muito bom. Aproveitou e visitou alguns lugares que conheceu 
pessoalmente. Recordar é viver. Foi maravilhoso. 

✓ Camila– Depois de encontrar a minha casa aqui em São Paulo, fomos ver a minha 



 

 

casa na praia. Chegamos até a entrada do condomínio e as ruas ao redor. Isso 
foi uma coisa impressionante de ver. Viu seu sítio por cima também devido ao 
satélite. Achou uma invasão de privacidade, mas não conseguia parar de olhar as 
coisas e lugares novos. Quer aprender a usar o Google de GPS. Adorou a oficina 
de hoje. 

✓ Valquíria– Gostou demais de tudo que viu. Passeou “pra burro” hoje! Depois de 
encontrar sua casa, pode viajar para Roma, Suíça, Portugal. Não queria mais 
voltar para cá. Só assim para conseguir viajar na idade em que está e com alguns 
problemas de saúde que tem. Foi maravilhoso poder ver tantas coisas novas 
mesmo com o glaucoma atrapalhando sua visão e a fazendo se cansar rápido. 
Oficina maravilhosa com monitoras pacientes.  

 
 
Oficina 9 

✓ Nelci – Gostou de tudo que aprendeu hoje e da oficina. Antigamente, quando 
queria ir para algum lugar, ligava para 156 e lá, eles davam as coordenadas de 
que transporte público pegar. Agora com esse Google, tudo ficou bem mais fácil. 
Aprendeu que pode até imprimir as rotas no Google Maps. Facilitou e muito a 
minha vida. Testou em casa depois da última oficina e conseguiu fazer tudo 
sozinha. Depois dessa oficina de hoje, se sente mais confiante e já vai tentar 
aprender uma rota para visitar uma amiga que está acamada.  

✓ Camila– Com ajuda das monitoras, consegue ir para qualquer lugar! Ainda tem 
dificuldades de ir sozinha. Relata que quando está em casa sente muita preguiça 
de mexer em qualquer outra coisa que não seja joguinhos. Mas vê a necessidade 
de aprender a utilizar mais o Google Maps porque ele é muito útil. Usa GPS no 
carro, mas pretende utilizar o Maps para aprender. Gostou muito da oficina. 

✓ Valquíria– Gostou de tudo hoje! Está se sentindo mais “animadinha” conforme as 
oficinas vão acontecendo. Acha que está ficando melhor a cada dia. Hoje, “correu” 
algumas ruas que não sabia como chegar da sua casa. Não sabe muito andar 
sozinha, mas quando precisa, dá um jeito e vai. Ficou feliz em saber que o Maps 
pode ajudar.  

 
 
Oficina 10 

✓ Nelci – Gostou muito da oficina de hoje e se divertiu tentando sentir os diversos 
cheiros que estavam ali. Achou bem difícil porque as vezes os cheiros se 
confundiam. Alguns cheiros como mostarda e catchup lembram crianças que 
adoram hambúrguer. Agora vai prestar mais atenção no cheiro que vem das 
coisas, lugares e alimentos. 

✓ Camila– Adorou a oficina mas achou lamentável sua performance. Achou que 
deveria ter acertado mais! Comentou que leu em alguns artigos que os orientais 
e seus descendentes possuem menos olfato que os ocidentais. Que eles são 
muito mais visuais do que olfativos. Acertou metade de todas os aromas.  

 
 
Oficina 11 

✓ Nelci – Gostou muito da atividade, pois pode aprender mais sobre a edição de textos no 



 

 

word e trabalhar com música.  
✓ Camila– Relatou que já tinha usado o word, mas esquece muito as funções. Gostou da 

pesquisa na internet para encontrar a música do Roberto Carlos. Copiou, colou, mudou 
de cor. Orientamos à ela que anote os passos principais, para que ela possa consultar 
quando precisar. 

 
 
Oficina 12 

✓ Valquíria – Gostou bastante da atividade. Escolheu montar uma apresentação sobre o Rio 
de Janeiro. Nunca tinha mexido no programa. 

✓ Nelci – Gostou muito da atividade, tudo é novidade, não conhecia o power point. Disse 
que vai tentar treinar em casa para montar a apresentação. 

✓ Camila– Gostou da atividade, mas falou que recebeu muita informação e não vai 
conseguir guardar. Orientamos que ela anote os principais passos para consulta quando 
necessário. Está montando apresentação sobre Poetas e Poemas 

 

Oficina 13 
✓ Nelci – Aprendeu bastante coisa e gostou muito de editar os slide para a apresentação. 

Teve dificuldade de ajeitar o tempo da apresentação de cada slide e gravou bem a parte 
de copiar e colar. Em geral se saiu muito bem, e seu trabalho sobre a Itália foi finalizado 
com sucesso.   

✓ Camila– Gostou bastante desta aula de finalização, ficou impressionada com os efeitos 

que era possível fazer com cada slide e fez os últimos detalhes. Para se certificar de que 

conseguia salvar o documento, ela tentou duas vezes para gravar bem e anotou os últimos 

detalhes. Disse que fazer tudo na hora com ajuda era fácil, o difícil é gravar todas as 

informações que recebeu. Estava nervosa para a apresentação e fez um breve treino de 

sua apresentação sobre poemas.   

✓ Valquíria– Achou “meio complicadinho” mas achou muito bonito as molduras que editou 

em seus slides sobre o Rio de Janeiro. Ela terminou de fazer as legendas de cada imagem 

e acertou o tamanho e formato das letras. Aprendeu como copiar e colar, pois, não 

precisou de ajuda nessa parte. Estava muito nervosa para a apresentação e fez um treino, 

mas disse que “nunca apresentei antes, fico muito nervosa”.  

 

Oficina 14 
✓ Nelci – Gostou muito da atividade hoje pois gosta de se distrais aprendendo coisas novas. 

Poder jogar e arejar a mente e fazer o cérebro funcionar bem.  
✓ Valquíria– Gostou muito. Percebeu que está evoluindo bem em relação ao início das 

Oficinas. Sempre que pode agradece as monitoras por ajudar em sua evolução. Como é 
véspera de dia das crianças, deu presente para todos mundo. 

 

Oficina 15 
✓ Valquíria – Ficou envergonhada de falar na frente de todos. Escolheu produzir uma 

apresentação sobre o Rio de Janeiro porque acha linda a cidade, apesar de não conhece-
la pessoalmente, conhece por fotos. 

✓ Nelci – Gostou de fazer a apresentação, mas também ficou com vergonha de falar em 
público. Falou que não se sente muito a vontade em falar para muitas pessoas. 

✓ Camila– Fez apresentação sobre Poemas e Poesias e gostou de explicar sobre os autores 
preferidos dela, apesar de timidez, segundo a própria. 



 

 

 

Oficina 16 
✓ Valquíria - Devido a história pregressa de saúde, D Valquíria ficou emocionada com a 

atividade e pediu para trabalhar em outro tema. A monitora sugeriu que ela fosse para site 
de jogos e ela topou. No momento da conversa, ela contou que tem suspeita de algo ainda 
não informado pelos médicos e  por isso, ficou emocionada com o conteúdo da campanha 
Outubro Rosa. 

✓ Nelci - Gostou da atividade e manifestou que é importante esse tipo de campanha de 
prevenção. Pesquisou sobre a madrinha da Campanha. 

✓ Camila - Gostou da atividade e falou que anda esquecendo muitas informações de como 
mexer no Word. 

 

Oficina 17 
✓ Lucas– Tirou fotos e fez vídeo com seu celular . Gostou muito da atividade e disse que 

vai trazer a máquina fotográfica para poder aprender a baixar as fotos em casa. 
✓ Nelci – Tirou foto com celular, gostou muito da atividade, mas observou que teve muita 

informação.  
✓ Camila– Gostou de baixar as fotos para o computador, trouxe o cabo e disse que nunca 

tinha baixado fotos. Gostou de fazer filmes, não imaginava que era tão fácil. 

 

Oficina 18 

✓ Lucas– Hoje quase que aprendeu tudo! Um dos sonhos era saber mexer na 
máquina fotográfica que ganhou do filho de natal. Tirou muitas fotos pelo bairro. 
Aprendeu a baixar as fotos todas para uma pasta criada com o nome dele e depois 
a mexer na estrutura delas através do Power Point. Foi muito bom. Está 
aprendendo realmente a mexer nessa máquina que geralmente é para jovem. 
Gostou muito de verdade.  

✓ Nelci – Não conseguiu baixar as fotos que tirou por alguns problemas ocorridos no 
cabo do celular. Portanto, trabalhamos fotos mais antigas que havia tirado em 
outra oficina. Conseguiu fazer molduras lindas e colocar belas flores recortadas 
em outras fotos. Fez diversas montagens criativas e confessa que ficou 
maravilhada com o que podemos fazer usando o computador. Adorou a oficina e 
todo apoio da monitora que incentivou cada gesto e cada descoberta.  

✓ Camila– Fez muitas montagens e se divertiu vendo as fotos que tirou com seu 
celular. Antes achava que as fotos ficavam para sempre no aparelho de celular, 
então, evitava usar porque não tinha mesmo como ver fora dali e muito menos 
revelar. Ficou surpresa de como é simples de mexer. Adorou fazer o antes e o 
depois de cada foto. Cada dia gosta mais das oficinas pois aprende coisas úteis, 
belas e divertidas que vai levar para resto da vida.  

 

Oficina 19 

✓ Lucas– Muito legal essa maneira de se trabalhar com fotos. Eu via a molecada 
mexendo nas fotos e ficava achando que era muito difícil e precisava de muitas 
coisas para fazer. Hoje eu vejo que é bem simples até. Gostei muito da Oficina e 
agora mexer na minha máquina está mais fácil. Farei mais uso dela.    



 

 

✓ Nelci – Aproveitei e trabalhei nas fotos que baixei e semana passada não consegui 
mexer. A oficina foi muito boa. Acho que vou levar as monitoras para casa para 
que elas nos ajudem lá também! Assim não esquecemos nada do que 
aprendemos hoje. Com o passar do tempo o grau de dificuldade aumenta, mas 
eu não estou sentindo mais. Já me sinto bem segura.  

✓ Camila– Fez muitas montagens e se divertiu novamente vendo as fotos que tirou 
com seu celular. Pode pegar imagens diferentes no Google e usar em suas fotos. 
Sempre achou que era uma coisa impossível de se conseguir fazer nessa idade, 
mas quebrou muitos tabus e sua mente ainda está aberta. 

 

Oficina 20 

✓ Todos faltaram. 

 

Oficina 21 

✓ Nelci – Eu não sabia que com esse programa podíamos montar grupos para 
conversar e falar com as pessoas que estão em outros países. Adorei a oficina e 
ainda tenho muitas dúvidas sobre esse programa, mas que serão tiradas nas 
próximas vezes. Tentarei usar em casa. Gostei muito. Também vou usar para 
falar com a Dona Camila! 

✓ Camila– Achei bem complicado de fazer o cadastro, mas com a ajuda das meninas 
tudo deu certo. Depois na hora de usar achei mais simples do que eu pensava. 
Gostei muito da oficina de hoje e espero aprender mais sobre esse programa. Vou 
instalar em casa e aprender a usar lá!  

 
Oficina 22 

✓ Nelci – A oficina de hoje foi excelente. Aprendi muito mais coisas que nas últimas 
oficinas sobre Skype. Mandar fotos é bem complicado, mas é a chave para anexar 
documentos em qualquer outro tipo de programa, então, melhor treinar cada vez 
mais para não ficarmos com dúvidas. Me diverti muito lendo as conversas do 
grupo e compartilhando imagens de lugares do mundo. Espero conseguir fazer 
tudo isso em casa sozinha!  

✓ Camila – Mesmo com muita dificuldade sobre algumas coisas no computador, 
acha que o Skype está sendo bom e divertido. As monitoras têm tanta paciência 
que dá mais vontade de aprender. Pegar as imagens do Google Imagens foi outra 
tarefa bem diferente. Não sabia que apareciam tantas imagens quando 
procuramos alguma coisa lá. Adorei a oficina de hoje. Algumas coisas ainda dão 
um nó na minha cabeça, mas vou conseguir porque depois das oficinas eu confio 
mais em mim usando esta máquina. 

 
Oficina 23 

✓ Nelci – Legal demais esse YouTube. Poder rever uma novela antiga que eu 
gostava muito foi muito bom. Agora que sei, posso reviver em casa muitas coisas 
que perdi na televisão. Foi como se fizesse uma viagem no tempo. Gostei demais 
desse recurso, mesmo não tendo interesse na maioria de cosias que vi por lá 
porque achei que era pra pessoas mais jovens. Oficina foi muito boa.  



 

 

✓ Camila – Muito bom poder ver as coisas que estão no YouTube. Gostou muito. O 
único problema da página é que ela traz muita informação de vídeos, cores e tudo 
mais. Isso confunde minha mente! Mas foi bom para podermos focar na nossa 
busca e atividade desenvolvida. Gostou muito da Oficina e de poder relembrar 
algumas músicas que a muitos anos não encontrava mais para escutar.  

Oficina 24 
✓ Nelci – Música italiana me lembra meus pais e foi atrás delas que eu fui. Foi muito 

bom ver a tradução e sobre o que todas falavam. Gostei muito da oficina de hoje 
e até copiei um trecho de uma letra para mostrar para uma sobrinha. Me diverti 
muito com tudo isso.  

✓ Camila – Maravilhoso poder encontrar as músicas que fazem parte da vida da 
gente. Achei uma música que tocou em meu casamento e que ainda é deliciosa 
de escutar. Relembrar esses momentos da nossa vida vale à pena. Momento 
triste temos que esquecer mesmo, mas esses alegres, devemos relembrar 
sempre. A oficina foi muito boa. Me diverti muito. 

 
Oficina 25 

✓ Nelci – Sempre procura por notícias, mas não sabia que nesses sites maiores era 
tudo mais fácil e confiável de se ver. Achou muito legal. Vai entrar em casa para 
procurar mais coisas. Pode ler diversas notícias sobre os atentados de Paris e 
sobre o desastre ambiental de Mariana. Gostou muito da oficina e por isso nem 
viu o tempo passar.  

✓ Camila – Recebe jornal a Folha de São Paulo em casa, mas não imaginava a 
facilidade que era entrar e ver as notícias em tempo real. Tudo que está 
acontecendo no mundo em um segundo já podemos fazer. Antigamente tínhamos 
que esperar as notícias no rádio e ele mal pegava, depois veio a televisão. Jornal 
em papel não era tão completo como temos hoje. Adorou a oficina. Agora tem 
uma nova fonte de informações e conhecimentos para olhar em casa. 

 
Oficina 26 

✓ Todos faltaram. 

 

Oficina 27 
✓ Nelci – Achou boa a oficina. Existem jogos bem difíceis nesse site. Joga sempre 

que pode na internet, mas apenas os jogos que estão à disposição no Facebook. 
Achou desafiante e tentará jogar mais vezes. 

✓ Camila – Gosta muito de quebra-cabeça e achou bem tranquilo os jogos que 
escolheu. Gostou muito da oficina. Diferentemente da colega, não possui 
Facebook para jogar ainda. Pode escolher os jogos que mais gosta de brincar. 
Foi muito divertido.  

 
Oficina 28 

✓ Nelci – Já fazia uso do Facebook, mas não sabia as questões sobre segurança e 
privacidade. Entrava mais para fazer contato com parentes distantes e para jogar. 
Parece que está aprendendo tudo agora. Gostou muito e até se interessou mais 
pela atividade no Face.  



 

 

✓ Camila – Não tinha Facebook e criou hoje. Foi seu primeiro contato e ficou 
maravilhada com as pessoas que pode rever, desde o filho que mora longe até 
colegas que não via a muitos anos. Achou muito difícil e bem complicado em um 
primeiro momento pois nunca havia mexido antes. Espera desenvolver melhor e 
aprender mais. Tem muita informação para guardar mas sabe que só mexendo 
vai conseguir aprender melhor. Anotou tudo e tentará entrar em casa sozinha. 
Gostou do que viu e ainda tem dificuldades para aprender. Gostou da oficina.   

 
 
Oficina 29 

✓ Camila – Segundo dia de uso do Facebook. Criou aula passada, mas não conseguiu 
entrar em sua residência. Achou que precisava fazer um novo cadastro. Hoje a oficina foi 
muito boa e menos complicado do que a oficina passada. Repetiu tudo diversas vezes até 
aprender. Quer mostrar para o marido tudo que já consegue fazer e também mostrar as 
fotos do filho que está distante. Ainda acha bem complicado, mas cada dia que passa fica 
mais gostoso de mexer. Está ansiosa pelo que ainda vai aprender. Está mais segura 
quando mexe no computador e entra na internet. 

 

Oficina 30 
✓ Camila – O que mais gosta de fazer no computador é jogar, por isso a Oficina de 

hoje foi excelente. Achou tudo muito legal e divertido. Está começando a perder 
todos os medos de rede social e achando muito divertido poder se relacionar com 
as pessoas assim. “Jogar é comigo mesma”. 

✓ Nelci – Já jogava antes no Facebook mas adorou as ficas que recebeu e a ajuda 
nos níveis difíceis dos jogos. O mais legal da Oficina é que se sentiu muito 
importante quando sentou do lado da colega para ensinar os jogos. Nunca achou 
que fosse ensinar alguma coisa para alguém nesta idade em que está. Se sentiu 
capaz e muito importante. Adorou a oficina e esse sentimento de capacidade que 
está sentindo. 

 
Oficina 31 

✓ Camila – O mais importante para mim nessa “reta final” de oficinas está sendo 
poder repetir tudo que tenho dificuldade até aprender de verdade. As monitoras 
têm toda a paciência do mundo em ajudar e isso nos motiva a aprender cada vez 
mais. Adorou a oficina.  

✓ Nelci – Achou que soubesse tudo sobre jogos e o Facebook e hoje percebeu que 
está longe de saber sobre tudo. Aprendeu muitos macetes dos jogos e isso a 
incentivou a jogar e a aprender mais sobre as funções do Facebook. Adorou a 
oficina e se sente realizada.  

 
Oficina 32 

✓ Nelci – Gostou da oficina de hoje porque foi bem tranquila. Nem vimos a hora 
passar. Pude mostrar a todas fotos da minha família pelo Facebook, além de olhar 
e responder todos os e-mails que estavam atrasados, já que está sem internet em 
casa. Depois mostrou que aprendeu a compartilhar sozinha as notícias que gosta 
no Facebook. Vai sentir muitas saudades quando essa rotina das oficinas acabar. 
Valeu muito à pena.  



 

 

 
Oficina 33 

✓ Nelci – A oficina de hoje foi boa e bem tranquila. Gostei muito do que aprendi até 
agora. Tudo foi muito bom. Aproveitei para tirar as dúvidas que ainda tinha.  

✓ Camila – Muito boa a oficina, como sempre. Sentirei saudades. Minhas manhãs 
serão mais vazias depois de sexta. Estou adorando os jogos e o Facebook. 
Agradeço a paciência das monitoras e todas as dicas dos joguinhos.   

 
Oficina 34 

✓ Nelci – A oficina de hoje foi simples e em ritmo de festa. Muito bom.  
✓ Camila – Foi tudo tranquilo. Nem deu para se cansar hoje!   

TURMA 4 
 
Oficina 1 

✓ Diego – Nunca havia mexido no programa Paint. Não encontrou dificuldades nesta 
primeira oficina. Só precisa treinar mais porque achou o programa um bom 
passatempo quando se está mexendo no computador. Quando trabalhava, 
chegou a utilizar computador pata tabular dados estatísticos e de contabilidade 
em um pacote de serviços do Lottus. Hoje, só abre a internet para ver o banco e 
fazer as operações bancárias. Mexe no e-mail, lê notícias de jornal pelo portal IG. 
Não sabe anexar arquivos para mandar por e-mail e é uma das coisas que 
necessita aprender. Possui redes sociais ativas, mas pouco olha. Sabe usar 
impressora e scanner. Alguma coisa ainda faz sozinho. Gosta de pesquisar coisas 
diferentes no Google. Gostou muito da oficina e acha que vai aprender muitas 
coisas novas.  

✓ Vera– Usa o computador em casa para enviar e-mails, verificar a conta do banco, 
Facebook e Google. Nunca teve contato com o programa Paint mas foi muito bom 
para treinar coordenação motora e aprender técnicas novas. Se divertiu e acha 
que tudo só tende a melhorar. Gostou da oficina. Não achou algo chato e metódico 
como os tele centros.  

✓ Gabriela– Usa o computador pois o neto ensinou as coisas mais básicas em 15 
dias. Tem muito medo de fazer compras sozinha pela internet, sempre pede ajuda 
a uma amiga quando precisa. Usa muito o Google, Redes Sociais e Youtube. 
Nunca havia mexido no Paint. Vai treinar mais Paint em casa para poder mandar 
coisas coloridas para os amigos por e-mail. E-mail já está “craque”, mas não sabe 
anexar os arquivos também. Usa todo dia o Facebook e lê notícias nos portais 
dos jornais. Já usa Skype pois fala com a filha que mora longe todo final de 
semana, o que fez a conta do telefone baixar e ela poder usar o dinheiro para 
outras coisas. Gostou muito da oficina e está ansiosa para aprender a lidar com 
fotos.  

✓ Luzia– Gostou da oficina de hoje. Usa internet para pegar as receitas que assiste 
as mulheres fazendo pela televisão. Recebe e envia muitos e-mails. A alguns dias 
o computador de casa está parado pois acabou a bateria e nem com a ajuda da 
tomada ele liga. Usa muito o Google e não tem Facebook, mas deseja muito fazer 
um. Se acha muito preguiçosa para aprender e fazer as coisas que precisa em 
casa. Computador fica meses parado até ela se animar para mexer. Não tem 



 

 

nenhuma pessoa jovem morando em casa e não tem para quem pedir ajuda. Um 
sobrinho que está ajudando a resolver o problema de bateria do computador.  

 

Oficina 2 

✓ Diego – Disse que antes não usava o Paint, mas que gostou e treinou em casa, e que é 
muito bom para poder treinar o uso do mouse. 

✓ Vera– Disse que nunca desenhou, sua primeira vez desenhando no Paint e gostou do 
programa e da atividade realizada na oficina.  

✓ Gabriela– Fez dois desenhos, essa semana se sentiu melhor que semana passada por 
causa de sua vista, está gostando e gosta de tirar foto dos momentos na oficina para 
mostrar para sua filha.  

✓ Luzia– Desenhou pela primeira vez no Paint, mas não          teve muita dificuldade, pois 
relembrou os tempos de professora desenhando e pintando um elefante. 

✓ Inês- Não pode fazer exercícios físicos, pediu para ser    dispensada da atividade física. 
Não quis fazer mexer no computador, ficou apenas observando os demais, mas não vê a 
hora de começar a usar porque nunca usou e tem muita vontade de aprender. Disse que 
vai comprar um caderno de desenho para ter algumas ideias, pois nunca desenhou bem 
e contou que os desenhos que viu são muito bonitos e muito bem desenhados.  

 

Oficina 3 
✓ Diego – disse que o Paint requer habilidade e memória, pois tem uma série de passos a 

serem seguidos até uma certa função. Já sabe como salvar e diz que está praticando o 
uso do Paint em casa. 

✓ Gabriela– achou essa aula difícil porque tem dificuldade em mexer no mouse, porém disse 
que foi benéfico essa atividade porque pode aprimorar e treinar para melhorar essa 
dificuldade. Disse que é uma pessoa que tem mais raciocínio e memória do que a prática 
em si, dizendo que o Paint irá ajudá-la. 

✓ Luzia– disse que por causa de sua postura aqui na oficina tem dificuldade e incomodo 
para mexer no mouse, pois em sua casa tem outra postura e mais facilidade para mexer 
no mouse. Gostou da atividade, e aprimorou o uso no Paint recortando e colando a figura. 

 
Oficina 4 

✓ Diego – Gostou muito e achou alguns jogos com graus diferentes de dificuldades. Alguns 
cansam um pouco a nossa vista. Mas foi muito divertido. Espero lembrar de jogar mais 
em casa.  

✓ Luzia- Muito bom poder brincar um pouco. Esses jogos nos divertem e mexem com nossa 
memória. Foi bem "bacana". Anotei tudo para jogar em casa depois. 

✓ Gabriela– No começo teve algumas dificuldades, mas depois foi se acostumando e serviu 
para refrescar a memória e treiná-la também. Gostei muito de poder brincar hoje. 

 

Oficina 5 
✓ Diego – Foi excelente os jogos de hoje. Foram realmente ótimos exercícios para exercitar 

a nossa memória. Jogou quebra-cabeças e achou difícil. A cor escura dele incomodou um 
pouco a vista. Depois jogo palavras cruzadas. Não sabia que dava para fazer pelo 
computador, já que sempre jogou as que vinham em jornais e revistas. Gostou muito da 
oficina. 

✓ Gabriela– Foi muito boa a oficina da hoje. Vai tentar jogar mais neste site em casa porque 
não conseguiu terminar a paciência spider durante o tempo da oficina. Treinou em casa o 
site dado na oficina passada, o Cérebro nosso, e conseguiu evoluir no jogo do 



 

 

estacionamento. Durante a oficina passada, foi até o nível 12. Em casa, foi até o nível 40. 
Está ficando boa em jogos para memória e está incorporando a sua vida tudo que vem 
aprendendo durante as oficinas. Hoje jogou também o quebra-cabeças, mas o site não 
ajudou. Vieram peças que não se encaixavam em nenhum lugar. Fará uma reclamação 
no site. 

 

Oficina 6 
✓ Gabriela– Já sabia digitar no programa Word, mas não sabia das suas diversidades, ficou 

impressionada. Ficou mudando as cores das letras e disse que agora irá mudar sempre, 
a fonte, o tamanho e a cores e mostrará para seu filho que aprendeu, “ele sempre 
mandava eu trocar a letra, ou aumentar o tamanho mas eu não sabia fazer isso, agora eu 
sei.”. Pesquisou imagens no Google para inserir no Word e anotou passo a passo de como 
fazer, pois irá treinar em sua casa.  
“ A aula de hoje foi muito produtiva, gostei muito!”   

 
Oficina 7 

✓ Gabriela– ´’achei difícil”, como justificativa disse que são muitas propriedades e para 
conhecer todas iriam muitas aulas e muito tempo, mas o que foi feito na oficina de hoje 
conseguiu entender para fazer em casa.  

✓ Vera– ‘Já conhecia o Word’ pelo fato de seu trabalho, ela usava muito o programa, porém 
com a atualização e com a diminuição do uso, disse que não conhecia muitas de suas 
funções como de inserir fotos e desing. Gostou das novas mudanças e quando necessário 
já sabe como usar. 

✓ Diego- Já usava o Word antes, mas apenas para fazer digitação com a oficina de hoje 
puder aprender as edições que posso fazer no meu texto. ‘Isso é muito bom e de bastante 
uso”.  

✓ Luzia– ‘Nossa, quanta coisa’ um programa muito completo, gostou de aprender porque 
quando for usar já tem uma noção de como utilizar algumas ferramentas, e disse que 
estas são importantes para o auxilio na digitação de um bom texto.   

 

Oficina 8 
✓ Gabriela–Adorei hoje, porque pude ir a vários lugares que já visitei pessoalmente e pude 

mostrar para vocês onde minha filha mora, onde meu neto estudou e mostrei, indiquei 
lugares para vocês visitarem. Não sabia que existia o Google Maps e que irá acessar em 
casa para rever lugares visitados e para escolher novos destinos.    

✓ Diego- “Gostei de ver minha casa”, descobriu e ficou surpreso com o Google Maps porque 
não sabia que existia uma ‘imagem real’ dos locais de todo o mundo, mostrou sua casa e 
de alguns familiares. E foi para pontos turísticos que gosta como, a Ponte da Amizade a 
Fonte de Trevi e a 5º avenida de Nova Iorque. 

 
Oficina 9 

✓ Gabriela– ‘Não sabia que o Google fazia isso”, disse que gostou de hoje porque sempre 
fez um único caminho para ir onde tem costume, e hoje viu outro caminho que pode ser 
utilizado.  

✓ Luzia– Hoje foi 1ª vez que acessou o Google Maps, disse que gostou e será muito útil. 
Devido a necessidade de sua família quem leva as pessoas para os lugares é Marlene, 
como algumas vezes não conhece os lugares ou o caminho que será feito até chegar no 
destino, disse que agora já  



 

 

tem um recurso para utilizar como descobrir quando tiver dúvida do caminho que for 

precisar fazer. 

✓ Diego- Já utilizava o Google Maps, pois uma vez precisou ir para um lugar que nunca 
tinha ido, então não conhecia o caminho. Disse que mesmo vendo o caminho antes, ele 
errou porque a rua que indicava no Google Maps tinha se tornado contramão, mas que 
conseguiu chegar ao seu destino perguntando informações para as pessoas na rua. ‘É 
muito bom o Google Maps, porém alguns imprevistos podem acontecer’.  

 

Oficina 10 
✓ Gabriela– Achou uma atividade ótima. Conhecia algumas essências e desconhecia outras 

porque não usa, como mostarda e catchup. Achou difícil. Fez uma reflexão do quanto 

difícil é ficar sem sentir cheiro nenhum. Não poder experimentar uma comida porque o 

paladar vai embora junto. Não poder sentir cheiro de queimado. Queria ter ido melhor na 

atividade.  

✓ Isabela– Foi a primeira oficina e gostou demais. Se divertiu, riu e conheceu gente nova. 

Acertou quase todas as essências e ficou muito feliz por isso! Sinal que o nariz, apesar 

da velhice, está muito bom! Espera aprender bastante e conseguir usar o computador 

com mais segurança. 

✓ Diego -  Gostou da oficina mas confessa ter ido muito mal nas essências. Quase não 

sentiu cheiro de nada. Descobriu que está com o olfato bem ruim. Quando jovem, sentia 

o cheiro das coisas de longe. Inesquecível o cheiro da esposa quando a conheceu. 

Esposa perdeu olfato e paladar e comentou o quanto é difícil para ela. 

 

Oficina 11 
✓ Gabriela– ‘Gostei muito de ter conhecido o Word e de aprender a mexer’, disse que será 

muito útil para quando precisar escrever algo e mandar para alguém ou para arquivar o 
documento. Disse que vai querer todos os arquivos que realiza nas oficinas.    

✓ Diego – Já utilizava o Word, porém não sabia algumas ferramentas que o programa 
possui. Sempre que der vai treinar em casa para fixar todos os passos que precisa ser 
feito na realização de uma tarefa e salvou todos os documentos já feito em uma pasta 
com seu nome.  

 

Oficina 12 
✓ Isabela– Disse que gostou, porém ainda tem um pouco de dificuldade, principalmente na 

questão de mexer no mouse. E falou que um dia ainda “chega lá”. Fez sua apresentação 
sobre a natureza, pandas e flores. 

✓ Diego – Disse que ainda nunca tinha mexido no Power Point, e tem dificuldade de gravar 
o passo a passo do que precisa ser feito, irá treinar em sua casa, porém está sem tempo. 
Começou a sua apresentação falando sobre o Rio de Janeiro.  

 

Oficina 13 
✓ Diego – Gostei do programa, porque pude relembrar os momentos que vivi no Rio e 

lugares que visitava. ‘Matei a saudade e relembrei bons momentos’, disse que a 
dificuldade foi em guarda todos os passos para ‘montar’ os slides, porém com a prática a 
dificuldade diminuiu.   

 

Oficina 14 



 

 

✓ Isabela– “Estou adorando a oficina”, agradeceu a paciência que temos com ela para 
ensinar. Já conseguiu salvar imagem do Google e inserir no slide sozinha. Concluiu toda 
a tarefa e disse que gosta muito de ficar olhando as imagens pesquisadas na internet.  

 

Oficina 15 
✓ Isabela– Consegue lembrar e realizar sozinha o que é feito nas oficinas anteriores, hoje 

inseriu a foto sozinha do Power Point. Com o incentivo da filha, amigas e irmã começou a 
mexer no tablet. Disse que adorou a oficina de hoje, pois foi “diferente”, agradeceu a 
paciência.  

 

 

 

Oficina 16 
✓ Diego – Achou a aula de hoje excelente, pois disse que o Word é um programa novo para 

ele. Não tem o costume de usá-lo, pois quando vai escrever algo, já escreve direto no 
email. Esta sem tempo para poder praticar as atividades em sua casa, pois é isso que faz 
gravar em sua memória. Soube ligar o computador sozinho sem precisar de ajuda. 

✓ Isabela – Adorou a aula de hoje e diz que quanto mais aprende, mais trabalha sua mente. 

Diz que precisa começar anotar os passos para poder lembrar, mas mostrou que se 

lembra sem precisar de anotações. Agradeceu novamente a ajuda das voluntárias.  

 

Oficina 17 
✓ Isabela – Relembrou os passos que são preciso para executar na criação de um novo 

slide, é disse que foi bom para treinar e fixar melhor. Estou adorando a oficina e é muito 
bom ver o que pode ser feito com o programa.  

✓ Gabriela– Foi sua primeira vez acessando o Power Point, adorou a novidade e disse que 
a oficina será muito produtiva. Contou que é preciso relembrar algumas utilidades, como: 
colar, copiar e salvar e o uso de programa hoje proporcionou essa recordação.   

 

Oficina 18 

✓ Diego – Decidiu fazer uma apresentação com fotos tiradas da internet, mais 
precisamente do Fluminense. Fez uma linha do tempo contado história, fatos e 
fotos, além de relatos pessoais pois morou no Rio de Janeiro por muitos anos. 
Gostou da oficina de hoje e mais ainda poder relembrar diversos momentos de 
sua vida relembrando a trajetória do clube. 

✓ Gabriela– Foi ótimo. Aprendeu a baixar as fotos que tira com o celular, além de 
mexer nelas usando o Power Point. Achou lindo o álbum de fotos que criou e quer 
apresentar para os colegas e para quem mais quiser ver. Está adorando como a 
oficina está fazendo bem. 

✓ Isabela– Se divertiu muito hoje pois não sabia que dava para mudar a estrutura 
das fotos no Power Point. Ficou admirada com o que aprendeu e com o que 
conseguiu mudar. Está cada dia gostando mais pois está se sentindo mais segura 
e disposta para realizar as outras atividades fora oficina. 

 

Oficina 19 



 

 

✓ Gabriela– disse que gostou muito, pois aprendeu um novo jeito para acessar e jogar 
Paciência, um jogo que gosta muito.  

✓ Isabela– já jogava Paciência, mas somente pelo tablet. Ficou feliz em aprender um novo 
método de poder jogar pelo computador. E relatou um pouco sobre o teste que fez.  

 

Oficina 20 

✓ Todos faltaram hoje. 

 

Oficina 21 

✓ Gabriela– disse que adorou a aula de hoje. Gostou das apresentações, pois 
aprendeu com elas. Falou que pintava quadros, e só parou esse ano. Amou 
acessar o email, e agora poderá conversar com as pessoas.  

✓ Isabela– gostou das apresentações do Power Point. Nunca tinha mexido no email 
pelo computador, apenas pelo tablet, disse que é importante aprender a mexer 
no email por duas maneiras, mas o computador ainda é um ponto de interrogação 
para ela. 

✓ Luzia– disse que sua vida esta difícil, por isso não esta conseguindo vim nas 
oficinas. Gostou das apresentações e da aula de hoje. Fez um novo email, pois o 
seu antigo esqueceu o endereço, mas vai procurar em casa para resgatar e-mails 
de seus conhecidos com quem fazia contato antes.  

 
 
Oficina 22 

✓ Isabela– Foi uma das melhores oficinas até agora. Pode escolher o que assistir e 
buscou Elvis, seu ídolo quando mais jovem. Além de buscar músicas do Elvis, 
buscou no Google quem foram os autores da música e voltou para o YouTube 
para assistir suas versões originais. Ganhou o dia poder fazer essa atividade! 
Adorou a oficina e não vê a hora de mostrar em casa o que aprendeu hoje. 

 
 
Oficina 23 

✓ Isabela– “Estou engatinhando no uso do computador”, é muito bom poder ter acesso ao 

You Tube porque posso ouvir músicas que gosto e que me traz boas lembranças. Saber 

fazer esse tipo de coisa sozinha é gratificante e para mim está sendo uma forma de lazer.  

✓ Luzia – Adorei saber pesquisar vídeos no You Tube, porque agora posso rever os 

capítulos da novela que assisto e também posso mandar o link do vídeo para as pessoas 

através do e-mail. Escuta muita música via rádio, porém através deste não tem como 

escolher as músicas, e no site que acessamos hoje eu posso escolher a música e o cantor 

que quero ouvir. 

 
 
Oficina 24 

✓ Isabela– gostou muito da aula de hoje. Usa o Skype para conversar com sua filha que 

mora nos Estados Unidos, mas nunca tinha usado para enviar mensagens escritas e 

nunca havia aberto o Skype no computador, em seu tablet, usava apenas para fazer 

chamada de voz e vídeo. 



 

 

✓ Gabriela– já usava o Skype para conversar com sua filha e neto que moram fora, adorou 

os emoticons que existem, e disse que agora em diante as monitoras não terão mais 

sossego, pois irá chama-las sempre. 

✓ Diego - Adorou a oficina de hoje. Criou uma conta no Skype, pois nunca havia mexido, 

hoje foi sua primeira vez. 

 

 
Oficina 25 

✓ Isabela– ‘To aprendendo a mexer e agora parece mais fácil’, gosta do programa, pois é 
uma outra maneira de ter contato com as pessoas antes só usava e conhecia o e-mail. 
Achei muito divertido hoje, os vidiozinhos que vimos e enviamos aos outros são 
engraçados, hoje aprendi também a mandar arquivos anexados, agora posso mandar 
fotos para os meus contatos.  

✓ Gabriela– ‘Muito divertido hoje. ” Não sabia que no Skype tinhas essas carinhas e vídeos, 
sempre que der irei mandar para vocês, é gostoso saber mexer nisso, porque é divertido 
e também tem como mandar para as outras pessoas se divertirem também.  

✓ Luzia– Já usava o Skype antes para conversa com seu afilhado, porém já havia um tempo 
que não acessava, gostei muito de relembrar como usa o programa e agora acho que não 
esqueço. Sobre o que podemos compartilhar nas conversas é divertido e também 
produtivo, porque podemos mandar textos de assuntos sérios até de carinhas dando 
risada.  

 

Oficina 26 
✓ Todos faltaram hoje. 

 
 
Oficina 27 

✓ Diego – Foi muito bom conhecer novos portais de notícias. Não conhecia o G1. 
Achou bem melhor para ler as notícias porque ele é um site sem muitas 
propagandas. Vai olhar mais vezes em casa. 

✓ Gabriela– Sempre vê o neto lendo as notícias e tinha curiosidade para saber de 
onde ele lê tudo tão rápido, assim que as coisas acontecem. Hoje descobriu e 
adorou. A oficina foi ótima. Nunca havia acessado nenhum site de notícia. Hoje 
foi a primeira vez e ficou encantada com tanta informação acessível. Ficou muito 
feliz. 

✓ Isabela– Já conhecia o portal de notícias, mas não sabia mexer direito. Hoje, com 
a ajuda da monitora, conseguiu aprender um monte de funções que antes não 
sabia como fazer. Gostou muito da oficina e adora ler as notícias das novelas 
neste portal. 

 
 
Oficina 28 

✓ Diego – Aprender tudo sobre comunicação é excelente, seja por e-mail ou por 
redes sociais. O que deseja aprender ainda é noções de segurança nas redes 
sociais. Gostou muito da oficina e se sente mais seguro utilizando o computador 
em casa. A oficina está fazendo com que o pouco que ele sabe, seja 
compartilhado com a esposa. Ele ensina para ela tudo que aprendeu de novo e 



 

 

assim fixa conhecimento. Gostou demais de tudo que viu hoje e da oficina.  
✓ Gabriela– Com o e-mail ainda tinha algumas dificuldades, já que recebe muitas 

propagandas e queria excluir todas. O filho sempre fala para ela fechar as coisas 
depois de usar e ela nunca entendeu como fazia isso. Achava que era fechar a 
página apertando o x. Hoje ela está se sentindo extremamente feliz pois entendeu 
como sair da página no e-mail e depois como fechar corretamente o Facebook. 
Fazia mais de três meses que não entrava no Facebook. Não sabe mexer e 
deseja muito se aprofundar em todas as noções básicas. Está ansiosa pelas 
próximas oficinas. Gostou demais.  

 
 
Oficina 29 

✓ Isabela– Nunca havia mexido no Facebook por medo de expor muito sua vida para 
pessoas estranhas. As amigas sempre cobraram que tivesse uma página lá. Hoje, 
depois que aprendeu as noções básicas de segurança e privacidade, decidiu 
montar uma página. Colocou foto de perfil e de fundo, procurou os amigos e pode 
ver fotos de todos que ia adicionando. Gostou muito da oficina e quer ficar bem 
“craque” no Facebook para poder se divertir com as amigas e ter mais contato 
com a família que mora longe. Vendo as fotos, podemos matar um pouco da 
saudade. A monitora que me ajudou teve toda paciência do mundo e com um belo 
sorriso nos incentiva a conseguir ir cada vez mais longe.  

✓ Gabriela– Foi ótimo poder aprender mais sobre o Facebook. Agora pode dizer para 
todo mundo que está “bombando” na rede, como escuta os jovens da igreja 
falando. Está aprendendo cada vez mais e está muito feliz por isso. Com a ajuda 
da monitora pode mandar mensagens e repetir muitos movimentos para não 
esquecer como fazer no computador de casa. Agora nunca deixa de ler as notícias 
nos portais como aprendeu nas oficinas. Gostou muito dessa oficina. 

 
 
Oficina 30 

✓ Diego – Faltou na última oficina e perdeu as noções básicas de segurança, mas 
ficou feliz porque pode aprender hoje e tirar todas as dúvidas que os filhos nunca 
conseguiram sanar. Hoje teve muitas monitoras ajudando. Praticamente aula 
particular. A oficina foi ótima. Excelente poder ter segurança para que pessoas 
estranhas não vejam as coisas particulares que estamos fazendo.   

 
 
Oficina 31 

✓ Isabela– Nunca havia jogado pelo Facebook. Achou muito legal e interativo. Jogo 
paciência também. Adorou a oficina de hoje. Aproveitou para adicionar pessoas 
novas e ver as novas solicitações de amizade. Aprendeu a compartilhar e a salvar 
as coisas que gostou de ver. Aprendeu a se marcar nas fotos. Foi tudo muito legal. 
Adorou a oficina. 

✓ Gabriela– Achou maravilhoso jogar as coisas no Facebook. Se divertiu muito e 
acha que assim está estimulando mais sua memória. Achou a oficina “10” e 
sempre quer mais. Está saindo cada dia mais feliz das oficinas. Está maravilhada 
com tudo. As monitoras são anjos que ajudam com a maior paciência do mundo.    



 

 

 
 
Oficina 32 

✓ Todos faltaram hoje. 

 

Oficina 33 
✓ Isabela– Muito boa oficina de hoje. Para quem não sabia nem ligar o computador 

eu acho que estou muito bem. Aqui eu aprendi a ter segurança e já não tenho mais 
medo de fazer nada sozinha. Agradeço a paciência de todos.  

✓ Gabriela– Eu sempre fui muito bem tratada nas oficinas e faria tudo novamente. 
Adorou hoje pois pode ver seus amigos pelo Facebook. Está mais feliz ainda 
porque conseguiu atualizar o computador de casa para Windows 10. Nunca 
imaginou que poderia fazer tantas coisas. Gostou de tudo e vai embora bem feliz.  

 
 
 
Oficina 34 

✓ Isabela– Muito boa a oficina e está um clima bem feliz de final de ano. Foi ótimo 
encerrar assim e conhecer a página da oficina.  

✓ Gabriela– Ótima como sempre. Pudemos conhecer a página da oficina e nela 
vamos sempre ter um contado bom com todos.  

 
 
TURMA 5 
 
Oficina 1 

✓ Pedro– Achava antigamente que tudo deveria ser escrito na caneta. Achava que 
não precisava aprender a usar o computador. Foi deixando de lado e hoje, não 
tem mais como fugir dessa tecnologia toda que nos rodeia. É muito gostoso com 
essa idade poder aprender coisas novas e diferentes. Não tem mais como fugir 
desse tipo de aprendizado. A mão ainda está dura quando manuseia o mouse. 
Pode esquecer muitas coisas que aprendeu na próxima oficina, mas não vai 
desistir. “Eu estava precisando muito”. Foi muito tranquilo e com o tempo melhoro 
minhas habilidades. Gostou demais dessa oficina e tem certeza que vai gostar 
cada vez mais. 

✓ Mauro– Gostou muito da primeira Oficina. Experiências com o computador só em 
mexer no site para realizar algumas tarefas bancárias e mais nada. Nunca gostou 
de usar o computador mas vê a necessidade de começar a usar agora. Espera 
gostar e usar sempre. Gostou muito de hoje e de tudo que aprendeu. Acha que a 
cabeça está ruim e que vai esquecer de tudo na próxima oficina. Quer aprender 
a usar o celular também já que ele é um pequeno computador e muito necessário. 

✓ Carolina– Desde 1999 não mexia em um computador. Trabalhava com Comércio 
Exterior e por isso utilizava o computador. Parou de trabalhar e não mexeu mais 
com isso. Está voltando a mexer agora novamente e precisa aprender tudo 
novamente pois perdeu toda a prática que tinha. Achou a primeira Oficina 
formidável. Foi tudo muito tranquilo. Gostou de trabalhar no Paint porque adora 



 

 

arte e adora desenhar. Quer se livrar do papel. O que vai aprender aqui terá um 
efeito a longo e médio prazo e está ansiosa para que consiga recolher os 
benefícios desta estimulação. 

✓ Ernesta– Nunca havia mexido em um computador. É tudo novidade. Gostou da 
Oficina e de tudo que aprendeu hoje. O tempo que passou muito rápido, gostaria 
de ter ficado bem mais no computador. Foi tudo muito bom, mesmo ainda não 
conseguindo ter muita prática no mouse, mas vai aprender. Ficou feliz com tudo 
que conseguiu fazer em um primeiro contato. Nunca imaginou que um dia ainda 
aprenderia a mexer no computador. As pessoas não costumam ter paciência com 
gente velha. Aqui as monitoras são calmas e pacientes. Bem diferente do trato 
que recebemos por aí.  
 

 
Oficina 2 

✓ Pedro– Gostou muito da oficina de hoje. Ainda está muito lento para pensar e fazer 
as ações que necessita. Essa lentidão é normal na velhice e por isso, aconselhou 
os colegas a não se afobarem e nem ficarem ansiosos durantes as aulas. 
Aconselhou fazerem no seu próprio ritmo que tudo dará certo. É assim que ele 
está encarando e vai conseguir aprender tudo até o fim. Essa lentidão dificulta 
pensar nas ações no programa Paint. Hoje fez diversas anotações. Já deu um 
passo inicial para melhor usar o computador. 

✓ Débora– Iniciou a oficina hoje devido a um compromisso na primeira aula. Achou 
tudo ótimo. As monitoras são ótimas e prestativas. Mexe bem no computador, 
mas nunca havia mexido no programa Paint. Na atividade de hoje só não gostou 
que as estrelas que desenhou na bandeira do Brasil ficaram tortas! Trabalha a 
muitos anos com computador. Como dica para todos, recomendou o uso de um 
caderno para anotações. Assim dará para treinar em casa e recorrer em caso de 
esquecimento. 

✓ Mauro– Ainda possui um certo medo de mexer no computador mas sabe que está 
se adaptando. No recordatório do Paint, esqueceu onde precisava ir, mas aos 
poucos foi lembrando das ações. Relata que precisou apagar algumas coisas e 
sozinho lembrou da borracha. Se sentiu orgulhoso com esse pequeno avanço. 
Com o tempo sabe que vai se lembrar das coisas que está aprendendo. Nunca 
havia usado o Paint e acha que o programa é muito interessante. Gostou muito 
do joguinho de raciocínio. Gostou da Oficina de hoje. 

✓ Ernesta– Acha que sua mão ainda está dura e demora a responder os comandos 
que dá no mouse. Achou muito boa a oficina e gostou mais ainda de poder jogar 
pela primeira vez em um computador. Quanto mais acertava e avançava no 
joguinho, mais feliz e confiante ficava para realizar as tarefas. Diz precisar de 
muita atenção e que precisa praticar mais o uso do mouse. Está amando as 
oficinas e as monitoras.   

 
 
Oficina 3 

✓ Pedro– Utilizou o método mais comum que é virar pares e memorizar onde as 
figuras estavam no jogo da memória. Foi memorizando conforme suas 
habilidades. Sentiu o mouse mais leve e dominado e se sente bem mais próximo 



 

 

do computador. Gostou de hoje e está feliz pois percebeu o quanto está mais 
seguro na realização de suas tarefas. 

✓ Carolina– Cada um tem um sistema dentro do cérebro que permite que nos 
organizemos para realizar as mais variadas tarefas. Para os jogos de hoje, usou 
a estratégia de memorização de três peças e assim obteve sucesso na realização 
de suas tarefas. Aprendeu a distinguir as peças dos jogos de maneira mais clara 
e objetiva.  

✓ Débora– Acha que os jogos são estimulantes potentes para a memória pois cada 
um encontra uma estratégia de lidar com as situações. Escolheu um quebra-
cabeça bem difícil e por falta de tempo não pode terminar. Mas adorou a Oficina 
e está se sentindo muito bem e realizada com todos e com ela mesma. 

✓ Mauro– Hoje se encontrou de maneira bem bacana com o computador. Adorou 
fazer os jogos e chegou ao nível mais difícil do Jogo da Memória. Ficou orgulhoso 
de suas conquistas e mais animado em usar o computador. Ficou muito ansioso 
para bater seus próprios recordes e suas limitações pessoais. Foi muito bem em 
tudo.  

✓ Ernesta– Gostou muito das atividades de jogos hoje. Ainda precisa pegar prática 
mas se divertiu muito e a hora passou rápido demais.  

 
 
Oficina 4 

✓ Pedro– Datilografava em máquinas de escrever e pode notar a evolução da 
tecnologia quando foi digitar no Word. Tudo foi pensando para nos ajudar e 
facilitar nossas vidas. Ficou tão mais fácil e gostoso de escrever que podemos 
nos permitir errar e logo em seguida corrigir. É leigo em computador mas sente 
que está mais próximo à máquina e isso o faz feliz. Gostou muito de tudo hoje e 
percebe sua pequena evolução.  

✓ Carolina– Hoje viu que está na hora de ter novamente computador em casa para 
treinar e para relaxar a mente. Não sentiu tanta dificuldade hoje, mas sempre 
aprende alguma função nova. Quer mexer bem em casa para descobrir tudo de 
legal nesse programa Word. Ele nos dá muitas opções na edição de texto que 
não aprendemos sozinhos. Achou tudo ótimo hoje.   

✓ Débora– Quando acha que já sabe de tudo, vem as monitoras e ensinam coisas 
novas. Mexia já no Word, mas não sabia 1/3 do que fez hoje. É maravilhoso estar 
nessa idade e poder aprender e ter capacidade de aprender. Está amando e hoje 
foi maravilhoso.  

✓ Mauro– Foi muito legal tudo que viu hoje. Para ele tudo é novidade e sempre quer 
aprender mais. Teve um pouco de dificuldade pois não dormiu bem à noite e 
devido a isso, a mente estava preguiçosa e cansada. Mesmo assim, conseguiu 
fazer algumas coisas novas e diferentes.  

✓ Ernesta– Está achando um pouco difícil mas aprendeu muita coisa nova. Nunca 
havia mexido no computador para nada e agora, está até escrevendo! Nem 
acredita as vezes que está tendo uma oportunidade como esta. Precisava fazer 
mais amizade com o computador e sabe que vai fazer. Tudo a seu tempo. Hoje 
foi apenas o primeiro dia no Word. Quer ver como se sairá nos próximos dias. 
Gostou da oficina de hoje.  

 



 

 

 
Oficina 5 

✓ Pedro– Anotei algumas coisas para sempre puxar na memória quando voltar para 
a próxima aula. Hoje foi um pouquinho melhor o contato com o teclado e com o 
programa. O entendimento está vindo com o tempo. A minha mente ainda precisa 
de muito exercício e é por aí que vamos aprendendo cada vez mais. Tudo é 
questão de insistir e persistir. Aprendemos tudo desde o início como se fôssemos 
crianças, porém com a diferença que elas não possuem nada na cabeça pois 
estão em formação. Hoje olhou a chuva e pensou que era bom ficar em casa 
dormindo, depois pensou no que poderia perder na Oficina e que está 
caminhando bem e resolveu vir. Não se arrependeu. A Oficina foi ótima e devagar, 
está conseguindo mexer sem precisar tanto da presença das monitoras.  

✓ Natália– Foi muito bom. Não esperava que fosse tão bacana. Faltou devido a um 
problema de saúde, mas agora está pronta para começar definitivamente. 
Primeira vez que senta em frente a um computador e faz alguma coisa sozinha. 
Surgiu essa oportunidade maravilhosa de tentar aprender e decidiu que se 
dedicará sempre. A monitora tem tanta paciência. Adorou tudo. Foi muito bom o 
contato com os colegas de turma e a moçada mais nova. Faz parte do nosso 
processo de aprendizado.  

✓ Maurício– Achou a oficina muito legal e normal. Já esperava ter alguma dificuldade 
pois nunca nem chegou perto de um computador. Não há nada no mundo que 
não podemos conseguir. É só querer que acontece e você aprende. Tudo precisa 
ter um começo e depois, a força de vontade domina e conseguimos chegar a 
nosso objetivo. Será assim para mim as aulas aqui na Oficina. Está muito ansioso 
e feliz pela oportunidade.  

✓ Mauro– Está muito boa a Oficina. As vezes dá vontade de desistir porque é 
preguiçoso demais, depois para e pensa na oportunidade que está tendo e vem 
bem feliz e esperançoso para a aula. Não vai desistir senão outra pessoa rouba 
a vaga dele! Daqui a pouco estará mexendo melhor e tudo ficará mais fácil. Ainda 
esquece muito os conceitos que aprendeu e diz que criança sim tem mente limpa! 
Mas chega lá.  

✓ Ernesta– Se diz bem comodista a ponto de se acomodar e não querer aprender e 
nem fazer coisas novas. Não gosta muito do computador, mas está forçando 
aprender para mudar sua rotina e aprender coisas novas. Quando assiste 
televisão não gosta nem de mudar de canal pois tem preguiça. Por isso está 
decidida a mudar e não deixar de vir nas Oficinas. Acha que a tecnologia muda 
muito rápido e precisa se atualizar para não ficar para trás. Ainda tem um pouco 
de medo de mexer mas chega lá.  

 
 
Oficina 6 

✓ Débora– Não utilizava nenhum desses comandos que aprendeu hoje. Isso é um 
facilitador nas nossas vidas. Com o tempo vai conseguir usar naturalmente tudo 
que está agregando ao seu conhecimento. Ainda trabalha em casa e é bem difícil 
lidar com as pessoas. Todos possuem preconceito com uma idosa, que além de 
ser mulher, ainda trabalha, mesmo que de casa. Sofro muito preconceito, mas 
não desisto de nada. Usa a internet para trabalhar. Gostaria muito de ser 



 

 

recepcionista de SPA. Sobre envelhecer é ótimo quando temos um corpo e uma 
mente sã. Quem demência é que acaba perdendo a maior parte da velhice. 

✓ Carolina– Adorou tudo hoje. Gostou de ter aprendido coisas importantes para 
mexer no computador. Ficou muitos anos sem ter contato com o computador e 
está relembrando tudo. O computador é um monstro de uma cabeça só e por isso 
é fácil da gente vencer. Sobre envelhecimento, se espelha em sua tia que viveu 
até os 99 anos lúcida, feliz e com uma jovialidade independente. Achava lindo em 
todos os sentidos e é o modelo que quer ter sobre velhice. Temos que ter coragem 
e consciência de nossa situação como idosos e não desistir de nos aprimorar 
jamais. A vida é única e devemos nos agarrar a ela com todo amor e carinho.  

✓ Mauro– A Oficina foi ótima. As coisas estão se encaixando melhor na minha 
cabeça. Sobre envelhecimento tenho a velhice como uma fase normal da vida e 
não como a melhor idade como todos falam. Não é questão de pessimismo, e sim 
conformismo. Deixamos de fazer inúmeras coisas que fazemos enquanto éramos 
jovens. É um aprendizado diário. Não podemos desistir. Melhor idade dentro de 
cada um. Aos poucos vamos levando. Gosta de ver exemplos de bom 
envelhecimento e se espelha nos colegas de Oficina que estão muito bem e estão 
com ele aprendendo coisas novas nessa idade. 

✓ Ernesta– O mais maravilhoso de hoje é o fato de eu ter tido aula particular. Tive a 
professora só para mim a Oficina toda! Fui bem hoje. Ainda não sabe todos os 
comandos de cor, mas aos poucos as coisas vão se encaixando. Sobre o 
envelhecimento acho que é a vida toda. É um constante processo de aprendizado, 
tanto para ruim como para bom. Quando ao computador, adorou a Oficina pois 
sempre aprendemos errando.  

 
 
Oficina 7 

✓ Débora– Já conhecia esta ferramenta por trabalhar com turismo. Aproveitou para 
conhecer recursos via satélite diferentes e para visitar lugares que nunca foi. Se 
divertiu muito e adorou a Oficina. Pode recordar os países que conheceu e como 
os brasileiros são tratados fora do nosso país. 

✓ Maurício– Chegou um pouco atrasado mas conseguiu mexer bastante no Google. 
O mouse está obedecendo um pouco mais a sua mão e devagar chega lá. Agora 
é só treinar para aprender e se aprimorar. Visitou sua cidade natal na Bahia, Ilhéus 
e percebeu como a cidade mudou ao longo desses anos. Da última vez que visitou 
foi a exatos 20 anos atrás. Foi bem gostoso relembrar os caminhos que fazia e 
sua infância.  

✓ Carolina– Foi maravilhoso saber que existe um programa assim na internet que é 
tão lindo de se ver. A melhor viagem que já fez foi para a Turquia. Agora, pode 
recordar tudo que viu por lá e ficou encantada com as fotos que pode observar. 
Foi uma das melhores Oficinas até agora pois mexeu com o imaginário e a 
vontade de viajar novamente. Adorou.  

✓ Mauro– Foi maravilhoso poder “sair” um pouco de São Paulo. Conheceu, mesmo 
que virtualmente a cidade Italiana de onde vieram seus pais. Seu sonho é 
conhecer pessoalmente com sua esposa. Ficou tão feliz de ter mexido no Google 
Maps que não via a hora de chegar em casa e compartilhar essa experiência com 
sua esposa. Adorou essa Oficina. 



 

 

✓ Ernesta– Pela primeira vez ficou com vontade de utilizar o computador em casa. 
Nunca havia visto uma coisa tão impressionante assim. Viu sua casa aqui no 
Brasil e pode visitar a cidade que nasceu no Japão. Viu lindas paisagens. Viajou 
bastante sem gastar nada. Amou demais ver uma coisa tão interessante e tão útil. 
Se aninou ainda mais para aprender. 

 
 
Oficina 8 

✓ Débora– Está adorando as Oficinas pois tem aprendido coisas que não conhecia 
e que se diverte muito aprendendo. Quando jovem, foi dançarina de dança de 
salão e ficou encantada vendo os vídeos e matando a saudade daquela época. 
Achou a atividade muito gostosa e animada. Quer aprender cada vez mais. Só 
queria que estivesse menos frio!  

✓ Pedro– Esta atividade foi uma experiência nova que trouxe muito incentivo para 
cada vez querer aprender mais a usar o computador. Pode perceber que está 
lidando bem com o teclado e mouse. Escreveu a música que tocou em seu 
primeiro encontro com sua esposa e dedicou a ela por esses anos todos de 
companheirismo e amor. Depois, assistiu uma aula sobre neuroanatomia já que 
trabalhava com isso. Matou a saudade e ficou maravilhado de como a tecnologia 
pode ser útil.  

✓ Natália– Está orgulhosa e emocionada pois o marido se lembrou da música deles 
de namoro e dedicou a ela. Tudo para ela é muita novidade e as poucos está 
aprendendo e se divertindo. Pode matar a saudade das brincadeiras de roda que 
fazia com os três filhos quando eram pequenos. Sente muita saudade daquela 
época e adorava todo o tempo que passava com os filhos. Ficou muito 
emocionada relembrando e cantando as músicas. Gostou muito da Oficina e de 
tudo que tem visto.  

✓ Ernesta– A Oficina foi muito boa. Está aprendendo bastante. Quando jovem, 
morou em uma cidade no interior do Paraná que não havia muito contato com 
música e cantores da época. Tudo que chegava até ela era do Ronny Von. Por 
isso, relembrou a música Praça dele e pode assistir um vídeo de 1964. Agora, 
está mais fácil digitar e aprender tudo. Está adorando.  

 
 
Oficina 9 

✓ Débora– Acha que a atividade física toma muito tempo das aulas de informática e, 
além de não gostar de fazer, tem muita preguiça. Adora sempre as Oficinas. Hoje 
pode jogar bastante e treinar a mente. Aprendeu bastante, como sempre.  O que 
mais gostou foi o jogo de memorização.  

✓ Pedro– Novamente adorou a Oficina porque é a área que mais gosta de saber e 
estudar. Leu artigos e explicou para todos a importância do novo aprendizado na 
faixa de idade em que se encontram. Disse que o importante é focar em resolver 
apenas um problema de cada vez para que nosso cérebro funcione melhor. A 
aula foi muito boa. Como idoso, é preciso sempre acionar o sistema nervoso.  

✓ Natália– A aula foi tão boa que não queria ir embora. Aqui, além de aprender, 
trocamos calor humano e informações. Está no começo de sua aprendizagem e, 
agradece as monitoras por tudo que tem conseguido fazer no computador. Diz 



 

 

que é importante não se prender a coisas do passado e sim procurar coisas novas 
e diferentes para fazer. É assim que todos nós evoluímos.   

✓ Ernesta– Ainda está começando a mexer. Está como criança... dando os primeiros 
passos. Acha que nosso cérebro as vezes fica muito lento. Teve um pouco de 
dificuldade de atenção e depois que praticou um pouco, conseguiu jogar bem. 
Adorou a Oficina e nota que o mouse funciona melhor na mão dela e que o teclado 
já não é mais um “bicho de sete cabeças”.  
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✓ Pedro– Adorou a Oficina pois fez uma coisa nova. Nunca havia jogado cartas e 
gostou muito de aprender. Foi uma atividade que fez com que ele prendesse a 
atenção no que estava fazendo. Agora, precisa se lembrar de toda sequência de 
números e letras para poder treinar em casa nas horas vagas.  

✓ Natália– A cada dia que passa sente-se mais segura na hora de usar o 
computador. Foi ótimo poder jogar e perceber que já “manda” no mouse. As vezes 
o mouse fica “teimoso” e me escapa. Apanhou um pouco das letrinhas dos jogos, 
mas pegou o jeito depois. Foi bem gostoso jogar. Aos poucos vai ficando craque. 
Adorou a Oficina de hoje.  

✓ Ernesta– Adorou a Oficina pois é brincando que se aprende. Quando jogamos não 
ficamos toda hora preocupados com o teclado e com o mouse. Daí nos damos 
conta que estamos mexendo bem melhor e com muita segurança. Fez jogo de 
memória pois adora vencer nos níveis mais difíceis.  

Oficina 11 
✓ Pedro– Achou ótima a Oficina de hoje. Aprendeu um pouco mais sobre as diversas 

utilizações que tem um computador. Por estarmos nessa idade hoje, temos uma 
soma com saldo positivo. Sinal que passamos por tantas coisas e todas as outras 
fases da vida e sobrevivemos para aprender e contar nossas histórias. O 
envelhecimento é um dom precioso que nos é dado e precisamos ser gratos e 
retribuir com amor e afeto ao próximo.  

✓ Débora– Sempre aprende alguma coisa nova por aqui. Impressionante como 
somos limitados e achamos que sabemos todas as coisas. Aqui, tenho me 
renovado e aprendido muito mais do que em outros cursos que fiz por aí. Todos 
precisam viver em sintonia, o jovem e o idoso. Um precisa ajudar ao outro a ter 
uma vida mais simples e edificante. Fica indignada com a maneira que é tratada 
nos meios de transporte. Espera que as novas gerações aprendam a ter mais 
respeito pelos idosos.  

✓ Mauro- Achou tudo ótimo hoje. Faltou alguns dias devido a um problema de saúde. 
Aprendeu a mexer um pouquinho mais no computador. Envelhecer é muito bom 
pois nossas rugas mostram o quanto vivemos e aprendemos nessa vida. O que é 
ruim em estar velho é o peso social que isto tem. Somos vistos como estorvos e 
com ar de deboche. Mas um dia, a maioria das pessoas vão passar por esta fase 
e vão vivenciar o que passamos. Também acha ruim a quantidade de problemas 
de saúde que tem agora. 

✓ Natália– Foi ótima a Oficina. Só teve pontos positivos. O lado bom do 
envelhecimento é nossa sabedoria acumulada e nosso prazer de viver. O lado 
ruim é que sempre temos dores nas articulações e o excesso de frio nos deixa 



 

 

incapacitados em casa. Aprendeu coisas novas hoje e com a ajuda das monitoras 
pode usar bastante o mouse e o teclado. Ainda temos muito que aprender e a 
vida é uma escola.  

✓ Ernesta– Gostou muito de hoje. Achei muito interessante o que um programa pode 
fazer. Cada dia aprende um pouco mais sobre o mundo do computador. Com a 
velhice, aprendi a ter mais paciência e calma para enfrentar os problemas. Posso 
sair mais e me divertir com meus netos, já que não preciso educar mais. O que é 
bem ruim é como as pessoas nos tratam na rua. Parece que somos um “bando” 
de inválidos que não serve para nada. Isso me deixa muito triste, visto que somos 
seres que temos muito a ensinar, aprender e dividir.  
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✓ Pedro– Primeira vez que desligou realmente do mundo e se prendeu a uma nova 
realidade, a um novo mundo, que no caso, é o virtual. Pode mexer e procurar 
todos os assuntos que acha mais relevante em sua vida e ficou maravilhado como 
essa facilidade ajuda em seu dia a dia. Nunca havia tido interesse em 
computadores e agora, acha que estava perdendo tempo não usando um. Adorou 
tudo e está cada dia mais maravilhado com as Oficinas.  

✓ Débora– Fazer as buscas no Google de uma forma travada, ou seja, entre aspas, 
não sabia que podia e nem sabia que poupava tanto trabalho assim. Achou muito 
interessante as coisas que encontrou sobre sua família e sobre seu sobrenome 
em outros lugares do mundo. Acha o Google uma ferramenta de suma 
importância para saber usar bem um ambiente virtual.  

✓ Mauro– Está maravilhado com as coisas que tem aprendido aqui na Oficina. A 
muito tempo estava pensando em como fazer para investigar seu sobrenome e 
por onde andam seus familiares. O Google serviu para essa ideia florescer e eu 
voltar a procurar as pessoas. Foi muito boa a Oficina e em casa prometeu treinar 
mais buscas e depois comentar os resultados de sua pesquisa.  

✓ Natália– Às vezes sente tanta dificuldade que nem sabe se vai conseguir mexer. 
O Google foi uma atividade agradável e que pode começar a mexer sozinha sem 
tanta ajuda das monitoras. Adorou ver as fotos de flores e das belas árvores que 
pesquisou. Está gostando muito de tudo e se sente capaz de aprender. Não vai 
desistir das Oficinas.   

✓ Ernesta– Não fazia ideia de que podia encontrar seu nome na internet e que 
acharia tantas coisas bacanas. Esse Google ele é tão incrível que me 
proporcionou visitar locais floridos e decorados que nunca nem chegou perto. 
Tem tantas possibilidades de utilização. De um tempo para cá, as Oficinas fizeram 
com que eu me tornasse mais ativa no mundo virtual e percebesse que o 
computador é um aliado e não um inimigo. Adorou tudo.  
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✓ Pedro– Hoje aproveitou para treinar trajetos no Estado de São Paulo mesmo. 
Aprendeu a traçar rotas. Percorreu os caminhos de carro e também de ônibus. 
Depois, visitou Bragança Paulista. Foi até o centro da cidade e viu os prédios que 
já visitou um dia. Tudo continua exatamente igual à suas lembranças do passado. 



 

 

Depois, só olhou o mapa de Minas Gerais. Viu a região de Pouso Alegre, São 
Tomé das Letras, Formiga, Três Corações. Adorou a Oficina de hoje. 

✓ Débora– Devido ao seu trabalho com turismo, usa muito o Maps. Mesmo assim, 
adora poder aprender novos recursos e viajar. Usa muito o Maps. Também 
buscou a história de sua família e encontrou muitas fotos e relatos de vida. Tem 
família até em Minas, mas que infelizmente, perdeu o contato. Tem muita saudade 
de sua infância pois viajava muito. Adora rever fotos antigas. Adorou a Oficina.  

✓ Mauro– Adorou a Oficina. Foi procurar no Google Maps a região da Itália de seus 
ascendentes. Foi procurar sua família. Ainda não achou ninguém, mas não irá 
desistir. Vai atrás da dupla cidadania e pegou algumas informações no Google. 
Está reunindo os documentos. Está adorando buscar sua origem e poder viajar 
no Maps.  

✓ Natália– Hoje viajou na sua história de vida. Percebemos que tivemos uma vida 
simples no interior de Minas. Éramos felizes e não sabíamos. Foi uma pura aula 
de história. Nasceu em Bom Despacho, Minhas Gerais. Seu marido nasceu em 
Congonhal, Minas Gerais. Se conheceram em São Paulo e casaram por aqui. Foi 
emocionante encontrar a casa da sua mãe, de sua sogra e matar a saudade de 
tudo que ficou por lá. Adorou a Oficina de hoje.  

✓ Ernesta– Está melhorando cada dia mais sua habilidade em usar o computador. 
Viajou bastante. Sente que está mais segura para realizar as atividades sozinha. 
Hoje visitou todos os lugares do mundo sem ajuda das monitoras. Isso já é uma 
conquista. Sabe entrar na internet e procurar o que quer sozinha. Está muito feliz 
por isso. Gostou muito de hoje e sentirá falta quando entrar de férias.  
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✓ Pedro– Nessa apresentação quer falar sobre planejamento educacional. Vai 
montar uma apresentação baseado na história de sua vida e na sua trajetória de 
envelhecimento. Diz que viemos com uma missão. Vai contar sua história desde 
sua gestação até presente momento. Fará um recordatório de vida. Quer mostrar 
o quanto privilegiado foi durante sua vida morando em São Paulo. Gostou muito 
da Oficina. Quer fazer sua vida em capítulos. Vai mostrar as cidades que morou, 
filhos, netos, casamento, infância. Power Point é muito legal. Nunca havia mexido. 
Foi muito bom. 

✓ Débora– Adorou mexer no Power Point. Sempre quis aprender. Só fazia funções 
simples. Trabalha com viagens e quer montar fotos com textos para vender seus 
pacotes de viagem por e-mail e pelo Facebook também. Quando chega em casa, 
algumas coisas até se lembra da aula e outras esquece completamente. Por isso 
agora anota tudo para poder relembrar em casa e quando quiser. Muito útil 
aprender essas coisas. Gostou da Oficina. 

✓ Natália– Está montando uma apresentação sobre cidades do interior. Achou o 
Power Point útil para criar coisas bonitas. Ainda tem muito o que aprender e tem 
muita dificuldade em tudo que vê. Quer aprender muito mais para poder usar em 
casa. Quando faz as coisas aqui, se lembra sempre. Chega em casa, esquece! 
Vai começar a anotar também pois não pode confiar na cabeça.  Foi muito boa a 
Oficina de hoje. Gostou muito.  
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✓ Pedro– Foi muito bom hoje não precisar mexer na internet. Deu para treinar todas 
as funções do programa com tempo. Aprendi novos atalhos e aumentei os textos 
sobre a história da minha vida. Pude mudar a cor dos slides. Também pude fazer 
uma revisão de texto. A Oficina foi bem tranquila pois percebi que estava mais 
seguro enquanto realizava as atividades. Achei mais fácil o programa hoje. 

✓ Mauro– Faltou na última Oficina pois perdeu a hora e se arrepende, pois queria ter 
tido o contato inicial com o programa antes. Foi muito bom mesmo assim. Pode 
escrever sobre o tema culinária. Gosta de cozinhar e vai colocar algumas receitas 
que ele mesmo criou. Adorou a Oficina de hoje. 

✓ Débora– Hoje não fez nada de muito diferente. Não fez nada que já não sabia. A 
internet fez falta. Fez algumas transições de slides, modelos de slides, animações 
e tudo mais. Era tudo isso que queria aprender. Só não consegue achar o 
programa no computador de casa. Estava achando que ele era um programa da 
internet! Agora vai encontrar. Já sabe que está dentro do pacote Office. Gostou 
muito da Oficina. 

✓ Natália– Foi ótimo. Viajaram muito nas histórias que ela conta e está escrevendo 
sobre as cidades do interior. Hoje colocou texto nas imagens que já tinha pegado 
durante a última Oficina. Escreveu bastante sobre produtos orgânicos, sobre o 
centro da cidade, sobre a igreja antiga. Vi algumas cidades que nunca tinha ido, 
como é o caso de Formiga, em Minas. Está pesquisando sobre todas essas 
coisas. Adorou tudo hoje.  
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✓ Pedro– Hoje buscou novas formas de expressão e criação em sua apresentação. 
Buscou imagens de flores, que significa vida. Conseguiu colocar vídeos em sua 
apresentação sobre tipos raros de flores. Diz que ele ainda é uma semente que 
precisa se desenvolver para se tornar árvore. No começo, teve um pouco de 
dificuldade em abrir o Programa Power Point. Depois, foi tudo bem. Está lidando 
melhor com o programa e achando mais fácil do que as outras vezes. Também 
colocou um vídeo sobre reeducação mental. Hoje pode colocar um pouco a mais 
de coisas em sua construção intelectual. Adorou a Oficina.  

✓ Ernesta– Hoje foi seu primeiro contato com o Programa Power Point. Agora está 
pegando o jeitinho. Começou escolhendo flores e terminou inserindo bichinhos. 
Vai treinar mais tudo isso. Tudo é questão de ter experiência. Foi razoavelmente 
bem hoje. Contou que ganhou uma Sakura e vai fazer uso da internet para 
aprender a cuidar bem da planta rara. Está feliz com as Oficinas. Foi tudo ótimo 
no dia de hoje.  

✓ Débora– Sempre quis aprender a mexer nesse programa, mas não consegue 
achar em casa para praticar. Acha que é delicioso mexer nele. Muito bom mesmo. 
Tudo que tem aprendido tem sido importante na sua prática profissional. Está 
muito feliz com o andamento das Oficinas.  

✓ Natália– Foi bom o pouco que aprendeu. Vai tentar melhorar porque ainda tem 
muita dificuldade em lembrar o que já foi ensinado. Teve dificuldade de achar as 
letras devido a catarata e se perde muito na organização das letras no teclado. 



 

 

Ainda está no bê-á-bá mas chegará lá um dia. Foi muito boa a Oficina de hoje.  
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✓ Ernesta– Aprendeu algumas coisas que não sabia. Terminou de fazer a sua 
apresentação. Pegou hoje muitos componentes com o tema “fazenda”. Pegou 
alguns gifs bem bonitos com imagem de flores e animais. Treinou o control C e 
control V. Precisa treinar ainda mais tudo isso, mas já está se saindo bem em 
casa sozinha. Foi muito boa a Oficina de hoje. A mão fica dura as vezes, mas 
sempre consegue melhorar conforme vai aquecendo.  

✓ Débora– Apesar de mexer a muitos anos no computador, nunca tinha feito nada 
parecido com as coisas que faz no Power Point. Mexeu várias vezes hoje para 
fixar bem o conhecimento. Como sempre trabalhou em agência de viagens e 
ainda faz isso por hobby, resolveu montar pacotes de viagem promocionais. Usou 
imagens e comandos diferentes e mais práticos. Sempre trabalhou com viagens. 
Colocou um pouquinho de tudo em sua apresentação. Foi ótima a Oficina e quer 
muito ter esse programa em seu computador. O melhor de hoje foi poder ter aula 
particular porque todos faltaram.  
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✓ Ernesta– Está se saindo muito bem em tudo que se predispôs aprender aqui na 
Oficina. Adorou a Oficina de hoje. Conseguiu fazer sua apresentação e, 
desenvolver seu tema. Gostou da forma que falou para seus colegas. Aprender 
informática e tudo isso está sendo muito bom. É a melhor coisa para não ficar 
ultrapassado. Estamos na era digital, precisamos nos adaptar a ela. O idoso 
precisa se inserir nesse mundo e perder o medo que tem de tudo.  

✓ Mauro– A melhor coisa dessa Oficina é o grupo. Fez grandes amizades e, esse 
momento de apresentação de trabalhos foi incrível. Vimos um pedacinho do que 
cada um mais gosta em suas apresentações. Foi maravilhosa essa Oficina. Foi a 
primeira vez que deu aula para alguém. Quando trabalhava, as vezes ficava no 
lugar de seu chefe durante algumas reuniões e morria de medo de mostrar as 
coisas. Aqui ficou bem relaxado e foi bem. Ficou feliz de ter mostrado a todos a 
receita de pão de minuto que sua mãe fazia.  

✓ Pedro– Foi buscar inúmeras informações na internet para desenvolver seu tema. 
Aos poucos está se familiarizando, relembrando as coisas que estavam apagadas 
em sua mente. Nós somos preguiçosos. Às vezes esquecemos de nossas 
capacidades e habilidades. Essas Oficinas estão sendo muito boas para sua 
memória e para a sua autoestima, pois percebe que consegue fazer as coisas 
diferentes. Aos poucos, foi perdendo o medo de entrar na máquina. Essa 
oportunidade está trazendo a ele um grande conhecimento. Aqui é um ótimo 
ambiente de troca. Foi tudo excelente hoje. Adorou as apresentações e se sentiu 
mestre também. Todos nós somamos conhecimento e nos somamos também.  

✓ Natália– Achou muito bom o dia de hoje. Para quem nunca havia feito nada no 
computador, poder apresentar alguma coisa para os colegas foi uma grande 
vitória. Está tentando aprender alguma coisa de tudo que é visto aqui na Oficina. 
Precisa ocupar seu tempo ocioso com coisas prazerosas para fazer. Tem um filho 



 

 

que dá aula em faculdade e hoje pode viver um pouco o que ele passa todos os 
dias. No começo, ficou inibida na apresentação, mas depois, foi se acostumando 
e adorou.  

✓ Débora– Mostrou um pouco da cultura europeia e cultura nacional. Achou muito 
boa essa troca de conteúdos que tivemos hoje com a apresentação dos temas. 
Adorou a Oficina. Foi uma coisa bem diferente e que nunca havia feito na vida. 
Ajudou muito a ser menos inibida na hora de se apresentar em público. Ficou um 
pouco nervosa no começo e depois foi se soltando e conseguiu desenvolver bem. 
Disse que o erro do brasileiro é querer sempre viajar para fora do país. Não 
deveria, pois aqui temos lugares incríveis que valem à pena ser visitados.  
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✓ Ernesta– Achou bem legal o joguinho. Deu para usar bem a cabeça na Oficina de 
hoje. Ficou um bom tempo planejando uma estratégia para fazer os integrantes 
passar de um lado para o outro. Repetiu o teste duas vezes e se perdeu bastante, 
mesmo depois de já ter terminado uma vez o teste. Até anotou para seu marido 
tentar fazer em casa. Adorou a Oficina. 

✓ Carolina– Depois de muito tempo sem poder vir, voltou de forma triunfal. Pode 
fazer o joguinho e ficar montando diversas estratégias para conseguir terminar. 
Foi muito bom ter vindo e ótimo conhecer esse tipo de teste. Adora coisas 
desafiadoras. Adorou ter voltado e adorou a Oficina. Estava sentindo falta do 
carinho da professora e dos colegas. 

✓ Mauro– Muito bom o joguinho. A muito tempo não ficava tão entretido em alguma 
coisa. Fez diversas tentativas e conseguiu finalizar algumas vezes. Sempre bom 
forçar nosso cérebro a pensar corretamente. Nunca havia visto um teste não 
bacana em toda sua vida. Anotou para tentar em casa. Vai procurar jogos 
semelhantes na internet. Adorou.  

✓ Pedro– No início, quebrou a cabeça de tudo que é jeito. Ficou pensando um bom 
tempo se seria capaz de cumprir esse desafio. Depois com o tempo, a cabeça 
ajuda a colocar as ideias no lugar certo e foi desenrolando. Conseguiu apenas 
uma vez sozinho, o que já é uma grande vitória. Adorou ter feito o jogo e a Oficina. 
Também quer treinar mais em casa e ajudar a esposa a conseguir terminar 
também.  

✓ Natália– Que maravilha de joguinho. Ainda tem algumas dificuldades com o 
computador que está tentando vencer aos poucos. Hoje, apesar do desafio 
complexo, conseguiu comandar bem o mouse e com a ajuda preciosa da 
professora, terminou o joguinho uma vez. Quer ter a chance de cumprir este 
desafio sozinha. Amou a Oficina.  

✓ Débora– Esse jogo trabalha tão bem à mente que depois de um tempo que 
conseguimos terminar, esquecemos das estratégias e voltamos ao início do 
aprendizado. Depois que aprendeu bem, o pensamento se torna mais lógico e 
dinâmico. Isso mostra o quanto a prática e atenção são importantes para a vida. 
Adorou tudo. Muito bom mesmo.  
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✓ Ernesta– Precisa treinar mais para ficar mais esperta na internet. Já consegue 
mexer bem no mouse e conseguiu fazer a busca sozinha. Ainda não sabe lidar 
com a troca de site pois toda vez fecha a página do Google e precisa começar 
novamente. Sempre fecha o navegador. Conheceu os portais de notícia pela 
primeira vez e foi uma experiência muito boa. Vai treinar sozinha em casa e 
espera conseguir mexer bem. Gostou de ler as notícias. Assim, ficará mais 
informada quando perder o jornal que passa na televisão. 

✓ Pedro– Foi uma grande novidade essa Oficina de hoje. Precisa aprender a mexer 
bem na internet e assim foi uma maneira muito boa de começar. Vai aprender a 
mexer direito em tudo que precisa pois pedirá ao filho para arrumar com 
computador para ele e a esposa treinarem. Aprendeu muitas coisas novas e 
soube pesquisar no Google outras coisas sem a ajuda de ninguém. Está mais 
confiante em sua capacidade de aprender e executar novas tarefas. Foi uma coisa 
boa mexer na internet. Vai buscar onde acessar computadores quando as 
Oficinas terminarem para não esquecer o conteúdo e poder praticar. Gostou 
muito.  

✓ Natália– Foi bom. Conseguiu navegar sozinha por um tempo. Aprendeu mais 
algumas coisas importantes hoje. Foi buscar notícias olímpicas e viu várias 
notícias sobre esportes. Foi a primeira vez que entrou nesses sites e gostou muito 
de tudo que viu. Gostou da facilidade que teve em ler as notícias. Devagar ainda 
chega lá. Precisa treinar mais um tempo ainda para sentir segurança nas mãos e 
não perder o controle do mouse. 

✓ Débora– Está acostumada a visitar os portais de notícias pois trabalha com o 
computador e precisa se manter informada sobre os diversos assuntos bem como 
a cotação das moedas de outros países, já que trabalha com pacotes de viagem. 
Entra toda hora que pode em casa para ler as notícias. Vê até os capítulos da 
novela pelo G1 quando perde na televisão. Busca diversas informações que 
precisa na internet e nesses grandes portais. Gostou muito porque ainda tinha 
algumas dúvidas que pode tirar com as monitoras.  
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✓ Ernesta– Aula interessante, gostou de aprender mais sobre o próprio corpo e 
saber que está dentro do que é recomendado e risco baixo para doenças do 
coração. Aprendeu também como aumentar e diminuir a letra da tela (control + e 
-). 

✓ Pedro– Ficou feliz em saber que não diminuiu, pois sabe que com o 
envelhecimento existe tendência em diminuir. Gostou de conhecer melhor para 
que serve o a relação cintura quadril e o IMC, apesar de já ter ouvido falar sobre, 
nunca tinha feito o cálculo sozinho. 

✓ Natália– Cada dia é uma aula diferente, aprende uma coisa diferente. Foi bom.  
✓ Débora– Esse tipo de coisa (calculadora e essas medidas) ela nunca tinha mexido, 

apesar de mexer no computador desde 1986 e fazer muitas coisas. Achou 
interessante conhecer essas medidas e saber que está um acima do peso.  

✓ Mauro – Gostou de aprender sobre a relação cintura quadril, mas acha que seu 
risco não é tão elevado, como deu no resultado. Gostou de mexer na calculadora 
e percebe que cada dia vai aprendendo um pouco mais. 
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✓ Ernesta– acho boa a aula e o gostou do que aprendeu. Diz que ainda não sabe 
mexer no computador. Achou difícil ler a legenda, mas conseguiu. Sentiu uma 
sensação boa com a meditação. 

 Pedro– Gostou da visão positiva sobre a saúde, encontrada na pesquisa. Achou 
o Google Tradutor uma ferramenta muito interessante. Achou maravilhosa a 
meditação, relatou que conseguiu fazer. 

✓ Mauro – Foi bom, mas relatou que ficou meio atrapalhado com a leitura do vídeo 
(legenda em inglês), estava prestando tanta atenção que não conseguiu meditar. 
Pesquisou as informações em italiano. Valeu acordar cedo para vir pra cá, o que 
tá mais valendo é a companhia e a ocupação.  

 
 
Oficina 23 

✓ Ernesta– Gostou bastante porque aprendeu coisas novas. 
✓ Pedro– Sempre é uma escadinha, e sempre estou olhando para o próximo degrau. 

Lembrei da aula passada e que uma aula puxa a outra, devagar a gente vai chegar 
lá. 

✓ Natália– Achei que foi muito bom, estou meio perdida, estou engatinhando ainda 
no computador. 

✓ Débora– Acha que a internet é um mundo e que tem muitas possibilidades, gostou 
da matéria sobre os idosos. 

✓ Mauro – Muito bom, mas é muito pouco tempo para ele que não tem computador 
em casa. E também apesar de gostar da aula ele diz que não é muito “chegado” 
no computador. 
 

 
Oficina 24 

✓ Ernesta– Nunca teve e-mail, mas sempre gostaria de ter aprendido e hoje, chegou 
o dia. Gostou muito, mas ainda precisa aprender a mexer direito nas coisas. Se 
perde fácil nos comandos. Fica no bate-papo é muito divertido! Tem algumas 
figuras legais para mandar para os amigos. Gostou da Oficina de hoje. 

✓ Pedro– Achou tudo muito bom. Precisa aprender mais sobre como utilizar esse 
novo recurso. Sempre via as pessoas falando para mandar e-mail, receber por e-
mail e sempre teve curiosidade para aprender e saber o que era. Achou bem 
interessante. No começo, tudo parece bem difícil. Com o tempo e prática, tudo se 
torna mais fácil. Não tinha e-mail. 

✓ Débora– Já mexe no computador a muito tempo e usa e-mail para trabalhar. 
Sempre é bom aprender alguma coisa nova que será útil mais para frente. Gostou 
do que fez hoje. 

 
 
Oficina 25 

✓ Ernesta– É bom, mas acho um pouco difícil, é muita informação, preciso praticar 
mais para poder aprender. 

✓ Pedro– Foi bem, acho que estamos aprendendo um pouquinho a cada dia. Tenho 



 

 

percebido que é mais tranquilo mexer no computador. 
✓ Natália– Foi bom, me senti mais a vontade, a gente vai pegando amizade com o 

computador. 
✓ Débora– Eu gosto demais de usar o computador, já tinha email mas nunca tinha 

enviado link via email. Gosto muito de ensinar e hoje pude ensinar os colegas, foi 
muito bom. 

✓ Mauro – Foi muito bom, mas eu sou preguiçoso. Eu tive computador e nunca tinha 
feito email. Gostei de criar o meu email. 

 
 
Oficina 26 

✓ Ernesta– Precisa de mais treino, só isso. Se sente mais segura quando usa o 
computador. Mandou o e-mail para os colegas com um pouco de ajuda. Recebeu 
o e-mail de todos os colegas e achou bem bonitas as fotos que escolheram. 
Precisava ter aprendido a mexer no computador quando era jovem e mais ágil na 
aprendizagem, agora, é tudo mais difícil de aprender, a cabeça teima. Gostou de 
tudo hoje. Agora, é treino. 

✓ Mauro– Sempre achou bacana as pessoas falando que iam mandar um e-mail, ou 
receber e sempre quis ter um para saber qual era a sensação. Parece que dá um 
certo poder. Achou muito bom criar e aprender a mandar e-mails. É um jeito novo 
e prático de se comunicar. Precisa treinar mais para não perder os ensinamentos 
novos. Foi tudo excelente. Não irá desistir, será bem persistente quando usar o 
computador. Também tem curiosidade de aprender a usar o WhatsApp.   

✓ Pedro– Hoje foi mais um degrau que subiu no aprendizado de hoje. Mais uma 
letrinha do alfabeto que aprendeu. Ser professor não é fácil, ainda mais 
trabalhando com idosos. A monitora que o ajudou está de parabéns. Com certeza 
ela será uma ótima professora também. Tudo que aprendemos vai somando a 
tudo que já vimos durante esses meses de Oficina. Bom que sempre retomamos 
os conhecimentos antigos e agregamos aos novos. Está gostando muito e gostou 
muito do dia de hoje. Ainda precisa de ajuda para mexer com segurança.  

✓ Débora– Queria fazer isso a muito tempo, mas não sabia. Queria muito aprender 
a fazer uma foto, como se fosse um cartão de visitas e depois, mandar para seus 
contatos de trabalho, além de aprender a postar no Facebook para fazer 
propaganda sobre suas viagens. Como trabalha com turismo, essa Oficina de hoje 
será bem útil. Vai treinar muito em casa. Tem que aprender. Passou e-mail para 
os colegas e recebeu os enviados por eles também.  

 
 
Oficina 27 

✓ Pedro- Muito bom! Reconheceu que foi uma continuidade da aula passada e que precisa 
sempre “malhar” muito em cima dos aprendizados de cada aula. Não é difícil, mas como 
está no início do contato com o computador, dá uma confusão. Ele sempre procura buscar 
e fuçar mais, para aprender as coisas sozinho também, tudo é questão de prática.  

✓ Mauro - Achou um “bicho de 30 cabeças”, pois não conseguiria lembrar das orientações 
em casa e ficaria perdido. Acha que deveria praticar mais em casa para reforçar sua 
aprendizagem, mas não tem computador, o que traz mais dificuldade na hora de aprender 
sozinho. Assume que é preguiçoso, pois mesmo sem computador em casa poderia anotar 



 

 

no caderno as anotações sobre a aula para estudar em casa, mas agora está disposto a 
começar a anotar. Em geral, disse que com a ajuda das estagiárias faz com que não fique 
difícil de fazer na hora. Gostou muito da experiência. Conseguiu ligar para a Ana Paula 
através do chat, sendo que foi sem querer, por isso ficou surpreendido quando ela 
atendeu. 

✓ Débora- Gostou muito da aula, mas já tinha contato com o chat, pois fala muito com seus 
sobrinhos. Disse que a cada dia aprende uma coisa nova e essas aprendizagens são 
muito importantes para sua evolução. Mesmo já usando o e-mail no seu dia-a-dia, nas 
aulas ela conhece uma maneira mais rápida e fácil de realizar suas tarefas.  

 
 
Oficina 28 

✓ Pedro– Fez uma pontuação muito baixa no primeiro jogo, mas não desistiu. Persistiu no 
mesmo jogo até pegar a maneira de jogar e conseguir mais pontos. Toda vez que 
consegui evoluir, se sente mais capaz de fazer as coisas. A prática é muito importante 
para todos nós em todos os campos de nossas vidas. Demorou para se lembrar da senha 
o e-mail, mas conseguiu lembrar por associação. Uma técnica de memorização que 
sempre usa. Foi muito boa a Oficina.  

✓ Mauro - Hoje foi bem divertido porque pode jogar um pouco. Fez jogo da forca e ganhou. 
Foi bom. Começou a fazer um quebra cabeça, mas não conseguiu terminar a tempo. 
Marcou o link para poder treinar terminar em casa. Só foi se lembrar da senha do e-mail 
no final da Oficina. Ficou feliz que conseguiu se lembrar sem olhar suas anotações. 

 
 
Oficina 29 

✓ Pedro– Foi realmente muito bom. Sempre quis saber como era mexer nesse tal de 
Facebook. É uma forma muito boa de ficar mais perto de seus netos e conhecidos, já que 
todos usam essa tecnologia. Quanto ao jogo, foi excelente, pois o jogo que havia 
escolhido na última Oficina era bem parecido, tinham a mesma lógica, o que facilitou hoje. 
Gostou de tudo.  

✓ Mauro – Muito legal ter contato com o Facebook. Ainda está muito perdido nesse ambiente 
novo mas sabe que aos poucos vai se encontrando. O jogo deu um pouco de trabalho. 
Fica perdido com tantas cores e formas. Como foi o primeiro contato, acredita que aos 
poucos vai pegando firmeza. Trará os contatos na próxima Oficina para adicionar seus 
conhecidos. Gostou muito.  

✓ Ernesta– Já tem Facebook, mas não lembra nem a senha e não sabe como faz para 
mexer. Na próxima reunião, trará estas informações anotadas em um papel para 
finalmente mexer no Facebook corretamente. Durante o dia de hoje, pode usar o da 
professora para jogar um pouco. Gostou muito. Não sabia que dava para jogar em uma 
rede social sem precisar de outras pessoas. Adorou a Oficina. (Não pode comparecer no 
horário da Oficina de hoje, porém, fez a reposição às 9:30h).  

✓ Débora–  Tem Facebook a algum tempo. Não sabia sobre as noções de privacidade. Isso 
foi uma das coisas mais úteis que aprendeu durante as Oficinas. Assim, fica mais 
protegida quando está nas Redes Sociais. Gostou muito de tudo. Nunca havia jogado 
Candy Crush e foi uma grata surpresa. Achou muito divertido e animado. Achou um jogo 
relaxante. Agora quando quiser relaxar depois do trabalho, jogará um pouco. Será um 
ótimo exercício para a mente.  

 
Oficina 30 



 

 

✓ Débora - alertou sobre os perigos de se expor na internet e de adicionar pessoas 
desconhecidas. Já utilizava essa ferramenta, então não teve dificuldades.  

✓ Mauro - gostou bastante, mas teve dificuldades em encontrar os amigos porque alguns 
perfis não tinham fotos. 

✓ Pedro - gostou muito da facilidade que é utilizar o Facebook, conseguiu achar todos os 
amigos da Oficina e os seus filhos. Teve curiosidade em mexer em outras coisas, então 
foi compartilhando umas coisas com as orientações que o próprio Facebook dava. Gostou 
muito de ver as fotos dos amigos. 

✓ Ernesta - já utilizava o Facebook, mas não sabia como curtir e compartilhar as coisas. 
Encontrou com facilidade os amigos e alguns familiares. 

✓ Natália -  gostou muito de usar o facebook por conseguir ver fotos dos filhos e do resto da 
família. Encontrou alguns amigos com dificuldades e gostou mais de ver as fotos.  

 
 
Oficina 31 

✓ Pedro - gostou muito de ter colocado a foto de perfil, por ser mais fácil de identificar. Achou 
que foi bem e sentiu maior familiaridade com o Facebook. Diz que ter participado da 
Oficina da Lembrança valeu muito a pena, já que deu condições para que ele aprendesse 
a utilizar o computador, exercitando a mente e conhecendo novas pessoas.  

✓ Ernesta -  gostou muito de atualizar a foto do perfil e gostou mais ainda de aprender à 
excluir algumas informações de jogos. Ressaltou que não há idade para aprender já que 
a vida é um aprendizado contínuo e o convívio com as pessoas da Oficina a alegrava.  

✓ Mauro - gostou de colocar sua foto no perfil e a foto de seus filhos em sua linha do tempo. 
Trocou a foto de capa várias vezes, até que encontrou uma que o agradou mais e a 
medida que trocava, ficava ainda mais fácil de concluir a etapa, sem auxílio de monitora. 
Achou muito produtivo participar da Oficina.  

 
 
Oficina 32 

✓ Pedro– Muito interessante como as coisas funcionam nas redes sociais. Sempre quis se 
manter tão longe desta realidade e agora, está até arrependido do que perdeu. Poder 
reencontrar amigos de longa data e ver sua família, foi incrível. Está adorando tudo que 
tem aprendido e agradece a atenção das monitoras durante seu processo evolutivo no 
ambiente virtual.  

✓ Mauro – Maravilhoso o que pode ser feito com um simples programa de computador pela 
internet. Adorou tudo. Conseguiu postar uma foto das antigas, do seu tempo de mocidade. 
Tentou encontrar seus amigos na foto. Não encontrou nenhum deles, mas, continuará 
procurando. Adorou a Oficina de hoje, como sempre.  

✓ Ernesta– Hoje em dia, pode ver e sentir o quanto evoluiu no uso do computador. Via um 
lugar vazio, sem possibilidades e não entendia por que as pessoas ficavam tanto tempo 
usando o computador. Agora, se sente capaz e gosta das atividades feitas com ele. Não 
sabia bem mexer no Facebook e agora, está gostando de ver a família e rever amigos. 
Mandar mensagem privada é muito legal! Adorou tudo da Oficina. 

✓ Débora– Usa o Facebook como uma ferramenta de trabalho. Não sabia como colocar 
suas postagem demonstrando as viagens e pacotes que vende. Agora, que aprendeu e 
tirou as dúvidas, praticará mais tempo em casa e com certeza, aproveitará melhor seu 
tempo nas redes sociais. Tem certeza que renderá bons frutos financeiros.  

✓ Natália– Ficou tão feliz de encontrar os filhos e noras! Ficou emocionada de como eles 
ficam bonitos no computador. Não sabe se continuará usando esse Facebook depois, já 



 

 

que ainda tem muitas dúvidas. Tudo está valendo à pena. Sou muito bem tratada aqui e 
isso faz com que nos sintamos em casa. Gostou de tudo.  

 
 
Oficina 33 

✓ Débora - anotou como faz para trocar a foto e publica-la no mural do Facebook, já que o 
utiliza para trabalho. Comentou sobre a variedade que o Google tem e a rapidez com que 
a internet nos disponibiliza a comunicação. 

✓ Pedro - gostou muito, mas quer aprender mais coisas. Achou as tarefas fáceis devido a 
orientação que recebeu. Adicionou mais amigos, mas não quis adicionar informações de 
cunho pessoal, como estado civil e cidade em que reside. Conseguiu publicar coisas em 
sua linha do tempo e comentar a publicação de amigos. 

✓ Mauro - conseguiu mexer nas ferramentas do Facebook com maior facilidade. Conversou 
com seu filho mais velho, o que o deixou muito orgulhoso consigo mesmo, apesar de não 
saber se consegue seguir as instruções dadas em casa, mesmo tendo anotado em um 
caderno as orientações.  

 

 

Oficina 34 
✓ Pedro – Hoje estava bem-disposto a jogar e foi o que fez. Foi muito bem nos jogos que 

escolheu. Foi até a fase de número 5. Da a impressão que os jogos são coisas à toa, mas 
não são. Eles forçam muito a mente em diferentes áreas cerebrais. Faz do Facebook um 
atalho para esses jogos ótimos de brincar. Gostou muito da Oficina de hoje e vai querer 
voltar um dia para praticar mais vezes.  

✓ Mauro – Foi muito boa a Oficina de hoje. Com a ajuda das monitoras conseguiu colocar 
algumas fotos antigas e escrever o nome de seus colegas. Procurou alguns colegas e 
familiares para adicioná-los. Gostou muito de tudo. Espera não esquecer como usar, pois 
tem se divertido muito no Facebook. Adorou tudo.  

✓ Ernesta – Está pegando o jeito. Aproveitou o dia de hoje para tirar todas as dúvidas que 
tinha em relação ao Facebook. Mandou mensagens privadas, postou fotos, comentou as 
fotos dos colegas, respondeu alguns comentários e aprendeu a compartilhar. Aos poucos 
está pegando o jeito. Precisa apenas prestar mais atenção nas coisas que faz. Não 
colocou foto no perfil pois gosta da foto que já está lá.  

✓ Débora– Tinha muita vontade de colocar as fotos antigas que tem em casa e hoje pode 
aprender isso, não sabia como fazer para compartilhar com as pessoas momentos 
antigos. Trouxe algumas fotos e as monitoras ajudaram a colocar. Foi muito bom ter 
aprendido. Nenhum momento da Oficina o tempo foi jogado fora. Agora, já decorou como 
faz para postar. Escreveu nas suas fotos tudo que gostaria. Gostou muito do dia de hoje. 
Foi bem produtivo.  

 

 

TURMA 6 

 

Oficina 1 

✓ Isadora– Sempre quis um computador em casa. Desde que viu essa tecnologia 
pela primeira vez. Arrumou tudo e finalmente conseguiu ter um. Usa o computador 
atualmente para jogar, usar Skype e usar Facebook. Fez um curso a muitos anos 
atrás, quando se aposentou, no Centro do Professorado. Na oficina de hoje 
estranhou o mouse, diz ser duro perto do que usa em casa. Diz que tudo que não 



 

 

usamos com frequência a gente esquece e por isso, adorou ter revisto o Paint. 
Gostou muito de hoje e de tudo que pode fazer. Quando existe empatia é tudo 
mais fácil e gostoso de absorver e amou a atenção dada pelas monitoras que são 
pacientes e alegres. Essa alegria contagia qualquer um que vai aprender coisas 
novas e diferentes. Quer aprender a organizar seus arquivos, pois os perde em 
meio a tantos caracteres. Amou a oficina e amou as monitoras. 

✓ Cláudia– Está encantada com tudo. É tudo mágico. As cores aparecem e colorem 
todos os desenhos da tela. É a coisa mais lida de se ver. É tudo maravilhoso. Amei 
cada segundo dessa primeira Oficina. Foi a primeira vez que mexeu em um 
computador. O filho nunca deixou mexer alegando que não era coisa de velho e 
nem da época dela, era coisa que somente jovem podia mexer. Quer aprender 
para mostrar para ele que ela pode fazer tudo que quiser e pode usar o 
computador também. Não vê a hora de voltar para a próxima oficina. Avisou que 
faltará na próxima pois vai a uma consulta médica que não conseguiu remarcar. 

✓ Luiz– Achou tudo ótimo. Adorou. É ruim de desenho, mas gostou de tudo o que 
conseguiu fazer pela primeira vez. É acomodado para mexer no computador em 
casa então nem usa. A esposa faz tudo para ele. Quando resolve mexer sozinho, 
não sabe encontrar nada que queira ver, como notícias. Quer aprender onde 
estrar, onde procurar as notícias pois se perde muito nisso. Espera que sua 
memória e seu humor melhorem com as oficinas. Diz ser bom em diversas outras 
coisas, mas nunca foi bom com o computador.   

 
Oficina 2 

✓ Isadora– Está adorando as oficinas. Está vendo coisas novas e voltando a 
aprender. Gosta muito do Skype pela distância que tem dos netos que moram em 
Curitiba. Dessa maneira a distância fica bem menor. O maior problema do mundo 
atual é que as pessoas não se falam mais pessoalmente, vivem enterradas em um 
mundo virtual. O neto se queixou que os pais quando estão em casa só ficam no 
computador e não conversam com ele. Ele sente falta. Por isso ela sempre pega 
no pé dos filhos para que isso não ocorra mais. Está se divertindo muito no Paint 
e adorou criar paisagens. Quer que o marido (Tércio) não falte mais para que ele 
aprenda e não seja mais tão dependente dela.  

✓ Larissa– Primeira aula hoje. Já mexe em algumas coisas e já tem domínio de 
certos comandos. O Paint foi uma coisa nova e completamente inusitada para ela. 
Nem sabia que esse programa existia e que fazia tão bem distraindo a mente. 
Adorou a oficina e adorou descobrir novas coisas. Achou muito interessante o jogo 
pois requer muita atenção e percepção visual. Achou esse primeiro encontro muito 
produtivo e fantástico. Quer conhecer coisas novas e aprender cada vez mais.  

✓ Cláudia– Primeira oficina hoje. Faltou na primeira pois havia médico marcado. Está 
amando tudo que está vendo. Trouxe um caderninho para fazer anotações e 
treinar em casa as funções novas que aprendeu. Em casa faz somente jogos e 
mais nada. Fazer e aprender coisas diferentes hoje fizeram a diferença para ela. 
Foi muito bom. Sabia do Paint mas sempre teve medo de clicar no programa por 
não saber como mexer e ter medo de fazer alguma coisa errada e, por 
consequência, quebrar o computador ou colocar vírus. Hoje viu o quanto é gostoso 
e pode até criar e copiar formas novas. 



 

 

✓ Paulo– Está a muitos anos aposentado e só cuida do neto todos os dias. Viu na 
Oficina uma chance de fazer coisas novas, aprender e cuidar melhor da mente. 
Hoje foi a primeira oficina também. Nunca havia mexido no Paint e gostou muito 
de tudo que pode fazer. Diz que irá ficar craque em desenho e que será mais uma 
ponte de ligação entre ele e o neto, já que podem brincar juntos e trocar 
conhecimentos. Achou bem divertido e interessante o jogo e confessa que foi bem 
quando se adaptou a ele. Gostou muito da Oficina e agradece a oportunidade que 
lhe foi dada para participar.  

 

Oficina 3 

✓ Isadora– Gosta de tudo... do ambiente, dos colegas que são novos amigos e 
principalmente gosta de ver o marido aprendendo sobre computador. Ela quer que 
ele seja menos dependente dela. Adorou o jogo e diz que treina em casa para ficar 
com a cabeça cada vez melhor. 

✓ Luiz– Gostou da oficina principalmente porque foi uma atividade que ele gosta 
muito de realizar que são os jogos. Conseguiu completar o nível mais difícil e se 
animou mais para as próximas oficinas.  

✓ Larissa– Gostou muito dos jogos de hoje. Foi maravilhoso para tirar a cabeça dela 
do luto (perdeu o irmão no final da semana passada). Diz que até sua bronquite 
melhorou pois focou sua mente nas atividades de hoje. Agradeceu tudo e quer 
aprender e se divertir cada vez mais. 

✓ Cláudia– Gostou, pois, conseguiu realizar o jogo da memória no nível mais difícil. 
Nunca havia jogado esse jogo e se sentiu orgulhosa com sua evolução. Está 
adorando as oficinas e sempre deseja aprender mais. Acha que a convivência com 
novos amigos e a troca de “afinidades” com as monitoras mais jovens ajudam a 
sentir mais vontade de aprender e de nunca faltar. Como faltou na última oficina, 
teve um pouco de dificuldade no início, mas logo pegou o jeito. Adora cada 
momento que passa na oficina e acha que o tempo passa mais rápido que o 
normal. Diz que as oficinas são melhores que terapia pois consegue sair leve e 
realizada de lá. Gostou muito de hoje. 

✓ Paulo– O que mais gosta de fazer no computador é jogar. Diz que sua maior 
limitação é o teclado. Quando precisa usar o teclado “cata milho” e logo se perde 
pois não se concentra. Quer que ajudemos nisso para que ele se sinta mais seguro 
em usar a internet e outros programas do computador. Gostou muito hoje e relatou 
que por ele fazia esses jogos em todas as oficinas.  

✓ Lizandra– Como primeiro dia gostou muito pois adora ficar jogando no 
computador. Já mexe a algum tempo, mas não executa muitas tarefas com o 
computador. Quer muito encontrar esses sites em casa para poder treinar mais. 
Agradeceu as monitoras e disse que adorou o ambiente, colegas e a oficina de 
uma maneira geral. 

 

Oficina 4 

✓ Isadora– Adorou mexer no Word. Gostou dessa Oficina porque precisou usar 
muito a cabeça para relembrar conteúdos e aprender coisas novas. Disse que o 



 

 

marido está pensando em comprar um computador novo para que eles mexam 
mais em casa e assim exercitem o que estão aprendendo. Fica tão feliz de vir para 
as oficinas, reencontrar os amigos e aprender coisas novas. Melhor ainda é 
exercitar a mente! Dorme muito feliz quando é dia de oficina. Adorou tudo. Diz que 
fala demais, mas que não vai mudar não. 

✓ Luiz– Achou ótima a oficina mesmo com todas as dificuldades que ainda tem. A 
monitora deixou a tarefa no Word muito prazerosa quando pediu para que 
escalasse a melhor seleção que ele viu jogar. Foi ótimo porque quando menos 
percebeu, já estava escrevendo tudo, mudando de linha, colocando número. Foi 
bem interessante essa metodologia, gostou mesmo e está ansioso para comprar 
um computador mais moderno para praticar em casa.  

✓ Larissa– Mesmo esquecendo os óculos em casa conseguiu fazer muitas coisas 
novas e diferentes no Word. Aprendeu algumas funções novas e algumas 
diferentes. Sempre teve um monte de dúvidas que nunca ninguém havia tirado e 
as monitoras, munidas de toda paciência do mundo, sanou todas em um piscar de 
olhos. Está amando toda essa estimulação e os novos aprendizados. Adorou a 
oficina hoje.  

✓ Cláudia– Gostou demais de tudo que aprendeu hoje. Já mexia no Word e sabia 
somente as funções mais básicas. Agora pude mexer sem medo no programa sem 
quebrar o computador. É impressionante como sempre aprendemos coisas novas 
e como nosso cérebro assimila tudo isso. Está muito feliz e realizada fazendo as 
oficinas. Está amando e adorou tudo hoje. Memorizou mais ou menos as coisas 
neste primeiro contato com o Word. Usava a máquina de datilografar, porém o 
computador é muito mais macio e inteligente que a máquina de escrever, quer 
aprender bastante pois se diverte muito durante as oficinas. Gostou de tudo hoje. 

✓ Paulo– Já mexia no Word, mas não sabia todos os conceitos que passamos. 
Aprendeu um monte de coisas novas sobre as funções das teclas do teclado. Quer 
muito mexer um pouco no programa Excel e pediu para que colocássemos no 
programa caso ele não esteja. Está bem contente com tudo que tem feito e quer 
aprender cada vez mais. Gostou de tudo hoje.  

✓ Lizandra– Mexia no Word apenas para colar as receitas que encontra na internet. 
Não sabia tabular e nem editar os textos. Aprendeu tantas coisas novas e 
diferentes. Está bem contente em participar das oficinas e de como está fazendo 
novos amigos. Tudo está sendo divertido e prazeroso. Gostou de tudo que 
aprendeu hoje e da oficina como um todo. Só tem a agradecer.  

 

Oficina 5 

✓ Isadora– Adorou. A monitora fez uma provinha rápida com todo conteúdo da aula 
passada e desta e ela acertou tudo! Se sentiu tão feliz e capaz de realizar as 
atividades. Aprendeu muitas coisas novas e diferentes que serão tão úteis em seu 
cotidiano. Não tem preguiça mental e adora aprender coisas novas. Diz que o 
marido (Tércio) é bem preguiçoso e por isso evolui mais rápido que ele. 

✓ Luiz– Mexeu bastante hoje. Agora está bem animado para aprender. Está tão 
contente com a Oficina que está fazendo cotação de preço de computador. Quer 
um mais moderno, com uma tela maior para que ele e a esposa possam usar em 



 

 

casa nas horas vagas e arejar a mente. Escreveu sozinho a letra da música 
“Carinhoso” e ainda colocou dois corações após a canção, um vermelho para a 
monitora que é são-paulina e um verde do Palmeiras para ele. Foi “catando milho” 
no teclado, mas foi muito bem. Tudo só vai melhorando.  

✓ Larissa– Mesmo chegando um pouco atrasada aprendeu tanta coisa em uma 
Oficina só que ficou encantada com recursos que nem sabia que existia. Em casa 
o marido em vez de ensinar, faz tudo por ela e assim, ela não entendia nada. Agora 
está com autonomia e aprendendo a se virar. Tudo que aprendeu hoje vai facilitar 
o uso do computador. Gostou muito da Oficina e da atenção das monitoras. 

✓ Paulo– Muito boa a Oficina. Aprendeu novos comandos no programa Word. O que 
difere essa Oficina de todas as coisas que já viu sobre aprendizado em informática 
é o modo como o conteúdo é ensinado. Não é maçante repleto de conteúdo teórico 
que não entendemos. Aqui, vamos direto para a prática e os conteúdos teóricos 
são ensinados assim. Não tem como não aprender e não entender. Essa prática 
que estamos tendo aqui deixa o modo de aprender mais suave e divertido.  

 

Oficina 6 

✓ Isadora– Fala sempre muito e acha que atrapalha as pessoas, por isso gosta de 
falar por último. Adorou a Oficina e se sente cada vez mais segura para escrever 
no Word. Sobe envelhecimento, lembrou uma frase que seu pai dizia toda vez que 
olhava no espelho “Luiz, Luiz, quem você foi, quem você é”. Achava muito triste 
pois ele falava isso quando percebia novas rugas. Mas temos que ser para a 
frente, conquistar novas barreiras. Sabe o que sinto falta na velhice? Roupas que 
sejam especializadas para mim. Vou comprar e só encontro roupa de menininhas. 
Gostaria de me sentir bem com as minhas roupas.  

✓ Cláudia– Gostou muito da Oficina de hoje. Tem dificuldade para mexer no 
computador e esse comando e atalhos ajudam muito. Sei que estou 
envelhecendo. Sou consciente disso. Ajudo pessoas idosas como eu em asilos 
que não possuem família e as vejo como iguais. O envelhecimento para algumas 
pessoas pode ser bem solitário as vezes.  

✓ Lizandra– Está em uma fase muito negativa de sua vida. A reforma de seu 
apartamento não acaba e está cansada de morar com a filha. Isso reflete inclusive 
no que pensa sobre envelhecimento e velhice. Não se sente bem agora mesmo 
sendo ativa e tendo vontade de viver. Sobre a Oficina está adorando pois não 
conhecia quase nada sobre o Word.  

✓ Luiz– Teve mais facilidade hoje para escrever que em todos os outros dias. Está 
mais veloz. Sobre o envelhecimento, agradece a Deus todos os dias por mais um 
dia vivido e que pode viver. Sempre dizia que quando se aposentasse não vestiria 
pijama. Não queria morrer como um adorno da casa. Por isso procura fazer novas 
atividade e sair de casa. Precisamos pensar positivo para que possamos evoluir.  

✓ Larissa– Adorou a Oficina de hoje porque aprendeu a colocar uma imagem bonita 
em seu texto. Ficou tão feliz que estava tudo colorido! Essa aula serviu para fixar 
ainda mais os conhecimentos que temos e aprendemos nesses últimos dias. 
Envelhecimento é um processo vivido diferente por cada pessoa. O importante é 
não se deixar abater e sempre conquistar espaços novos. 



 

 

✓ Paulo– Fez muitos exercícios de atalhos hoje e pode brincar mais no Word. Adorou 
a Oficina e acha esse método de ensino e estimulação o melhor que já viu e 
experimentou. Envelhecimento é aquilo que passamos todos os dias de nossas 
vidas e a velhice deve ser vivida com alegria, afinal, chegar bem na nossa idade 
já é uma grande conquista. 

 

Oficina 7 

✓ Isadora– O maravilhoso dessa Oficina é aprender coisas maravilhosas como 
essas. Fiquei encantada com todos os lugares que visitei e tudo que pude 
aprender. Vi cidades lindas pelo mundo, o hotel que ficou na Europa e além de 
tudo, achou um ótimo recurso para localização como guia de ruas. Adorou ver se 
prédio pelas fotos do satélite. Está impressionada com as coisas que viu hoje. 
Adorou tudo. 

✓ Cláudia– Ficou de boca aberta com as coisas que esse programa é capaz de fazer. 
Seus pais são refugiados da Síria. Nunca teve a oportunidade de conhecer a 
cidade natal dos pais. Hoje, fez uma visita bem demorada a tudo o que os pais 
contavam com amor e saudade. Se emocionou muito pois sobrou pouca coisa 
depois das constantes guerras que acontecem por lá. Pode conhecer outros 
países e fazer o percurso que faz de sua casa para sua igreja de domingo. Adorou 
e quer aprender muito mais sobre esse excelente recurso.  

✓ Luiz– Adorou a Oficina pois matou a cidade da cidade em que nasceu, Botucatu. 
Onde era sua casa, hoje é um prédio. Ficou emocionado de ver que a cidade ainda 
está muito limpa e bonita. Cresceu demais e se desenvolveu. Depois, visitou a 
cidade que mais ama no mundo todo e a qual já viajou inúmeras vezes, Paris. 
Mostrou as monitoras com detalhes a cidade e tudo que aprendeu por lá. Diz que 
foi um excelente exercício para a memória pois a última viagem para lá foi em 
1996.  

✓ Larissa– Gostou muito de procurar as coisas e ver a casa dos filhos que moram 
em Arujá. Ficou encantada de como as fotos eram atuais. Não sabia da beleza 
deste recurso. Depois, pode conhecer diversos países como França e Bélgica. 
Não vê a hora de chegar em casa e visitar mais lugares incríveis. A hora passou 
tão rápido! Foi uma delícia tudo que fez hoje. 

✓ Paulo– Hoje aprendeu a dar um giro de 360º nas ruas de navegação do Google. 
Percebeu que é o mesmo truque com o mouse no qual fazia os desenhos no Paint. 
Ficou encantando com sua cidade natal no Japão, Osaka. Mostrou para todos 
onde os pais moravam e como a cidade é limpa e organizada. Gostou muito da 
Oficina e dessa aula. Diz que está adorando a metodologia e aprendendo de 
verdade.  

 

Oficina 8 
✓ Isadora– Gostou muito da Oficina hoje. Pensar e relembrar uma música fez um 

exercício e tanto em sua mente. Ficou encantada com o YouTube. Vi algumas 
músicas que cantava para o filho e hoje canta para os netos. Foi uma delícia 
relembrar tudo.  



 

 

✓ Lizandra– Adorei ver como funciona esse programa. Pude até assistir o capítulo 
da novela que perdi ontem. Gostei de ver os artistas jovens naqueles vídeos 
antigos. Foi maravilhoso. Estou adorando tudo. 

✓ Cláudia– Sempre escutou as pessoas falando: você viu no YouTube aquele vídeo? 
E nunca soube o que era isso. Sempre teve vontade de aprender a usar e também 
havia uma curiosidade pelas atividades que tinham por lá. Pode escutar música e 
procurar cantores que a anos não ouvia. Está amando cada dia mais. Adorou a 
oficina e agradeceu todo o cuidado e paciência.   

✓ Luiz– No começo estava meio perdido pois tem dias que não acordamos bem. 
Depois que foi procurar a música carinhoso no site, ficou extremamente feliz e as 
coisas voltaram a dar certo. Parou de brigar com o teclado e mouse e pode se 
divertir na internet. Viu os gols do Pelé e também Frank Sinatra. Adorou tudo e 
está bem animado com sua evolução.   

✓ Larissa– Escreveu a letra de “Eu sei que vou te amar” do Tom Jobim e dedicou ao 
marido que é um excelente companheiro e pai para seus filhos. Ficou encantada 
com o vídeo em que o Vinícius de Moraes interpretou esta música. Depois, 
mostrou para a turma vídeos de sua nora que é africana e artista e, toda orgulhosa 
mostrou seu filho que trabalha com precursão. Ficou muito feliz porque em um dos 
filhos, apareceu seu neto, que é o amor de sua vida.  

✓ Paulo– Já havia entrado uma vez neste programa, mas como não sabia mexer, 
ficou desmotivado e não mexeu mais. Hoje foi um dia especial porque aprendeu. 
Ficou muito feliz com tudo que viu e com as músicas que pode ouvir. Ficou 
emocionado com a declaração de amor feita pela sua esposa. Está adorando as 
oficinas.  

 

Oficina 9 

✓ Isadora– Adorou a Oficina pois conseguiu “passear” por todas as áreas do 
Cérebro. Assim, exercitou bastante sua memória para que viva muitos anos lúcida 
e feliz. Adora fazer esses joguinhos que prendem atenção porque passa o tempo 
e massageia nossa memória.  

✓ Cláudia– Demorou para entender alguns conceitos dos jogos que vimos nesse site 
do Cérebro Nosso. Depois que entendeu como faz para jogar, adorou tudo e nem 
achou mais complicado. Aí está o segredo de tudo, que é a prática. Está adorando 
as Oficinas e tem sido mais do que uma terapia para a mente.  

✓ Luiz– O que mais gostou nos jogos é que eles possuem uma sequência que se 
não prestarmos atenção, não conseguimos jogar. Adorou a Oficina e está 
adorando tudo que damos aqui. Fazer esse tipo de atividade relaxa tanto que 
melhora nosso dia. Pela primeira vez ensinei minha esposa a jogar, sendo que a 
vida toda foi ela quem me ensinou tudo no computador. Está orgulhoso de sua 
evolução.  

✓ Larissa– Adorou esse site. Pode ler muitas coisas que não tinha conhecimento 
sobre memória. Depois que investigou bem, buscou jogar focado no que acha que 
precisa melhorar, que foi memória de curto prazo. Adorou a Oficina e tem sido 
mesmo uma terapia deliciosa. A única coisa ruim é que passa muito rápido.  



 

 

✓ Paulo– Achou muito bom pois o que mais gosta de fazer é jogar. Busca sempre 
jogos difíceis e desafiadores. Também pode ler algumas informações importantes 
sobre tudo que estimula a memória. Está adorando participar das Oficinas e acha 
que todos deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Só agrega conhecimento.   

 

Oficina 10 

✓ Isadora– Adora jogar. É a coisa que mais faz para passar o tempo quando está 
em casa. Adorou a Oficina como sempre. Esses jogos desse site são bons para 
memória, atenção e agilidade. Está se divertindo muito hoje.  

✓ Lizandra– No começo da aula estourou a tinta da caneta na mão e ficou tão triste 
achando que não daria tempo de fazer mais nada. Mas deu sim! Jogou bastante 
e escolheu jogos bem complexos para treinar a memória.  

✓ Abigail– Foi a primeira Oficina hoje. Já mexe um pouco no computador mas deseja 
aprender mais. Quer treinar bem a memória para que nunca tenha demência e 
nem fique acamada. Diz que prefere morrer a depender de alguém um dia. Hoje 
tudo foi muito bom. Adorou a Oficina e está animada para as restantes.   

✓ Cláudia– Nossa... que site legal! Nele pode escolher diversas coisas para treinar 
sua mente e ficar bem forte. Adora poder fazer coisas lúdicas e diferentes. Achou 
um jogo para completar as palavras e nele se divertiu a Oficina toda. Está muito 
agradecida por nossos encontros e por tudo que tem aprendido. Amou a Oficina 
de hoje.  

✓ Luiz– Gostou muito da Oficina de hoje. Fez quebra cabeça em um nível bem difícil. 
Ficou orgulhoso de seus feitos. Achou tudo ótimo para treinar a mente. Foi ótimo 
e adorou tudo.  

✓ Larissa– Adorou a Oficina de hoje. Achou difícil pois escolheu um jogo de atenção 
e memória. Demorou para pegar a prática, mas quando pegou, foi bem tranquilo 
jogar. Não vê a hora de chegar em casa e fazer um pouco de jogo! Está bem feliz 
com o andamento das Oficinas e com tudo que tem aprendido. Ganhou autonomia 
nas tarefas fora computador também. Agora tem mais segurança para aprender 
coisas novas e diferentes.  

✓ Paulo– A Oficina foi tudo de bom. Se tem uma coisa que adora fazer para relaxar 
e treinar a mente é jogar. Gostou muito desse site pois encontrou um jogo japonês 
que brincava sozinho quando criança. Pode matar a saudade e percebeu que sua 
memória está boa pois se lembrava de todas as regras. Ficou impressionado e 
bem feliz com a descoberta de hoje.  

 

Oficina 11 

✓ Isadora– Gostou muito da Oficina de hoje, como sempre adora. Aprendeu algumas 
coisas novas. Se sente mais segura na velhice do que era quando jovem. Outro 
lado positivo é poder conviver com os netos que tanta alegria trazem. A nossa vida 
é movida por sonhos, e eu sonho até hoje. As coisas negativas são: comprar 
roupas e sapatos adequados à nossa idade e ver os amigos partindo (morrendo). 
Amigos antigos são as nossas raízes, assim como todos que compõe a nossa 
família.  



 

 

✓ Cláudia– Uma das coisas que mais teve vontade de aprender a usar era esse 
programa Excel. Olhava as pessoas tão entretidas usando e pensava que era uma 
coisa quase impossível de aprender. Veio para cá e pode ter o contato que sempre 
sonhou com esse programa. Fez tabelas e gráficos. Está amando a Oficina. 
Envelhecer é florescer por anos em um jardim repleto de variedades. Acha 
maravilhoso estar na velhice. Uma das coisas ruins que o tempo nos traz é perder 
nossos pais cedo e não tê-los nesta fase da vida.  

✓ Luiz– Gostou muito de tudo. Melhor coisa de envelhecer e da fase da velhice é 
ainda ter a companhia da esposa durante os dias e, poder conviver com os netos. 
O lado negativo resume-se ao aparecimento de doenças e dores que nunca mais 
irão embora. Perdemos muito do que éramos quando jovens. Gostou do programa 
Excel pois adora organizar as coisas que precisa fazer e as datas. Com esse 
programa pode montar um grande banco de dados de suas tarefas. Percebeu que 
muitos dos comandos são iguais aos que aprendeu no Word, e por isso sabe que 
está aprendendo de verdade.  

✓ Larissa– Gostou muito. Achou um programa delicioso para passar o tempo quando 
está sem fazer nada. Aprendeu uma coisa nova e que achava que nem seria útil. 
Facilita muito a vida poder organizar as finanças com um programa como este. 
Acha maravilhoso estar na velhice e poder curtir os netos, que são seus bens mais 
preciosos. Com a velhice o único lado negativo que vê são as limitações físicas 
que as vezes nos impedem de realizar algumas atividades que antes eram 
rotineiras.  

✓ Paulo– Ficou muito feliz em poder aprender Excel já que esta Oficina foi preparada 
a pedido dele. Achava o programa muito complicado e por isso nunca tentou mexer 
sozinho. Como trabalhou muitos anos com cálculo, ficou encantado com a 
facilidade do programa em realizar as mais variadas operações matemáticas. Ser 
velho é ter sabedoria e a certeza de que viveu e realizou grandes coisas nessa 
vida. Ver os filhos e netos é um sinal de que vencemos na vida. Lado ruim é apenas 
não ser eterno.  

 

Oficina 12 

✓ Isadora– A atividade hoje foi maravilhosa. Adorou tudo, como sempre gosta. No 
Google foi pesquisar a origem de seu sobrenome e também alguns moldes para 
confecção de roupas. Sempre gostou de costurar e agora viu como é fácil de 
buscar as coisas na internet. Sabia usar bem pouco o Google. Agora, vai 
aproveitar mais o programa.  

✓ Cláudia– Ficou encantada em ver que seu nome aparece na internet em alguns 
cursos que realizou ao longo de sua vida. Depois, descobriu um mundo lindo no 
Google imagens. Buscou paisagens e fotos de flores para alegrar a sua manhã. 
Adorou a Oficina e está de boca aberta como esse site do Google facilita as coisas 
para todos.  

✓ Luiz– Perdi o medo de usar o computador sozinho aqui e hoje, aprendeu no 
Google, a viajar mais uma vez pelo tempo sem usar máquina do tempo. Foi 
procurar e refazer os roteiros de suas viagens antigas e depois, buscou os times 
antigos do Palmeiras. Agora sabe que pode matar a saudade do tempo que o 



 

 

futebol era bonito e visto como arte. Aos poucos está aprendendo cada vez mais 
e dependendo menos da esposa para realizar tarefas no computador e no celular. 
Se sente muito capaz de realizar as coisas. Foi excelente a Oficina.  

✓ Larissa– Está impressionada com o que o Google é capaz de buscar na internet. 
A alguns anos atrás, deu uma entrevista para um canal de televisão e, digitando 
seu nome, encontrou a entrevista que só havia visto uma vez e pode mostrar para 
os colegas como foi legal. Adorou essa facilidade e agora, tudo que aprende, 
mostra para os netos que são seus maiores incentivadores. Pode procurar receitas 
e também se ver na rede! Adorou tudo. 

✓ Paulo– Maravilha poder fazer junto com a professora o passo a passo de tudo que 
nos é ensinado. Existem cursos que não ensinam fácil assim. Passam aquela 
teoria toda, mas não existe prática. Aqui, temos muita prática, o que deixa tudo 
mais divertido de fazer. Aproveitou o Google para aprender mais sobre Excel e 
cálculo avançados que podemos realizar nele.  

✓ Abigail– Mexe muito pouco no computador e não via muito o que ele podia 
proporcionar. Hoje, aprendeu a se divertir procurando conteúdos de seu interesse. 
Pode ver belas flores e aprender algumas coisas novas para fazer bordado. 
Antigamente comprava aquelas revistas japonesas que não entendia nada, mas 
mesmo assim, conseguia copiar os pontos do crochê. Na internet, eles ensinam 
na nossa língua! Isso é maravilhoso. Adorou a Oficina. 

 

Oficina 13 

✓ Isadora– Usa bastante o Google Maps desde que fizemos a atividade da primeira 
vez. É viajar sem sair de casa. É ver coisas belas de encher os olhos e expulsar 
as coisas ruins da mente. Usou hoje esse sistema de traçar as rotas para saber 
como é que faz pois não fazia ideia que podia fazer isso! E ainda mais ver as ruas 
por cima via satélite. Sempre gosta das Oficinas e a cada dia aprende um pouco 
a mais.  

✓ Lizandra– Adorou mexer nesse programa hoje. Uma vez, a muitos anos, 
conseguiu viajar para Portugal para conhecer seus parentes. Hoje, conseguiu ver 
até as ruas que visitou pois se lembrava do nome e do número das casas. Ficou 
muito emocionada lembrando de tudo que viveu e da parte da família que mora 
ali. Adorou a Oficina e disse que isso tem sido mais do que uma terapia para ela, 
pois esquece os problemas que tem e se concentra em uma atividade prazerosa. 

✓ Cláudia– Achou a Oficina gostosa, interessante e incrível. Foi parar na Índia, país 
que sempre sonhou em conhecer. As amigas sempre viajam muito, mas ela nunca 
teve condições financeiras de ir junto. Quem sabe vendo as imagens não se anima 
e junta um dinheiro para viajar! O Google Maps proporciona experiências de todos 
os tipos! Adora viajar e agora, faz sem sair de casa.  

✓ Larissa– Muito bom aprender uma função diferente a cada dia. Essa de traçar a 
rota mesmo quando caminhamos a pé é maravilhosa. Quando não conhecemos 
uma rua ou uma casa, podemos olhar como ela é antes de ir. Esse programa além 
de muito útil para todos, é uma delícia! Conhecemos o mundo todo. É uma 
excelente distração. Adorei a Oficina.  

✓ Paulo– Sempre foi ele que buscou traçar as rotas antes de sair para qualquer 



 

 

lugar. Usava aquele guia de ruas de papel. Hoje aprendeu uma coisa muito útil. 
Tem o Google Maps no celular e nunca soube usar. Achou bem prático e fácil de 
usar. Fará o teste em seu celular mais tarde. Adorou a Oficina. Não sabia que 
podia fazer isso usando esse programa. Tudo que viu hoje o surpreendeu.  

 

Oficina 14 

✓ Luiz– Anotou tudo que viu na Oficina de hoje para passar para a esposa que não 
pode vir. Disse que anotando aprendeu mais. Fará isso nas próximas Oficinas 
também. É “meio” atrapalhado na computação. Em sua apresentação vai falar 
sobre o Palmeiras. Demora um pouco para compreender os conteúdos, mas faz. 
Sempre achou ver as coisas na TV mais fácil que procurar no computador. Está 
aprendendo de uma forma diferente e se interessando mais pelas coisas. Gostou 
de hoje. 

✓ Abigail– Aprendeu algumas coisas bacanas e diferentes hoje. Começou a 
aprender agora e está feliz que já viu muitas coisas diferentes. Vai tentar fazer 
sozinha agora quando chegar em casa. Sua apresentação será sobre árvores. 
Adorou a Oficina.  

✓ Lizandra– Anotou toda a sequência para fazer a apresentação. Aprendeu a usar 
esse programa a muitos anos atrás e não se lembra de nada porque não usa. 
Gostou muito. Achou bem fácil selecionar as fotos no Google imagens. Bom é 
agora ensinar para outras pessoas pois assim aprendemos muito mais. Adorou a 
Oficina. Falará sobre culinária mineira.  

✓ Cláudia– Gostou muito da Oficina de hoje. Queria muito aprender a usar esse 
programa. Vai chegar em casa e vai tentar fazer. Está montando uma 
apresentação sobre culinária árabe para homenagear as suas origens. Primeira 
receita será de quibe assado.  

✓ Larissa– Acha muito importante aprender a fazer as composições no Power Point 
e criar imagens. Sempre quis aprender essas coisas. Sua apresentação será 
sobre pintores brasileiros e suas mais famosas obras. Adora obra de arte. Adorou 
a Oficina e se divertiu fazendo sua apresentação. 

✓ Paulo– Achou o programa interessante e prático. Power Point e Google foram bem 
bons de aprender hoje. Transferiu muitos textos e fotos para a sua apresentação. 
Achou bem prático tudo. Falará sobre Oliveiras em sua apresentação. Falará 
sobre esse tema pois tem um gosto muito especial por azeites. Adorou a Oficina 
e tudo que aprendeu.  

 

Oficina 15 

✓ Isadora– Precisou faltar na última Oficina por causa dos netos que estão passando 
férias na casa dela. Disse que o marido explicou bem por cima como tinha sido a 
última Oficina. Gostou muito desse primeiro contato com o programa Power Point. 
Pode aprender uma coisa nova que nem sabia que existia. Quer muito trabalhar 
com fotos neste programa. Vai tentar mexer em casa. Adorou tudo. 

✓ Abigail– Adorou. A Oficina é muito mais do que um espaço de socialização. É um 
espaço em que todos podem extravasar sua alegria e compartilhar novos 



 

 

conhecimentos. Está adorando tudo que tem aprendido aqui. Sempre que chega 
em casa, vai mostrar para as pessoas o que conseguiu aprender e que pode mexer 
sozinha. Está gostando demais de tudo e de todos.  

✓ Lizandra– Hoje se confundiu muito com alguns comandos do programa pois está 
com o pensamento na obra de seu apartamento que nunca acaba. Teve muito 
mais dificuldade de concentração hoje. Mesmo assim, adorou tudo que viu e pode 
aprender muitas coisas novas. Sempre adora a Oficina. Se não tivesse esse 
espaço e essas Oficinas, já teria entrado em depressão. Adora mesmo.  

✓ Cláudia– Gostou muito do programa, mesmo estando ainda muito atrapalhada. É 
muita coisa nova junto. É muita coisa diferente e bonita. Está adorando esse 
programa e de como ele pode melhorar. Sabe que está evoluindo aos poucos e 
que tudo só tende a melhorar. Está feliz na Oficina e a cada dia gosta mais de 
tudo. 

✓ Paulo– Está adorando mexer no Power Point. É uma experiência muito nova e 
diferente. Adorou fazer coisas que jamais achou que fosse aprender. É disso que 
mais gosta nessas Oficinas. Nós explicamos a teoria mostrando a prática. Adorou 
hoje e tem treinado em casa.  
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✓ Isadora– No começo ficou um pouco “embananada” com a quantidade de 
comandos para aprender. Aos poucos foi pegando a sobreposição de programas. 
Ora estamos no Power Point, ora estamos no Google. São duas funções sendo 
realizadas juntas. Está conseguindo executar esses comandos bem complicados 
e está orgulhosa de sua evolução. Ensinou até uma amiga pelo Skype. Está 
aprendendo de verdade e fazendo uso de tudo que vê na Oficina. Adorou tudo 
hoje. Faz até compras pelo computador. Também aprendeu a usar o site do Banco 
do Brasil, o qual facilitou a sua vida por não precisar sair de casa para pagar as 
contas e pegar seu estrato bancário. Uma das melhores coisas de saber mexer 
bem no computador, é poder ensinar os netos e eles, por sua vez, ficam admirados 
como a vovó é inteligente e antenada. Isso, não tem preço! Adoro essa sensação 
de ser admirada por quem mais amo.  

✓ Luiz– Sobre a Oficina de hoje adorou e conseguiu desenvolver melhor seu tema. 
Está falando sobre esportes. Viu grandes esportistas ao longo de sua vida e quis 
mostrar um pouco deles. Adorou fazer as buscas aos atletas de antigamente e 
alguns da atualidade. Acha que conseguiu juntar os melhores do esporte 
brasileiro. Diferente da Dona Ida, não confia na internet para compras virtuais e 
nem usar banco. Prefere ir até uma agência e imprimir um estrato. Adorou tudo 
hoje.  

✓ Abigail– Foi muito bom seu aproveitamento no dia de hoje. A Oficina foi ótima. 
Aprendeu a colocar imagens e a fazer as buscas sozinha. Agora está mais segura 
em montar suas ações no computador. Aprendeu muito e anotou tudo que fez 
várias vezes para poder tentar fazer sozinha em casa. Gostou muito de tudo.  

✓ Lizandra– Comprou um computador novo para poder praticar sozinha em casa e 
passar o tempo livre treinando a memória. Hoje achou que foi mais ou menos pois 
demorou para entender como funcionava o copiar e colar das imagens. Sente que 



 

 

com o tempo, a maioria das coisas que mexia no computador foram se perdendo. 
Mexia até com planilhas de gastos. Hoje, já não se lembra mais nada e precisa 
prestar mais atenção nas coisas que faz na Oficina. Gostou muito e se sente 
agradecida a todos pelo delicioso convívio e amizade.  

✓ Cláudia– Está começando a entender melhor o Power Point. Colocou novas 
receitas a sua apresentação, assim como novas fotos. Está preparando agora uma 
outra apresentação em forma de planejamento de uma festa para suas 80 amigas. 
Aprendeu a criar uma nova apresentação e salvar sem precisar da ajuda das 
monitoras. Adorou a Oficina. Diz precisar faltar na próxima semana devido a 
problemas médicos mas quer voltar a mexer nesse programa. Adorou. 
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✓ Isadora– Tem aprendido tantas coisas maravilhosas nessa Oficina que nem sabe 
expressão o quão importante isso está sendo para sua vida e para seu 
crescimento intelectual. Sempre achava que precisava apenas saber as funções 
básicas do computador. Está sendo uma surpresa conhecer essas coisas que 
ninguém fala que tem! Em sua apresentação sobre educação, aproveitou e 
colocou alguns Gifs para ilustrar tudo que falará. Está muito feliz com tudo. Relata 
que o marido já está mais independente dela no uso do computador em casa. 
Amou a Oficina de hoje.  

✓ Luiz– Gostou muito da Oficina. Fez uma apresentação sobre esportes. Fez uma 
seleção incrível de atletas brasileiros. Adorou tudo que fez. Para homenagear a 
professora e puxar o saco também, tem até atleta com a camisa do São Paulo 
Futebol Clube. Fez muitos comandos sozinho e adora mexer no YouTube. 
Agradece tudo que aprendeu até agora. Se diverte muito a cada encontro.  

✓ Cláudia– Adorou a Oficina. Está maravilhada com as coisas que aprendeu. 
Conseguiu montar um belo cartão convite para a festa de aniversário que dará em 
sua casa. Aprendeu a salvar. Gostou de tudo e quer aprender cada vez mais. 
Agradece a paciência da monitora que nem saiu de seu lado hoje. Foi tudo 
maravilhoso. Chego sempre sorrindo e saiu daqui ainda melhor. Obrigada.  
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✓ Isadora– Adorou as apresentações e a Oficina como um todo. Foram temas muito 
interessantes. Como educadora, fez uma apresentação mostrando os problemas 
que temos no desenvolvimento do ensino brasileiro. Antigamente a profissão do 
professor era mais valorizada. As crianças aprendiam mais e melhor. Não era 
sucateado como é hoje. Sente falta da educação de uma maneira geral. Ficou bem 
animada no desenvolvimento do seu tema, mesmo tendo poucos slides.  

✓ Paulo– Gostou muito. Realizou uma ótima apresentação. Pegou um tema bem 
diferente da maioria das pessoas. Falou sobre o azeite de Oliva. Contou a história 
de sua criação, desde o cultivo das oliveiras até seu preparo. Depois, fez uma 
comparação dos benefícios e malefícios para a saúde. Adorou ver os temas dos 
amigos. Nunca tinha apresentado nada para ninguém e ficou bem feliz porque hoje 
conseguiu falar em público. Acha que falou bem.  

✓ Larissa– Achou essa Oficina grande e enriquecedora. Pode recordar coisas 
maravilhosas na apresentação de seus colegas, pode aprender e pode também 



 

 

ver imagens lindas e diferentes. Adora obras de arte e resolveu falar de grandes 
pintores brasileiros, comparando a grandes pintores internacionais. Foi 
maravilhosa a troca realizada hoje. Vai para casa feliz e pensativa. Melhor coisa 
que fez esse ano foi participar dessas Oficinas de informática.  

✓ Abigail– Hoje foi maravilhoso participar da Oficina. Em toda sua vida nunca tinha 
imaginado que apresentaria alguma coisa para uma sala de aula. Acha lindo 
professor dando aula e hoje, pode ver como é. Aprendeu muitas coisas novas com 
seus colegas e viu muita coisa bonita. Incrível a Oficina de hoje. Adorou. 
Desenvolveu um tema repleto de animais e crianças.  

✓ Lizandra– Adorou as apresentações dos colegas e amou a Oficina de hoje. Toda 
vez que via alguma palestra, ficava maravilhada se perguntando como aquela 
pessoa conseguiu fazer tudo aquilo no computador. Agora já sabe e melhor, pode 
dar um pouco de aula também. Apresentou algumas receitas que tem facilidade 
em fazer e que são bem gostosas. Gostou muito de ter tido essa experiência. Vai 
guardar para sempre este dia.  

✓ Luiz– Pode dividir com os colegas o tema que mais gosta de falar e o que mais 
domina também. Falou hoje sobre esportes. Achou que fez uma ótima 
apresentação e que seus colegas ajudaram porque gostaram muito do tema. 
Todos que apresentaram mostraram um pouco do que mais gostam. Foi 
enriquecedor. Gostou muito da Oficina. Disse que recordar é viver e hoje viu coisas 
que nem se lembrava mais.  
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✓ Isadora– Adora todas as coisas que coloquem sua mente para trabalhar. Esses 
jogos que envolvem lógica são maravilhosos. Adorou tanto que fará em casa todas 
as vezes que puder. No começo, todo mundo fica um pouco perdido sem saber 
como fazer. Depois de um tempo e de muitas tentativas as coisas começam a 
entrar na cabeça. Conseguiu terminar umas duas vezes. Adorou a Oficina e 
sempre quer aprender mais coisas divertidas e trabalhosas assim.  

✓ Paulo– Adora jogos de todos os jeitos. Esse em especial, faz com que nossa 
atenção não possa ser desviada do objetivo. Quando focamos, fica mais fácil 
desenvolver uma linha de raciocínio para terminarmos o jogo. Achou bem difícil no 
começo até entender a lógica do jogo. Depois, repetiu mais três vezes até terminar. 
Gostou muito da Oficina de hoje. Antes de sair de casa, caiu e se machucou um 
pouco. Tem interesse nas infiltrações de célula tronco no joelho que a Unifesp está 
desenvolvendo para quem tem artrose.  

✓ Larissa– Hoje estava meio dispersa pois assustou com o tombo que o marido levou 
antes de saírem de casa. Com o passar do tempo, o joguinho conseguiu prender 
a sua atenção e assim, conseguiu realizar a tarefa sozinha. Demorou a Oficina 
toda para conseguir encontrar a saída para o desafio. Gostou tanto que quer 
treinar em casa e passar para os netos. Se diverte muito na Oficina. Adorou tudo. 
Gosta muito das amizades que fez aqui e na troca sempre válida de experiência. 
Pena que não gravamos as “pérolas” ditas hoje enquanto fazíamos o joguinho. Foi 
maravilhoso!  

✓ Abigail– Sempre teve a mente muito disposta a aprender coisas novas. Em casa, 



 

 

desde sempre consertava as coisas eletrônicas. Com o computador sempre teve 
muita dificuldade. Achou fantástico o joguinho. Adorou a Oficina. O joguinho fez 
com que ela dessa muita risada de tantos erros que cometeu até encontrar a lógica 
correta. Foi muito bom e divertido, sem dúvidas.  

✓ Lizandra– Gostou muito de fazer esse desafio. Às vezes, nos deparamos com os 
obstáculos do dia a dia e achamos que não podemos dar conta de nada porque 
estamos velhos. Olhei para o jogo e logo pensei que eu era capaz e que iria 
terminar este desafio sim. Com muita paciência e depois de várias tentativas 
conseguiu finalizar. Se sentiu tão capaz e tão orgulhosa. Ganhou o dia fazendo 
isso. Adorou a Oficina. Levantou sua autoestima.  

✓ Luiz– Achou esse tipo de jogo muito interessante. Um descuido de atenção e já 
perdemos a lógica dele. Demorou um pouco até aprender os caminhos corretos 
do jogo. Gostou muito do desafio. Nunca achou que fosse gostar tanto de jogar 
como tem feito agora nessas Oficinas. Está feliz com os obstáculos que está 
passando dia após dia. 
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✓ Isadora– Gosta muito de procurar notícias de seu interesse. O bom da internet é 
que selecionamos tudo que queremos ler. Não somos obrigados a acompanhar 
notícias ruins como passa direto na televisão. Sempre é bom ficarmos bem 
informados. Não é porque estamos na terceira idade que precisamos nos alienar 
ao mundo. O computador é ótimo para ajudar os idosos a se manterem informados 
e antenados em tudo. 

✓ Paulo– Não gosta de ver as notícias pela televisão pois sempre é só desgraça e 
tragédia. A muitos anos não compra jornal pois também só via notícia ruim. Gostou 
de aprender a ler as notícias na internet pois assim seleciona o que mais quer ver. 
Gosta de ler sobre esportes e assim, pode focar no que interessa. Também recebe 
algumas notícias por e-mail e pelo WhatsApp . 

✓ Larissa– Já conhecia alguns portais de notícia e gosta de se manter bem 
informada. Viu alguns portais novos e buscou algumas informações do seu 
interesse. Gostou muito e vai treinar mais em casa quando chegar.  

✓ Abigail– Contou que teve diversos lutos em sua vida em um curto período de 
tempo e deixou de fazer muitas atividades que gostava. Agora, está voltando aos 
poucos a preencher seu tempo e fazer o que sentia prazer. Gostou de tudo hoje. 
Essa Oficina é uma terapia maravilhosa e se sente muito bem aqui. Não quer que 
acabe jamais por precisa aprender muito e curtir os novos amigos. Aprendeu a ver 
as notícias e receitas. Foi tudo novidade porque nunca havia visto esses sites. Já 
dominou o mouse e o teclado. Está se sentindo segura com esses recursos do 
computador. Quer ver quando chegar em casa se vai conseguir mexer. Anotou 
tudo de hoje para não esquecer. Agora, já sabe procurar no Google tudo que 
precisa. Adorou. 

✓ Lizandra– Achou bem interessante tudo que viu. Já conhecia alguns sites de 
notícia mas aprender mais é sempre bom e útil. Sempre é bom ver o que está 
acontecendo no mundo. Gostou muito hoje e se divertiu com as notícias sobre a 
olimpíada.  



 

 

✓ Luiz– Chegamos em um assunto hoje que ele adora. Sempre compra jornal 
impresso e depois, passa a tarde toda procurando as notícias no Tablet. Não 
acessava todos esses portais de notícias que viu hoje na Oficina, mas agora vai 
passar a acessar. Seus sites prediletos são: G1, UOL e IG. Gosta de ficar bem 
informado e saber entrar nesses portais é essencial. Gostou muito de tudo que fez 
hoje.  

 

Oficina 21 

✓ Luiz- Gostou muito da experiência. Diz ter uma consciência em relação a manutenção do 

peso, pois tem uma alimentação saudável. Nunca deixa de fazer ginástica, e comentou 

que ao contrário da Dona Ida, ele come muito e não engorda. 

✓ Paulo- Já tinha ouvido falar do IMC, porém não lembrava como fazia, por isso achou a 

aula muito interessante. Se preocupa bastante com seu peso, tenta não fazer regime, mas 

se controla na comida. Disse também que não tem problemas em esquecer a equação do 

IMC, pois quando quiser fazer com seus familiares é só procurar na internet que acha 

muito rápido. 

✓ Isadora- Gostou bastante da experiência. Disse que já conhecia o IMC, por isso teve 

facilidade. Mas a relação da cintura com o quadril não conhecia, e depois que aprendeu 

gostou de fazer. Ela sempre buscava entender o porquê de cada resposta, se interessou 

bastante no assunto da saúde.  

✓ Larissa- Gostou muito de resolver as equações, adorou a aula e achou muito interessante. 

Ela tentou decorar a equação para fazer com seus netos e verificar se a saúde deles está 

em ordem. Ao medir a cintura, Dona Regina não considerou exatamente a medida pois 

tem uma hérnia na barriga que modifica e altera essa medida.   

✓ Abigail- Gostou muito da aula e aprendeu bastante coisa. Nunca teve contato com esse 

tipo de cálculo, mas aprendeu e espera praticar mais vezes para verificar o IMC de seus 

familiares. Busca sempre se alimentar bem e comentou que costuma comer bastante pão 

integral, pois é mais saudável.    

✓ Lizandra- A experiência foi maravilhosa! Nunca tinha feito o IMC, só teve contato com 

esse tipo de informação no médico. Gostou muito de aprender, pois agora que já sabe 

pode ter autonomia para realizar quando quiser e verificar se sua saúde está boa. 
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✓ Cláudia- relatou que conseguiu realizar as atividades propostas, mas na hora da 

meditação, não fechou os olhos como pedia no vídeo com medo de perder a legenda, 

além do sono que sentiu ao vê-lo. Compartilhou com os colegas uma experiência que teve 

usando o Google tradutor para se comunicar com suas tias em árabe. Como faltou na 

aula em que conversamos sobre IMC, quis fazer rapidamente e ficou assustada com o 

resultado (acima do peso), relatando também que frequentemente sofre com insônia. 

✓ Paulo- Já tinha ouvido falar sobre o Google Tradutor, mas não sabia como usar. Achou 

muito fácil manusear e gostou de poder ouvir a pronuncia. Relatou que gosta de vir às 

aulas porque os assuntos são sempre relevantes para a faixa etária em que está e 

incentivamos a pesquisa e curiosidade dos idosos.  



 

 

✓ Isadora- Achou muito fácil utilizar o Google Tradutor e afirmou que tentará utilizar no 

celular, mesmo achando que por lá será mais difícil. Achou útil também para poder se 

comunicar com outras pessoas quando for viajar para o exterior. Adorou a parte da 

meditação, relatou que tem um cd em casa com músicas para meditar e irá compartilhá-

lo com os colegas. 

✓ Larissa- Faz aulas de meditação, mesmo sem saber exatamente o que é isso, disse que 

para obter sucesso nisso, era preciso esquecer as coisas do passado focar só no agora, 

aprendendo a respirar da forma correta. Adorou mexer no Google tradutor, relatando que 

utilizaria muito para conversar com a nora que fala francês. Relatou que fez planejamento 

de aulas por muito tempo na Prefeitura de São Paulo e sente a organização e o carinho 

com que é preparada a aula para eles. Disse também que o retorno sempre é positivo, 

mesmo que ela não tenha muita facilidade, o convívio com as pessoas da Oficina sempre 

é gratificante.  

✓ Abigail - aprendeu muito com a pesquisa que fez sobre saúde, focando que a alimentação 

é de extrema importância para manter o bem-estar. Disse que a memória está falhando e 

que possivelmente esquecerá de como utiliza o Google Tradutor. Os colegas deram a 

dica de anotar as informações passadas.  

✓ Lizandra- Achou interessante, utilizou com facilidade. Contou aos colegas que quando 

trabalhava com costura, tinha que achar uma boa professora que soubesse de tudo para 

ensinar e por ser raro, acabava sendo muito caro. Lembrando-se disso e depois de 

frequentar as aulas, tentou pesquisar na internet algumas técnicas de costura e viu que 

no Youtube há de tudo. Ficou muito feliz e impressionada ao contar sobre o mundo que 

há na tela do computador. 
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✓ Cláudia– Gostou da matéria e concordou sobre a influência do uso da internet na vida dos 

idosos. Achou bem interessante o Google Tradutor e agora já sabe que pode traduzir o 

que ela quiser.  

✓ Luiz– Entende que a internet traz “novas aberturas” para os idosos, está achando ótimo 

poder aprender essas coisas. Em casa está usando com frequência o YouTube para 

escutar música, uma coisa que aprendi aqui. 

✓ Paulo– Acha bem interessante os temas que são abordados na oficina. Tem relação com 

o dia a dia deles, idosos. E gostou também da aprendizagem de novas ferramentas da 

internet. 

✓ Isadora– Achou excelente, está ficando especialista na linguagem técnica, correta do 

“mundo dos computadores”. 

✓ Larissa– Percebi que a memória associativa ajuda, a relação que o conteúdo de hoje tem 

com a aula anterior. Gostou bastante, mas no final me perdi um pouco porque a minha 

tela apagou sem eu querer. 

✓ Abigail– Gostou, entendi um pouco mais hoje. Hoje foi a primeira vez que mexi com 

Control C/Control V. Foi muito bom aprender mais. Gostou muito.   

 

Oficina 24 



 

 

✓ Cláudia– Tem outro e-mail que fez a muito tempo atrás e queria um Gmail para colocar 

em seu celular. Quando comprou o celular, o rapaz da loja configurou um e-mail que até 

hoje ela não sabe a senha. Agora, pode mudar a configuração e receber e-mails pelo 

celular. Adorou se corresponder com os colegas. Foi muito divertido essa troca de 

mensagens. Essa turma é sempre ótima. A Oficina foi ótima também.  

✓ Luiz– Achou excelente. Criou um Gmail novo para acompanhar tudo desde o início. 

Primeira vez que mandou um e-mail sozinho. Essa é uma das coisas que depende da 

esposa. Ela comandava suas contas e escrevia quando precisava. Vai treinar em casa 

para aprender como usa corretamente as coisas. Tinha medo de escrever e-mail e fazer 

coisas erradas. Hoje, perdeu um pouco desse medo. Foi ótima.  

✓ Paulo– Já tem Gmail e mexe a algum tempo. Sempre nas Oficinas aprende vários 

detalhes que ele não sabia e passa a utilizar. Tem adorado o tempo que passa aqui. Muito 

dos recursos do e-mail não sabia nem porque estava lá. Mandou e-mail para todos e 

respondeu os recados dos colegas. 

✓ Isadora– Gostou muito da Oficina de hoje porque só sabia mexer no Hotmail. Seu e-mail 

do Gmail é configurado no Hotmail, o que é bom, pois recebe tudo em um só, mas, é ruim 

pois não sabia mexer na caixa de entrada do Gmail. Depois da Oficina, até configurou o 

e-mail no celular para aprender a mexer no Androide também. Foi tudo muito bom.  

✓ Larissa– Já gostava de passar e-mail para as pessoas. Agora, aprendeu coisas novas e 

recursos diferentes, pode aprimorar algumas coisas. Já tinha Gmail mas tinha algumas 

dúvidas quanto a sua utilização. Muito boa a Oficina. Mesmo com o joelho machucado, 

veio prestigiar os colegas e as monitoras. Foi tudo bom.  

✓ Abigail– Desde a primeira Oficina, sempre desejou ter um e-mail e aprender mexer nele. 

Teve seu sonho realizado. Fez um e-mail para ela e, vai adicionar todas as suas amigas 

depois. O primeiro contato assusta, mas é tranquilo para mexer. Vai treinar em casa e ver 

se consegue fazer tudo sozinha. Anotou a senha para não esquecer. Adorou a Oficina. 

Tem gostado cada vez mais.    

✓ Lizandra– Já usava e-mail, mas não Gmail. Usava outro provedor. Hoje, aprendeu coisas 

novas e foi bem legal poder mandar e-mail para os colegas. Para ela, pode aproveitar 

muitas informações novas que a todo tempo dávamos sobre o ambiente virtual. Gostou 

da Oficina.  

 

Oficina 25 
✓ Cláudia– Achei muito difícil, muita informação, precisava ter anotado tudo para tentar 

refazer em casa. 

✓ Paulo– Várias coisas que fizemos hoje eu já sabia, mas concordo que é bastante 

informação. E tem que prestar muita atenção para não errar o email a senha...são várias 

coisas pra prestar atenção. 

✓ Larissa– Achei bastante difícil, fico preocupada em não conseguir fazer de novo tudo que 

fizemos aqui. 

✓ Abigail - Não achei que fui muito bem hoje. Estava um pouco distraída e acho que perdi 

coisas. Tentei anotar mas não sei se consegui anotar todos os passos.  

✓ Lizandra - Achei que foi muita informação, me senti um pouco perdida, vou precisar 

praticar mais para aprender a mandar um link com informação via email. 
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✓ Cláudia– Gostou. Só precisa lembrar de tudo isso quando for fazer sozinha em casa. Vai 

treinar bastante para conseguir aprender. É uma coisa útil que fica muito linda para 
mandar para seus colegas. Está gostando de tudo e quer aprender cada vez mais.  

✓ Paulo– Muito bom tudo que aprendeu a fazer hoje. Não sabia como era feito essas 

mensagens em que as pessoas colocam fotos com mensagens escritas em cima. Sempre 

quis aprender a fazer esse tipo de montagem. Vai treinar mais. Tinha curiosidade. Tentou 

fazer uma segunda colagem, mas se atrapalhou nos comandos. Vai treinar em casa. 

Achou que era uma coisa muito complicada, mas não é. Achou excelente. Precisa sempre 

ir por tentativa e se arriscar para aprender. É o conselho que dá para seus colegas de 

turma.  

✓ Larissa– Achou ótimo tudo hoje. Só tem medo de não ter aprendido, já que é uma coisa 

que sempre quis saber como faz. Ficou feliz que a Oficina foi sobre isto. Vai fazer a lição 

de casa direitinho para aprender como se faz. Vai treinar com o marido. Foi muito 

interessante. É uma sequência de coisas. Não adianta pedir aos filhos ajuda pois eles 

explicam muito rápido e sem paciência e assim, não aprende. Gostou.  

✓ Abigail– Primeira vez que fez esse tipo de coisa no computador e adorou. Mandar e-mail 

é muito útil e divertido. Precisa treinar muito mais pois ainda precisa de ajuda da 

professora para quase tudo. Aos poucos vai pegando segurança e vai desenvolvendo as 

coisas sozinha. Tudo que fez, anotou em um caderninho para fazer sozinha quando 

chegar em casa. Espera conseguir.  

✓ Lizandra– Adorou. Queria muito aprender a fazer isso. Tem um primo que mora em 

Portugal e recentemente perguntou a ele como fazia essas coisas. Ele não sabia. Agora, 

quem irá ensinar para ele será ela. Está feliz por isso. Tem amigas que não tem Facebook 

e precisa mandar as coisas por e-mail. Agora, ficará bem mais fácil de fazer. 

 

Oficina 27 
✓ Abigail - sentiu muita dificuldade na compreensão do exercício proposto, se perdeu nas 

páginas da conversa e mandou mensagens nas abas erradas inúmeras vezes. Quer mais 
aulas de bate-papo para que entenda por completo o mecanismo de envio de mensagens 
de texto, vídeo e emotions. 

✓ Lizandra - se divertiu muito no bate-papo, reclamou de o tempo ter passado até rápido. 

Achou muito parecido com WhatsApp e Skype, que são ferramentas que já utiliza para 

falar com seus sobrinhos em Portugal, não tendo assim, dificuldades. Vai avisar os 

familiares que o Bate-papo do Google pode ser uma solução para quando o WhatsApp 

for bloqueado. 

✓ Larissa -  gostou bastante e ficou surpresa quando ouviu os colegas falarem que é igual 

ao Skype, porque sentiu muita dificuldade em tentar usar, diferentemente do bate-papo 

do Google.  

✓ Cláudia - gostou bastante dessa nova ferramenta, sentiu facilidade ao executar as 

instruções e já está pensando em formar uma série de grupos para amigos e familiares. 



 

 

✓ Paulo - gostou muito pela rapidez que a ferramenta oferece, lembrando que é muito 

semelhante com o Skype. Ficou curioso em relação a outros dispositivos que permitem a 

conversa instantânea entre as pessoas.  

 

Oficina 28 

✓ Abigail– Foi muito bom tudo que fez durante a Oficina hoje. Foi ótimo. Fez jogo da 

memória e depois mandou e-mail. Precisa tirar algumas dúvidas sobre e-mail e anexo, 

mas guardará para a próximo Oficina. O jogo serve para descansar e treinar mentes 

cansadas. Foi muito bom.  

✓ Lizandra– Gostou muito. Brincou e se divertiu fazendo alguns jogos diferentes do que 

sempre escolhe. Às vezes, mudar é muito bom. Não podemos ter medo. Foi tudo bem 

hoje, tranquilo, fácil e, tudo deu certo como tinha que ser. Agora, vai procurar em casa os 

jogos que precisam de raciocínio para vencer. Gostou muito da Oficina.  

✓ Larissa - Foi muito bom poder jogar hoje. Anda com a mente bem cansada e ainda caiu 

outra vez esta semana. Atividades que forcem a mente são sempre bem-vindas. Depois, 

mexer no e-mail foi bem tranquilo. Tudo está se tornando mais fácil conforme o tempo vai 

passando. Gostou muito de tudo.  

✓ Paulo– Como pode escolher hoje, ficou bastante tempo jogando FreeCell, seu jogo 

favorito no computador. Gosta desse jogo pois ele tem uma lógica clara e precisa de 

raciocínio para enviar as peças na ordem correta. Jogo é estimulante e maravilhoso para 

a memória. Está bem feliz com o andamento das Oficinas e com tudo que está tendo a 

possibilidade de aprender. Está gostando muito.  

 

Oficina 29 
✓ Abigail– Uma das coisas que mais gostaria de aprender a usar, junto com o e-mail, é o 

Facebook. Ficou muito ansiosa quando descobriu que a Oficina era sobre isso. Como 
contato inicial não teve muita dificuldade. O jogo que ficou um pouco confuso pois nunca 
tinha jogado nada parecido. Mesmo assim, passou de faze e fez muitos pontos. Está 
ansiosa para adicionar pessoas e colocar uma foto. Gostou muito da Oficina e de tudo 
que as monitoras estão fazendo por ela.  

✓ Larissa – Mesmo chegando atrasada devido à pouca mobilidade após as duas quedas 

que teve, aproveitou para tirar algumas dúvidas. Já usa Facebook a algum tempo, mas 

não tem noção de privacidade e de como excluir as pessoas que não gosta. Pode ler e-

mail e procurar alguns jogos. Gostou muito. Só teve problemas com a senha, que não 

dava certo de maneira nenhuma.  

✓ Paulo– Teve seu primeiro contato com o Facebook hoje. Nunca quis fazer pois não via 

muita necessidade. Agora, resolveu criar para saber como é. Adorou o joguinho. 

Aproveitou e já adicionou diversas pessoas conhecidas que apareceu para ele. Está muito 

satisfeito com todas as Oficinas que teve até agora. Nunca pensou que fosse se divertir 

mexendo num Facebook. Adorou a Oficina de hoje.  

 

Oficina 30 

✓ Paulo - gostou muito da aula, mas sente maior interesse em colocar foto no perfil, para 

que os seus amigos possam identifica-lo facilmente.  



 

 

✓ Isadora - já sabia como utilizar essa ferramenta do Facebook, mas não gosta de colocar 

fotos, tão pouco postar informações pessoais. Orientou a turma a respeito dos perigos de 

se expor na internet. 

✓ Larissa - Sempre gostou muito do Facebook, já que facilita a comunicação com as amigas. 

Encontrou alguns familiares, mas teve dificuldades de encontrar amigos antigos, já que 

alguns perfis não possuíam fotos e não lembrava o sobrenome de alguns.  

✓ Lizandra - gostou muito, mas relatou a mesma dificuldade da colega Regina, relatando 

não lembrar o sobrenome de alguns amigos, o que fez com que aparecesse uma série de 

perfis com nome igual ao das pessoas que procurava.  

✓ Cláudia - gostou muito de utilizar o Facebook, principalmente por ele avisar sobre os 

aniversários dos amigos. Achou tranquilo procurar suas amigas. 

✓ Luiz - não gosta de usar o Facebook por achar perigoso. Não se sente à vontade ao 

colocar sua foto no perfil devido ao receio de se expor.  

 

Oficina 31 
✓ Isadora - gosta muito de vir as aulas, porque sai da rotina. Diz que sempre foi muito 

curiosa, o que fez com que descobrisse a maioria das ferramentas que o Facebook 
oferece sozinha, porém, sente dificuldades em postar fotos na sua linha do tempo.  

✓ Lizandra - já havia trocado de foto, mas só pelo celular. Achou que trocar pelo computador 

dá mais trabalho já que precisa utilizar cabos e procurar pastas. Anotou os passos e vai 

praticar mais em casa.  

✓ Luiz - gostou muito, mas ainda sente dificuldades em utilizar o Facebook, sendo 

necessário praticar mais. 

 

Oficina 32 
✓ Larissa – Já tinha o Facebook que os filhos ajudaram a montar. Não gostava muito da foto 

e ninguém ajudava a mudar. Hoje, pode aprender muitas coisas úteis que, com certeza, 
vai praticar em casa. Gostou de tudo.  

✓ Paulo– Não tinha Facebook. Está maravilhado com a quantidade de jogos disponíveis. 

Está gostando de tudo e quer aprender ainda mais. É uma maneira de ficar mais próximo 

do “mundo” de seus netos, filhos e noras. Está satisfeito com seu aprendizado e, com as 

Oficinas.  

✓ Cláudia– Adorou! Sempre quis fazer esse tipo de mudança. Achava muito complicado e, 

ninguém se dispunha a ajudar. Adorou ver quem faz aniversário para poder dar os 

parabéns e votos de felicidade. É uma vantagem das redes socias. Elas nos deixam em 

contato com pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia, e assim, elas passam a 

fazer. Adorou a Oficina e tudo que aprendeu hoje.  

✓ Lizandra– Maravilhoso tudo que está aprendendo nesta Oficina. Somos tão prepotentes 

em achar que sabemos de tudo. Ainda temos muito à aprender e a fazer. Adorou a função 

de curtir e compartilhar as coisas que acha interessante que os amigos colocam. Está 

gostando ainda mais das redes sociais.  

 

 



 

 

 

Oficina 33 

✓ Paulo - achou as tarefas simples, mas não sabia como executá-las, relatando que em 

casa terá que treinar para não esquecer. Não dominava a parte das fotos e achou bem 

complicado de achar as pastas com os arquivos em seu celular.  

✓ Larissa - gostou muito de colocar a foto atualizada no perfil e na linha no tempo, assim 

ficando mais fácil de ser reconhecida pelos amigos. 

✓ Lizandra - gostou muito, mas em casa sente dificuldades de executar por precisar fazer 

uma série de seleções.  

✓ Cláudia - comentou que as aulas seguiam uma ordem lógica – criação de conta, adicionar 

amigos, colocar foto de perfil, publicar coisas, etc -, o que facilita na hora do aprendizado. 

Sugeriu que o curso tivesse continuidade, com módulo 2. 

 

Oficina 34 
✓ Abigail– Gostou muito da Oficina de hoje. Foi o primeiro dia que conseguiu mexer no 

Facebook. Faltou duas semanas devido a um forte resfriado que a deixou de cama, por 
isso, perdeu muito conteúdo. Colocou foto no perfil e na capa, adicionou os amigos de 
Oficina e pode deixar um recado na página da Oficina. Para um primeiro contato, foi 
maravilhoso. Espera não se esquecer como mexer e evoluir neste programa.  

✓ Larissa – Adorou tirar fotografia. Trouxe uma foto em que tinha apenas 18 anos para fazer 

um antes e depois. Postou a foto no Facebook e disse que estava fazendo muito sucesso 

entre as amigas. Ainda tem algumas dúvidas para tirar e sabe que dará tempo. Precisa 

de prática e isso, é treinando que se pega. Com o tempo sabe que vai acertar tudo. Adorou 

a Oficina de hoje e já está sentindo saudades de tudo que viveu aqui e dos novos colegas 

que conquistou. 

✓ Paulo– Hoje não explorou muito as coisas do Facebook e o que as pessoas postaram. 

Ficou mais interessado em encontrar seus amigos e adicioná-los. Postou uma mensagem 

na Oficina da Lembrança. Reclamou do tempo curto das Oficinas. Acha que elas deveriam 

durar mais de quatro horas. Adorou tudo que aprendeu e que conheceu.  

✓ Isadora– Usa muito pouco o Facebook porque não gosta de se expor colocando foto de 

tudo. Não conhecia os outros recursos que existiam nele. Achou muito interessante e 

agora vai usar muito mais. Os jogos foram novidades excelentes e que completam um 

tempo que disponibiliza para lazer. Está adorando conhecer as coisas para conhecer 

melhor o Facebook. Precisamos sempre estar atualizados e estas Oficinas serviram para 

isso. Adorou tudo, como sempre. 

✓ Luiz – Quando está em casa mexendo no computador ou no tablete, fica perdido quando 

aparece uma propaganda no meio da tela. Não sabe como tirar e fica desesperado. Hoje, 

descobriu que tudo tem um “X” que fecha essas propagandas inoportunas. Tentará fechá-

las em casa em maiores aborrecimentos. Hoje se atrapalhou um pouco por não se lembrar 

como mexia no Facebook. Trocou a foto do perfil. É um pouco complicado, mas gostou 

muito da Oficina e de ter aprendido mais coisas úteis.  

✓ Cláudia– Está gostando muito de tudo. Aprendeu a salvar algumas coisas e usar as fotos 

como perfil. Vai treinar em casa para ver se aprendeu tudo corretamente. Trocou sua foto 



 

 

do perfil. Não gostou e voltou para a antiga. Essas são coisas fáceis, mas que ninguém 

nunca havia ensinado.  

✓ Lizandra– Adorou. Muita coisa já sabia, porém, conhecimento nunca é demais. Não tem 

entrado muito pois os amigos tem colocado muitas coisas sobre política e isso cansa de 

ver. Adicionou algumas fotos antigas, inclusive a de seu casamento. Ficou bem satisfeita 

com sua evolução. 

 

TURMA 7 

 

Oficina 1 

✓ Paula – Adorou a oficina hoje. Não tinha conhecimento desse programa Paint. 
Mexe apenas no básico no computador. Se divertiu muito no dia de hoje. Vai 
treinar em casa pois assim passa o tempo e se distrai de uma maneira bem 
gostosa. 

✓ Bárbara– Achou muito gostoso. Muito boa a oficina. Tem que usar muito a cabeça 
para aprender tudo direitinho. Nunca achei que eu fosse gostar de mexer em um 
computador e eu estou encantada com tudo que consegui fazer hoje. Foi 
maravilhoso. Não vejo a hora da próxima oficina chegar! Usou muito pouco o 
computador, quase nada. É como se estivesse mexendo a primeira vez agora. 
Passou muito rápido o tempo hoje. 

✓ Fernanda– Usa bem o computador na parte de e-mails e Word, pois é corretora 
de textos a muitos anos. Nunca havia usado o programa Paint e não sabia da 
existência dele. Achou muito interessante esse programa pois requer atenção e 
cuidado nas ações desempenhadas. É uma maneira de focar e prender a atenção 
na tarefa que estamos executando. Achou muito boa a Oficina e está ansiosa pelo 
que vamos fazer daqui para a frente.  

✓ Márcia– Achou difícil esse primeiro contato. A mão ainda não responde ao 
pensamento e tudo parece bem complicado. Com o tempo foi acertando e a mão 
respondendo melhor. Acha que com o tempo tudo melhorará e ficará boa nesses 
comandos. Gostou muito e prometeu não desistir jamais de tentar, e sabe que 
assim, vai conseguir. 

✓ Mateus– Tem algum conhecimento em informática, mas a muitos anos não faz 
coisas tão bacanas. Essa aula da oficina foi completamente desconhecida para 
ele. Nunca havia usado Paint. Usa muito o Skype para falar com o neto que mora 
na Europa e somente isto. Gostou de ter prestado atenção e ter aprendido coisas 
novas. Disse que a cabeça estava pegando fogo de tanto usar! Adorou a oficina e 
acha que na próxima irá esquecer tudo que aprendeu. Vai tentar treinar em casa 
se encontrar o programa.  

 
Oficina 2 

✓ Paula – Gostou muito do jogo! Adora forçar a mente a pensar cada vez mais. No 
começo não acertava muito a ordem. Depois, começou a evoluir e prestar mais 
atenção. Se divertiu muito na oficina de hoje. Na tarefa do Paint, ficou muito 
impressionada por ter conseguido fazer a bandeira do Brasil sozinha. Gostou de 
tudo hoje. 



 

 

✓ Aline– Foi o primeiro dia e nunca havia mexido em um computador. A mão estava 
dura e não obedecia aos comandos todos. Tudo era bem difícil no começo. No 
jogo, ficou brava por não conseguir manter uma pontuação alta por falta de 
atenção. Na atividade do Paint, conseguiu controlar melhor o mouse e, quando 
voltou ao jogo, conseguiu um melhor controle. Gostou muito de tudo que 
aprendeu. Estava ansiosa por ter faltado na primeira aula por problemas com o 
carro.  

✓ Bárbara– Começar a oficina com um jogo foi muito diferente e desafiador. Eu 
adorei a atividade nova. Com o tempo, perdemos o “afobamento” e entendemos 
mais os comandos. O jogo foi bom para organizar os pensamentos. A memória 
com o tempo vai ficando fraca. Precisa ter mais calma para melhorar sua 
concentração. Adorou perceber que não esqueceu todos os comandos do 
programa Paint. Se superou hoje. Adorou a oficina. Quando está na melhor parte, 
ela acaba! Deveria durar umas duas horas. 

✓ Fernanda– Quando mexemos no computador em casa, estamos acostumados e 
condicionados a realizar sempre o mesmo tipo de tarefa. Aqui na oficina, saímos 
da rotina e começamos a pensar em como realizar as tarefas de forma correta. 
Percebo que comecei a prestar mais atenção nas coisas e ter menos pressa na 
realização das tarefas fora das oficinas. É muito bom ficar pensando onde vamos 
usar todo esse conhecimento adquirido. A minha vontade é aprender e treinar 
cada vez mais. O jogo foi bem inusitado e interessante. Não é criativa em 
programas de desenho, mas está se permitindo aprender e evoluir. Adorou a 
oficina.  

✓ Márcia– Achou tudo bem difícil ainda. É tudo muito novo. Hoje conseguiu lembrar 
sozinha de alguns comandos da aula passada e se sentiu muito orgulhosa com 
sua evolução. Não havia percebido que o mouse, apesar da mão ainda estar dura, 
desliza melhor e mais macio. Adorou tudo e não vai desistir. Disse que está 
adorando conviver com as monitoras e com novos colegas de oficina. Novas 
amizades engrandecem a alma e confortam a vida. 

✓ Mateus– Achou hoje o jogo bem interessante e a tarefa do Paint dificílima. Ainda 
tem muitos problemas para pensar e organizar as formas no Paint por não gostar 
de desenho e não ser bom em tal tarefa. Gostou da oficina de hoje e mesmo com 
a mão ainda bem dura, acha que vai evoluir cada vez mais. 

 

Oficina 3 

✓ Aline– Tem muita dificuldade com o mouse e isso a deixa muito irritada. Sempre 
achou que não aprenderia nunca a mexer no computador e agora que começou, 
não quer desistir. Está com problemas pessoais e isso está fazendo com que fique 
extremamente irritada e ansiosa, o que infelizmente está refletindo em seu 
aprendizado. Vai tentar separar as coisas. Está gostando muito das oficinas e 
desse tempo longe dos problemas. 

✓ Paula – Gostou de tudo hoje. Pode mexer tranquilamente e avançar nos jogos. 
Percebeu que tudo envolve atenção e memória.  

✓ Fernanda– Sempre é diferente uma oficina da outra, e isso é o que é mais legal. 
Com o jogo da memória conseguiu ir bem mais adiante do que o jogo com números 



 

 

pois gostou mais de realizar este tipo de tarefa. Acha que por nunca ter sido boa 
com números, colocou uma barreira invisível no jogo da sequência numérica. 
Gostou muito. Está amando as oficinas.   

✓ Márcia– Hoje fez boa parte das atividades com o mouse sozinha. Jogou e voltou 
no nível quantas vezes achava que era necessário. Se divertiu muito e está 
adorando as oficinas. 

✓ Mateus– Ainda não se encontrou totalmente no computador. Relata que ontem 
bebeu em uma festa um pouco a mais e hoje acordou com ressaca. A cabeça não 
acordou e nem funcionou direito, segundo ele. Gostou dos jogos e está gostando 
muito das oficinas. Relatou que não havia notado que o álcool era tão nocivo à 
memória.  

 

Oficina 4 

✓ Aline– Gostou muito da Oficina de hoje, mesmo com todas as dificuldades que 
ainda possui em mexer no mouse. Como fez aula de datilografia e usava muito a 
máquina de escrever, a atividade de hoje foi bem prazerosa. Briga muito com o 
mouse e com o teclado mas acha que ainda podem se entender. 

✓ Paula – Gostou muito porque aprendeu bastante. Já mexia em alguma coisa, mas 
não sabia de tudo que poderia ser usado de recurso dentro do programa. Acha 
que aprender coisas novas sempre é bom pois força o cérebro cansado trabalhar. 
Gostou da Oficina. 

✓ Fernanda– Como é corretora de texto, mexe alguma coisa no Word, mas não 
domina completamente o programa. Tudo que viu hoje foram coisas diferentes. 
Mesmo sendo o básico, não sabia como usar o teclado com atalhos encurtava o 
tempo de trabalho. Acha que ainda vai aprender muito mais e cada vez se 
aprimorar no que já consegue mexer sozinha. Adorou a companhia dos colegas e 
da Oficina como um todo. 

✓ Márcia– Está difícil ainda pois nunca mexeu em nada no computador. Tem 
problemas para achar as palavras no teclado, mas devagar ela chega lá. Gosta 
muito de exercitar tudo que aprendeu quando retorna na outra semana. Ainda tudo 
parece um bicho de sete cabeças. Não vai desistir e sabe que mesmo com as 
dificuldades todas, tem evoluído em seu aprendizado. Já não tem medo de 
quebrar o computador e nem de fazer alguma coisa de errado. Gostou muito dessa 
Oficina e de todas que tivemos até agora.  

✓ Mateus– Era muito “xucro” em informática. Não sabia nem ligar o computador. A 
necessidade faz com que consigamos aprender e evoluir naquela nova tecnologia. 
Hoje pode tirar muitas dúvidas sobre texto. Toda vez que escreve um texto em um 
e-mail, percebe que errou uma palavra em uma frase acima, achava que tinha que 
apagar tudo e escrever novamente. Achava que aquilo era um sofrimento. Hoje, 
percebeu que é simples. O mouse ajuda e tudo fica mais rápido e fácil. Adorou a 
Oficina. 

 

Oficina 5 

✓ Aline– Gostou da Oficina de hoje porque o mouse está mais obediente. Pode ser 



 

 

psicológico, mas como mudei de computador aqui na aula, esse eu me adaptei 
mais. Fiz algumas atividades no Word e depois pedi para jogar um pouco. Foi bem 
bacana ver que posso conseguir me adaptar a essa realidade.  

✓ Paula – Existem muitos recursos diferentes que são bem legais de aprender. Não 
conhecia essas facilidades que os atalhos do ctrl traz quando estamos digitando 
um texto ou navegando pela internet. Essa oficina está sendo a minha terapia. 
Fico sozinha em casa e tive depressão a muito pouco tempo. Aqui eu venho, mexo 
no computador, dou risada e me divirto com meus colegas. Tudo isso realmente 
não tem preço. Está muito agradecida as monitoras pela paciência e aos amigos 
novos pelas risadas.  

✓ Fernanda– Aprendeu hoje comandos bem avançados que nem sabia que 
poderiam existir num programa como o Word que mexe a tanto tempo. O que 
gostou mais é que teve atendimento exclusivo da professora para realizar essas 
tarefas avançadas. Tudo muito criativo. Pode criar outras coisas. Adorou e está 
ansiosa por mais novidades. 

✓ Márcia– Ainda está bem difícil, mas o computador se mostra cada vez mais amigo. 
Hoje sem precisar de ajuda, colocou os nomes com a primeira letra maiúscula, fez 
as edições de cor e tamanho de fonte, achou mais as letras no teclado e o mouse 
obedeceu direitinho. Está adorando tudo e sente que pode realmente aprender 
coisas novas e úteis. 

 

Oficina 6 

✓ Aline– Hoje não está bem com ela mesma. Errou o horário da Oficina, cansa logo 
de digitar as coisas no teclado. Gostou da Oficina, mas não sabe se vai conseguir 
aprender alguma coisa. Sobre o envelhecimento tudo é ruim. Não vê nada de 
realmente bom.  

✓ Paula – Achou a música muito interessante e bonita. A primeira parte da aula sobre 
mexer no Word foi bem fácil. Já está familiarizada com todos os termos e tudo que 
pode fazer. Depois, aprendeu a colocar desenho e a fazer configuração de 
páginas. Daí foi bem complicado e adorou. Adora quando o conteúdo prende a 
atenção dela. Sobre envelhecimento sente que está bem dentro de suas 
expectativas e de seu tempo. Acha bonito poder pensar em tudo que viveu e em 
tudo que ainda pode viver. 

✓ Fernanda– Gostou muito da Oficina de hoje porque aprender esses atalhos todos 
foi muito gratificante. Pode treinar bastante e já está colocando em prática. 
Aprendeu a fazer a tabulação de artigos científicos segundo as normas da ABNT. 
Ficou bem contente pois sempre quis aprender isso. Não conhecia a música. Acha 
o conceito de envelhecimento relativo. Algumas pessoas veem os idosos com 
imagem negativa, dizendo: “ele é muito velho para isso”. Nós construímos a 
imagem que desejarmos para nossa velhice.  

✓ Márcia– Ainda acha que está difícil pois fica perdida no teclado. Precisa mexer 
mais para treinar. Sente que a cada dia que passa sobe um degrau no 
aprendizado. Está indo bem devagar, no próprio ritmo. Envelhecer é uma arte e 
nem todos podem ser protagonistas dessa faze da vida. Infelizmente, muitos 
morrem cedo e não podem passar por essa fase tão diferente. Estar viva já é uma 



 

 

vitória. Gostou da Oficina.   

✓ Mateus– Ainda acha que está difícil pois aprendeu informática sozinho. Aprendeu 
apenas mexer no Skype e mandar e-mail. Esse básico tão necessário não sabia. 
Percebe que se tivesse tido isso antes, hoje seria mais fácil mexer em tudo. 
Depois, tudo descomplica e conseguimos evoluir. Errando é que se aprende. 
Envelhecer traz muito conhecimento, mas também muitas doenças e problemas 
de memória. Cabe a todos nós nos esforçarmos para passar por essa faze da vida 
da maneira mais bonita e simples. Viver é bom e aprender é melhor ainda. 

 

Oficina 7 

✓ Aline– Gostou. Foi uma atividade que gostou bastante de fazer. Enquanto todos 
viajavam pelo mundo, foi ver a casa das irmãs na praia e interior. As vezes se 
confunde com os comandos e até acha que não vai aprender nada. Para quem 
não mexia, o que está fazendo é um milagre. 

✓ Paula – Achou a Oficina incrível. Achava que conhecia muitas coisas do 
computador e internet e está vendo que não conhece quase nada. O bom é que 
cada nova surpresa fica mais interessada em participar. Adorou tudo hoje. Pode 
conhecer a Espanha, onde seus pais nasceram.  

✓ Fernanda– Adorou essa Oficina. Viajou o mundo todo e foi para lugares que só 
ouvia falar na televisão. Foi maravilhoso ver o mundo sem sair do lugar e sem 
gastar dinheiro. Foi impressionante tudo que viu. Foi uma benção poder participar 
de tudo isso hoje. Ficou extremamente agradecida.  

✓ Márcia– Viajou para Kumamoto, cidade natal de seus pais. Queria muito conhecer 
o Japão pessoalmente, mas nunca conseguiu por ser muito caro. Adorou a Oficina 
de hoje. Haviam falado que o computador mostrava coisas impressionantes, mas 
não sabia que era tanto assim. Ficou encantada com a Oficina de hoje.  

✓ Mateus– Foi a melhor Oficina que já existiu! Pode visitar Araxá, sua terra natal e 
mostrou onde estudou, onde passou sua infância e onde fez sua primeira 
comunhão. Ficou impressionado com tudo que pode ver. Adorou e vai querer 
aprende mais e ver tudo isso em casa com a esposa.  

 

Oficina 8 

✓ Aline– Está gostando mais das Oficinas porque agora consegue dominar melhor 
o mouse e consegue entender os mecanismos de cliques. Adorou a atividade e 
pode rever cantores antigos e também programas que assistiu e queria rever do 
Jô Soares e Danilo Gentile. 

✓ Paula – Adorou essa atividade. Quando acha que não vai aprender muita coisa de 
diferente vem a professora e nos surpreende. Ficou bem surpresa ao perceber 
que sua memória falha, pois queria lembrar o nome de uma música que escuta e 
canta todo dia na novela e, não conseguiu de primeira. Precisou de ajuda. Está 
adorando tudo que está aprendendo e fazendo aqui.  

✓ Fernanda– Não é de memorizar letras de músicas pois adora música clássica 
instrumental. Se surpreendeu, pois, conseguiu se lembrar da letra do “Trem das 
Onze” do Adoniram. Depois foi no YouTube e corrigiu as partes que faltavam. Foi 



 

 

a primeira vez que usou esse site e adorou tudo que pode encontrar nele. 

✓ Márcia– Nunca gostou muito de ouvir música e por isso, teve muita dificuldade em 
escrever alguma coisa para procurar no YouTube. Depois que assistiu alguns 
vídeos sobre o Japão, pediu para usar um pouco o Google Maps e conseguiu 
escrever muitas coisas sozinhas e assim, busca tudo que queria. Diz que ainda 
falta muito para chegar onde quer, mas com paciência chega lá.  

✓ Mateus– Não sabia que podia procurar músicas antigas no site da internet e que 
elas apareciam. Adorou ficar viajando nas canções que ouvia quando jovem. 
Conseguiu escrever uma letra de música sozinho, sem pedir muita ajuda para usar 
o Word e se sente muito orgulhoso por isso. Disse que a cada etapa, sua 
autoestima aumenta e se sente mais capaz de fazer as coisas, não somente aqui 
a Oficina, mas sim em outros aspectos de sua vida.  

 

Oficina 9 

✓ Aline– Hoje pode “quebrar a cabeça” resolvendo os jogos que escolheu. Visitou o 
site todo, leu algumas coisas e aprendeu a usar o botão de rolamento do mouse. 
Gostou da Oficina. Achou alguns jogos difíceis. 

✓ Paula – Adorou. Acha que exercitou muito a mente aprendendo coisas novas e 
entendendo algumas coisas sobre neurociência. Jogou bastante e adorou os jogos 
que envolvem estratégia e concentração. Acha que tudo que fizemos teve um 
efeito bom em sua memória e a entusiasma a querer mexer cada vez mais no 
computador.  

✓ Fernanda– Fez vários joguinhos. Quando você olha pela primeira vez a cara dos 
joguinhos, você pensa que são bem bobinhos e idiotas. Quando começamos a 
jogar, percebemos que são muito mais complicados do que pensamos. Envolve 
muita atenção, memória e paciência. Adorou tudo por causa disso. As vezes nos 
perdemos no meio de um jogo que parecia tranquilo.  

✓ Márcia– Está gostando de tudo. Quando acha que não vai aprender nada e que 
está sempre muito lenta, se surpreende por conseguir executar algumas 
atividades sem a presença das monitoras. Hoje, superou seus limites no jogo e 
isso a deixou extremamente confiante e feliz. Agradeceu por tudo que estamos 
fazendo por ela.  

✓ Mateus– A hora passou tão rápido. Gostaria de ficar jogando um tempão. 
Percebeu que a grande sacada dessas Oficinas é usar uma metodologia lúdica 
para ensinar a mexer no computador. Nem parece um curso tradicional e estamos 
aprendendo muito mais. Adorou a Oficina e está adorando treinar a memória. 
Quem sabe ela volta a ficar mais forte.  

 

Oficina 10 

✓ Aline– Adorou tudo hoje. O que parecia muito complicado, com o tempo foi se 
modificando e clareando na minha mente. Sempre disse que seria um desafio 
pessoal para você (Ana Cláudia) me fazer entender e usar o computador. Pois 
bem, você conseguiu e eu estou adorando. Nós duas saímos vitoriosas dessa 
experiência. Obrigada. Fez quebra-cabeça e também jogo da memória. 



 

 

✓ Paula – É muito interessante como esses jogos nos prendem a atenção. Para que 
consigamos jogar bem, temos que manter o foco e a atenção. Estou adorando 
cada segundo que eu passo aqui. Adorei o dia de hoje e é a melhor terapia que 
faço desde que ocupava minha cabeça com o trabalho.  

✓ Fernanda– Achou bem difícil o quebra-cabeça. No começo achava que daria conta 
rapidamente da tarefa, mas depois, percebeu que não faria tão rápido assim. 
Adorou e se divertiu muito nesse nosso encontro de hoje.  

✓ Márcia– O mouse agora é mais “amigo” meu do que antes. As vezes ele teima em 
fugir, mas eu vou até lá e pego ele! Joguei muito e fiz muitas coisas sozinha. Estou 
ganhando confiança e tudo que realizo é uma conquista. Adorei tudo e sempre 
vou querer aprender mais. Meu computador que antes ficava juntando pó em casa, 
agora ele ganha a minha visita!  

✓ Mateus– Achou bem difícil o jogo que escolheu hoje. Era para descobrir nomes 
próprios femininos! Foi bem divertido. Usou a estratégia de procurar o nome das 
mulheres de sua família. Está aprendendo da melhor forma possível. As monitoras 
têm tanta paciência e simpatia que ficamos mais atentos ao aprender.  

 

Oficina 11 

✓ Aline– Achou bem estranho mexer no Excel. Acha o programa ruim e chato. Tudo 
que não vê como usar em casa e que não vê utilidade, não gosta muito de 
aprender. Mesmo assim notou como está escrevendo melhor com o teclado e 
como o mouse não “foge mais”. Mesmo assim, gostou da Oficina. 

✓ Paula – Achou muito interessante o programa Excel. Achou bem gotoso de mexer 
e muito bom para brincar e passar o tempo. Agora, pode fazer o fluxo de caixa de 
sua casa pois ele facilita na hora de fazer alguns cálculos. Gostou de ter aprendido 
mais uma coisa que não sabia para que servia.  

✓ Márcia– O programa Excel é bem difícil. Precisa de muita concentração para 
mexer naquelas cédulas e montar uma tabela. Mesmo assim, com todas as 
dificuldades, gostou muito e sabe que precisa superar suas dificuldades e limites 
para aprender um pouco mais sobre as coisas do computador.  

✓ Mateus– Achou o programa Excel incrível. Está progredindo nas Oficinas da 
Lembrança. Hoje conseguiu fazer muitas coisas sozinho, sem precisar da ajuda 
das monitoras. Achou o programa bem útil e divertido. Isso é uma coisa que fará 
mais em casa com certeza. As Oficinas ficam cada dia melhores. 

 

Oficina 12 

✓ Aline– Adorou entrar no Google e descobrir como faz para chegar até o site do 
quebra-cabeça. Hoje, finalmente conseguiu terminar o quebra-cabeça sozinha. 
Adorou a Oficina pois se sentiu muito capaz de fazer as coisas sozinha, sem a 
ajuda de ninguém. Chegou atrasada pois teve um lapso de memória no caminho. 
Estacionou o carro e não sabia onde estava. (Família foi avisada). 

✓ Fernanda– Gostou muito da Oficina. Já sabia mexer no Google, só não sabia que 
existia busca travada. Como é corretora de textos, encontrou muitos artigos com 
seu nome como corretora. Adorou ver seu trabalho reconhecido. Além disso, como 



 

 

faltou na Oficina passada, quis aprender a mexer no Excel. Com ele fez algumas 
planilhas e gráficos, que serão primordiais na sua organização pessoal.  

✓ Paula – Adorou a Oficina. Aprendeu bastante coisa útil para sua vida hoje, não 
apenas para treinar sua cabeça. Pesquisou o nome de seu irmão já falecido e viu 
diversas fotos que ele havia postado antes de falecer. Foi um momento muito 
emocionante. Achou magníficas as possibilidades de busca que a internet 
proporciona para todos. Está muito feliz em poder frequentar aqui com os colegas.  

✓ Márcia– Gostou muito das coisas que viu hoje na Oficina. Gostou ainda mais de 
poder procurar belas flores e também receitas japonesas. No final, pode jogar um 
pouco de quebra-cabeça e se divertiu muito com todos os colegas de Oficina.  

✓ Mateus– Já tinha um certo domínio de internet, mas não sabia que poderia fazer 
as buscas travadas. Adorou tudo que aprendeu. Aumentou seu aprendizado e 
pode soltar seu conhecimento. Conseguiu explorar ao máximo seu potencial e 
agregou novo conhecimento sobre o mundo virtual. Teve um excelente resultado 
em todas as suas buscas. Adorou a Oficina.  

 

Oficina 13 

✓ Fernanda– Achou muito legal a Oficina de hoje. Não sabia fazer as rotas e acha 
isso muito importante, ainda mais que esse programa existe no celular. Depois, 
quis jogar um pouco porque acha um desafio para a mente e nos deixa bem 
interessados.  

✓ Paula – O Google é mágico. Quem inventou merece ganhar um prêmio por tantas 
coisas que podemos fazer com esse site. Adorou a Oficina de hoje. Aprendeu a 
entrar sozinha no Google Maps. Fez a busca e treinou direitinho na Oficina de 
hoje. Quando chegar em casa quer treinar ainda mais. Acha incrível tudo que 
podemos fazer no computador.   

✓ Márcia– Google Maps é muito bom. Adora visitar o Japão e também adora poder 
escolher os jogos que quer brincar. As Oficinas tem sido muito boas, infelizmente 
reclama que demora para aprender devido à idade e sua lentidão. Diz que não irá 
desistir.  

✓ Mateus– Gosta de mexer no Maps porque antes tomava muitos “bailes”, agora 
está bem mais seguro para traçar as rotas. Aprendeu a colocar a rota a seguir para 
imprimir, assim, pode usar como guia de ruas nos locais onde vai de carro. Adorou 
a Oficina. Elas estão sendo mais úteis que todas as aulas que já fez na vida.   

 

Oficina 14 

✓ Fernanda– Usa muito o Word do computador. Nunca havia usado o Power Point. 
Não sabia nem para que ele servia. Hoje teve a oportunidade de aprender. Ficou 
perdida no começo, mas depois achou bem interessante e prático. Tudo é questão 
de treino. Acha bem útil aprender usar mais um programa. Nunca sabemos quando 
vamos precisar. Adorou a Oficina.  

✓ Janaína– Gostou muito de ter participado desta Oficina. Foi seu primeiro dia. 
Nunca mexeu em computador. Só com a ajuda de alguém pois não tem segurança 
e acha que vai quebrar. A filha disse a ela que ela não tem mais capacidade para 



 

 

aprender algumas coisas. Ela vai provar que pode aprender o que quiser e que 
sua filha está errada. Ficou muito entusiasmada com a Oficina de hoje. Adorou o 
programa Power Point e a facilidade que é buscar as coisas na Internet. Achou 
que era uma coisa muito mais complicada e viu que não.  

✓ Aline– Hoje a Oficina para ela foi horrível. Não estava concentrada e não 
conseguiu fazer nada. A cabeça dela não está legal hoje. Teve as férias muito 
corridas cuidando do cachorrinho de sua filha e não ficou feliz com isso. Acha que 
está também com um pouco de gripe. Não mexeu no computador em casa. OBS: 
tudo que não for jogos no computador ela não gosta e acha difícil. Só quer fazer o 
que ela gosta e se recusa a aprender conteúdos novos.  

✓ Márcia– Gostou muito de ver flores no Google imagens e coloca-las em sua 
apresentação. Está se dedicando às orquídeas. Sua filha acha que ela está mais 
segura quando mexe sozinha no computador. Ainda tem dificuldades, mas não vai 
desistir. As Oficinas são melhores que terapia. Ficamos felizes e ainda 
aprendemos muitas coisas diferentes. Adorou hoje.  

✓ Mateus– Apesar de já ter um pouco de prática com computador, sempre se focou 
mais em aprender a usar o Skype. Tudo que sai do ambiente da internet, 
desconhece. Aos trancos e barrancos chega lá. Power Point era desconhecido até 
então. Com boa vontade e dedicação aprendemos tudo que queremos. Escolheu 
o tema música para a sua apresentação e aprendeu a colocar vídeos. Gostou 
muito de hoje. 

 

Oficina 15 

✓ Fernanda– Gostou muito dos recursos que aprendeu hoje. Sempre que via alguma 
coisa bonita na internet e queria guardar, não sabia como fazer, pois não tinha 
aprendido o copiar e colar e nem sabia que era tão fácil. Agora, sempre que quer, 
pega uma receita, uma foto. Está adorando tudo que tem visto. Sua apresentação 
está ficando muito interessante. Adorou a Oficina hoje. Está sendo um treino 
fantástico para a memória.  

✓ Janaína– Gostou muito. Para um segundo dia de aprendizado realizou muitas 
funções sozinha. Sem ajuda de ninguém aprendeu a pegar as imagens que quer 
e a colar na sua apresentação. Ficou tão feliz de ter conseguido. Foi muito 
gratificante ver que ainda pode. Adorou tudo e sempre quer aprender mais. 

✓ Aline– Hoje gostou, diferente da última Oficina. Hoje prestou mais atenção e 
escutou mais músicas para acalmar. Está fazendo sua apresentação repleta de 
músicas e coloridos. Ainda tem muita dificuldade mas sabe que a preguiça de se 
esforçar é muito maior também. Mesmo assim, se divertiu muito hoje.  

✓ Márcia– Gostou muito, como sempre. As Oficinas são sempre boas e divertidas. 
Treinou bastante o Control c e Control v. Quer ficar bem craque nisso. Sabe que 
em casa ninguém ajuda muito e por isso precisa decorar essas funções. Está 
adorando tudo. Gosta ainda mais da paciência que as monitoras têm com ela. É 
muito grata a todos.  

✓ Mateus– Achou magnífico tudo que fez hoje. Aprendeu a desligar o computador 
em uma situação de emergência e era isso que queria. Quanto ao Power Point, a 
cada dia que passa aprende um pouquinho essas novas funções. Está gostando 



 

 

muito de tudo. Gostou de tudo que fez hoje.  

 

Oficina 16 

✓ Fernanda– Foi professora durante muitos anos. Dava aula de língua portuguesa. 
Por isso hoje é corretora de textos científicos. Achou bastante interessante a 
Oficina de hoje. Não se acha criativa, mas está aprendendo muitas coisas novas 
e já consegue ensinar sua irmã a mexer melhor no Power Point. Pesquisou muitas 
coisas novas para sua apresentação. Fez caixinha de texto. Gostou muito. Só não 
conseguiu treinar em casa ainda devido ao excesso de trabalho que anda tendo. 
Adorou a Oficina.  

✓ Janaína– Acha que foi muito bem para quem começou a aprender agora. Além de 
terminar uma boa parte de sua apresentação, fez jogo da memória para aprender 
a ter domínio de mouse. Joga muito isso no celular e adora. Achou muito melhor 
jogar pelo computador. Fará isso mais vezes em casa. Tudo que viu até agora foi 
ótimo e achou o Power Point muito divertido. Tudo está sendo ótimo para treinar 
a memória. Gostou muito da Oficina.  

✓ Aline– Como sempre acontece, chega aqui na Oficina e com ajuda faz tudo que 
precisa. Depois, quando fica sem usar, porque não tem computador, esquece 
tudo. Precisa começar a anotar e deixar de confiar somente em sua cabeça. Pegou 
várias músicas que gosta para compor sua apresentação. Está feliz hoje porque 
realmente conseguiu aprender a mexer no mouse.  

✓ Márcia–Gostou muito da Oficina. Conseguiu fazer os comandos sozinha de copiar 
e colar sem a ajuda constante da monitora. Agora percebeu que mesmo achando 
difícil, conseguiu aprender. Fez uma apresentação com muitos cachorros. Achou 
tudo difícil no começo e ainda está um pouco. Tudo isso porque nunca havia 
mexido no computador. Está adorando. É só alegria quando vem para as Oficinas. 

✓ Mateus– Particularmente, está orgulhoso de si. Aos poucos está evoluindo. 
Sempre com a ajuda preciosa das monitoras, que possuem a maior paciência do 
mundo. A arte de ensinar quem não sabe nada é espinhosa e aqui, todas tiram de 
letra. É bem complicado trabalhar com idosos já que ninguém tem paciência. Estão 
todas de parabéns. Gostou muito da Oficina e de conhecer esse novo programa. 
Sempre gostou de dançar e por isso escolheu fazer uma apresentação repleta de 
músicas.  

 

Oficina 17 

✓ Fernanda– Sentiu que os comandos todos estão mais fáceis de se aprender e 
executar. Ficou encantada porque aprendeu a colocar gif na apresentação. Achou 
muito bonito e divertido. Agora estão sem tempo de treinar em casa pois anda 
muito ocupada com as correções que faz. Quando tiver tempo, começará a brincar 
mais nesse programa. Adorou a Oficina e está muito segura de mexer sozinha em 
áreas que jamais havia mexido no computador. Viu muitas novidades hoje. 
Gostou.  

✓ Janaína– Hoje pode treinar teclado, já que as vezes fica um pouco perdida na 
função de algumas teclas. Achou bem parecido com a máquina de escrever. Sabe 



 

 

que precisa treinar mais, porém está bem mais à vontade no computador. 
Terminou a sua apresentação de Power Point. Adorou a Oficina e tudo que pode 
fazer hoje. 

✓ Márcia– Com a prática nessas duas semanas, achou que os comandos ficaram 
mais fáceis de se trabalhar. Já consegue ir buscar as imagens no Google e colar 
sozinha para sua apresentação no Power Point. Está mais segura mexendo 
sozinha em casa. As vezes se esquece de algumas coisas, mas busca nas 
anotações e treina para forçar a memória a aprender. Está gostando muito das 
Oficinas e sempre quer ficar mais para treinar.  

✓ Mateus– Sempre que escuta uma música em inglês fica imaginando como seria a 
tradução, já que não sabe nada de inglês. Hoje, em sua apresentação, pode 
complementar com traduções que encontrou na internet. Pode colocar os vídeos, 
a letra e a tradução para o português. Acha que agora tudo ficou mais fácil. Adorou 
a Oficina. 

 

 

Oficina 18 

✓ Fernanda– Foi muito tranquila a Oficina de hoje. Voltou ao tempo em que dava 
aula, porém, naquela época não usavam Power Point, só lousa e retroprojetor. 
Adorou ter essa experiência tão diferente. Ficou feliz em ver que ainda adora 
lecionar. Adorou a Oficina e está muito feliz em ter a oportunidade de participar.  

✓ Aline– Gostou muito de ver a apresentação de todos. Pena que faltou da última 
vez e não pode terminar a sua apresentação. Mas mesmo assim, tinha algumas 
coisas para apresentar para os colegas. O melhor é quando percebe que já domina 
o mouse. Fica feliz quando se lembra disso em casa.  

✓ Janaína– Adorou tudo hoje. Começou a pouco tempo e ficou orgulhosa de ver a 
apresentação que criou. Achou bem interessante como facilita na hora de explicar 
o conteúdo que criou usar uma apresentação. Se sentiu uma professora dando 
aula. Foi uma experiência nova e divertida. 

✓ Márcia– Pode ver na apresentação dos colegas coisas belíssimas. Pode ver um 
pouco do que cada um fez. Mesmo com alguns temas repetidos, não havia uma 
imagem igual! Ficou surpresa com a variedade de coisas da internet. Adorou tudo, 
como sempre. 

 

Oficina 19 

✓ Fernanda– Achou muito desafiador o joguinho de hoje. Conseguiu terminar, 
porém, no começo ficou um pouco confusa com as dicas que o site dá. Com o 
tempo, foi desenvolvendo um raciocínio mais lógico e montou um esquema de 
travessia. É muito legal porque é um desafio e nos instiga a tentar até conseguir. 
Foi muito bom.  

✓ Aline– Não conseguiu fazer nada direito. Achou que era fácil e no fim das contas 
achou mais difícil do que tudo que já fez. Vai embora “arrasada” porque não 
conseguiu terminar sozinha, só com a ajuda das professoras. Anotou site para 
tentar em casa porque quer conseguir terminar. 



 

 

✓ Janaína– Achou bem difícil. A cabeça fica até cansada de tantas tentativas que 
fez para atravessar as pessoas de um lado para o outro. Vai tentar fazer sozinha 
em casa quando chegar. Percebeu que precisa ter atenção e foco para conseguir. 
Prestar atenção nas dicas é primordial. Gostou de forçar a mente nessa Oficina.  

✓ Márcia– Achou bem difícil no começo a lógica desse jogo. Porém, com o tempo, 
entendeu como deveria ser feita a travessia. Às vezes, se perdia um pouco. Fez a 
primeira vez com a ajuda da professora e depois ficou “quebrando” a cabeça até 
conseguir fazer sozinha. Gostou muito. Vai treinar em casa pois se divertiu fazendo 
essa atividade. 

✓ Mateus– Achou a parte da ginástica muito puxada hoje. Não gostou pois já fez 
caminhada de manhã. Cansou demais. Não achou o jogo fácil, porém não desistiu 
dele. Fez até o fim. Está sem agilidade mental. “Apanhou” muito no começo pois 
não entendia a lógica. Terminou sozinho apenas uma vez. Cansou sua mente com 
essa atividade e gostou muito, porque é assim que se treina para deixar tudo forte. 
Gostou. 

 

Oficina 20 

✓ Aline– Achou muito difícil fazer as contas. Não conseguiu fazer sozinha, mas 
gostou de saber sobre o próprio IMC.  

✓ Janaína– Não gosta de matemática e calculo e hoje teve um pouco. Mas acha 
importante fazer contas e conseguiu usando a calculadora. 

✓ Márcia– Achou tudo difícil, fazer as contas e usar o Power Point. 

✓ Mateus– Desconhecia o que era IMC, mas desconfiava que estava um pouco 
acima do peso. Tem preguiça de fazer exercício físico, mas saber que é muito 
importante. Gostou do exercício e achou interessante conhecer mais sobre o IMC. 

 

Oficina 21 

✓ Aline– Achou muito difícil. Não entendeu nada do que fez hoje. Fez tudo conforme 
foi “mandado” fazer. O cálculo foi bem tranquilo de fazer. O Power Point foi bem 
difícil. Acha que até agora não aprendeu nada. Se largar ela sozinha ela não 
consegue fazer nada! Não tem computador em casa e não tem onde treinar. Isso 
dificulta tudo. Diz não ter ninguém para ajudar em casa e isso é o mais complicado.  

✓ Fernanda– Não sabe tudo sobre computador e tem aprendido diversas coisas 
novas. Está aqui se divertindo e consequentemente, aprendendo, se permitindo 
aprender, como todo mundo presente. Diz que todos precisam ter um computador 
pois facilitará a vida e o tempo passa rápido quando temos uma atividade 
relaxante.  

✓ Janaína– Mexe de vez em quando em casa no computador. Às vezes, treina no 
celular as coisas que aprendeu aqui na Oficina. Não lembra de tudo, mas anota 
tudo que tem dificuldade para aprender. Vai treinar mais em casa. Gostou muito 
de tudo que fez hoje. Tudo é conhecimento e tudo ajuda a melhorar a autoestima 
e a memória. Está amando as Oficinas.  

✓ Márcia– É difícil fazer sozinha, mas dizer que não aprendeu nada é mentira. Aos 
poucos vai se achando e na sua velocidade vai conseguindo realizar as tarefas 



 

 

que aprendeu. Às vezes fica insegura para fazer alguma função e chama as 
monitoras, que logo ajudam. Nunca havia mexido num computador e está se 
permitindo aprender. Está adorando. Além de conhecimento, ganhou novos 
amigos com quem pode conversar e se divertir. Isso não tem preço!  

✓ Mateus– Aprendeu bastante. Foi vítima de enfarto a alguns anos atrás e hoje pode 
ler informações importantes de cuidados com o coração para evitar ter outro. 
Gostou da Oficina e do que aprendeu porque toda informação é válida. 

 

Oficina 22 

✓ Fernanda– Achou bastante interessante porque nunca havia usado esta 
ferramenta. Foi procurar línguas orientais para saber a diferença da pronúncia 
entre elas. Sempre mexeu no computador, mas aqui na Oficina está aprendendo 
coisas inimagináveis, que nunca imaginou que existissem e que fossem tão 
bacanas de usar. Está gostando muito. Esse programa é uma ótima dica para 
traduzir textos em inglês. A internet oferece milhões de recursos. Vai procurar até 
termos técnicos para aprimorar sua leitura. Foi muito boa essa Oficina. Gostou 
bastante.  

✓ Janaína– Gostou da Oficina de hoje. Pode recordar o inglês que a muito não falava 
e que não pratica com ninguém. Quando a filha não quer que ela escute o que 
está falando com o marido, eles conversam em inglês e isso a incomoda muito. 
Agora com esse programa, vai voltar a praticar. Assim, poderá entender e não 
fazer papel de boba. Sua filha acha que ela está velha para aprender coisas novas. 
Isso também a incomoda. Por isso, não irá desistir das aulas da Oficina. 

✓ Márcia– Gostou. Achou difícil no começo. Era muita coisa para prestar atenção. 
Mas gostou muito de tudo que fez. Se divertiu ouvindo outras línguas e 
relembrando a cultura japonesa. Depois, ficou mais fácil de mexer sozinha e foi 
fazendo as frases. Gostou bastante de hoje. Sempre gosta. 

✓ Mateus– Foi uma grande novidade para ele. Já mexia um pouco na internet, mas 
nunca havia mexido no tradutor. Ficou muito satisfeito. Vai usar essa ferramenta 
mais vezes em casa quando precisar traduzir o que o neto fala em inglês via 
Skype. Nem sabia que existia mais este recurso tão útil. Nunca passou pela sua 
cabeça que poderia usar com tamanha facilidade. Gostou muito. 

 

Oficina 23 

✓ Fernanda– Hoje tentou fazer a travessia do rio mais uma vez sozinha. Depois de 
muito tentar, conseguiu concluir apenas uma vez. Depois, buscou no Google 
palavras cruzadas em inglês para treinar o idioma e sua atenção. Achou alguns 
sites com jogos muito divertidos. Gostou muito da Oficina de hoje pois pode ver 
sua evolução no computador.  

✓ Janaína– Escolheu também fazer a travessia do rio, o jogo, e nele ficou a aula 
toda. Ainda não conseguiu entender muito bem a lógica deste jogo. Está treinando 
em casa e disse que vai conseguir sozinha ao menos uma vez. Gostou muito da 
atividade livre e da Oficina. Se sente mais segura com o mouse e com os sites da 
internet.  



 

 

✓ Aline– Inicialmente também tentou jogar a travessia do rio. Achou muito difícil pois 
não consegue entender as regras. Desistiu e foi fazer o que mais gosta que é o 
quebra-cabeça online. Gostou muito pois conseguiu finalizar a tarefa. Fica muito 
feliz e realizada quando consegue terminar alguma coisa sozinha no computador. 
Tem medo de comprar um computador pois não sabe nem como se controla uma 
conta de internet. Gostou da Oficina e da companhia de todos.  

✓ Márcia– A Oficina foi maravilhosa. Fez o que mais gostou hoje, a travessia do rio. 
Treina em casa sempre mas esquece como resolve. Aqui no dia de hoje conseguiu 
realizar a travessia de todos cinco vezes e adorou. Se sente feliz e segura quando 
consegue mexer sozinha no computador sem a ajuda de ninguém. Está se 
sentindo mais capaz e, percebe que aprendeu muitas coisas novas e agora, mexe 
sozinha em casa. Muito bacana tudo da Oficina de hoje.  

 

Oficina 24 

✓ Mateus– Essa Oficina pode ser considerada a mais proveitosa para mim de todas 
que tivemos até agora. Desenvolveu mais os seus conhecimentos sobre o mundo 
virtual. Gostou muito de tudo. Foi muito objetivo a maneira que ensinaram a usar 
o e-mail e a melhorar a caixa de entrada. Excelente o dia de hoje. 

✓ Janaína– Gostou muito de mexer e se atrapalhou um pouco no começo. Em casa 
tenta treinar tudo que aprende na Oficina. Não fica muito no computador por causa 
da dor que sente na cervical. A sobrinha que criou como filha não tem paciência 
com ela quando pede auxílio para ensinar alguma coisa que esqueceu. Por isso, 
anota tudo para não depender de ninguém. Gostou muito da Oficina de hoje.  

✓ Aline– Gostou muito da Oficina de hoje porque usou as monitoras mais do que das 
outras vezes. Ficou feliz com a atenção exclusiva que recebeu. A sua datilografia 
é muito boa pois trabalhou um bom tempo em banco e usava máquina de escrever. 
Ficou orgulhosa porque foi elogiada quanto a isso. Incentivo nunca é demais. 
Gostou de ter entrado no e-mail pela primeira vez. Pena não ter computador em 
casa para treinar sozinha. Tem medo de comprar um.  

✓ Márcia– Foi muito difícil aprender a usar o e-mail, mas a professora ajudou em 
tudo que tinha dificuldade. Tudo foi bem complicado no início. Digitou os e-mails 
da turma, que são difíceis também. Gostou mesmo assim. Não tinha e-mail. É uma 
forma bem rápida de se comunicar com as outras pessoas e é muito importante 
aprender. Não vai desistir. Quer aprender muito mais.  

 

Oficina 25 

✓ Mateus– Gostou da Oficina de hoje porque fez progressos quanto ao uso do e-
mail. Não fazia ideia que existia bate-papo dentro do Gmail. Achou bem divertido 
e uma nova maneira de se comunicar. Vai perguntar para o neto que mora nos 
Estados Unidos se ele conhece esse programa dentro do e-mail para também 
conversarem por lá, além do Skype. Assim, variam um pouco a maneira de 
conversar. 

✓ Janaína– Gostou demais de conversar pelo bate-papo. Precisa aprimorar algumas 
funções ainda. Em casa, pede ajuda para a sobrinha e só consegue sua ajuda, 



 

 

quando faz chantagem, pois ninguém quer ajuda-la em suas tarefas. Adorou tudo 
da Oficina de hoje. 

✓ Aline– Está muito crua ainda no e-mail pois não tem onde treinar em casa. Mas 
gostou da Oficina mesmo assim. Disse que toda vez que é elogiada por alguma 
coisa que consegue fazer, fica feliz e sua autoestima aumenta. Assim, gosta mais 
das aulas. Gostou muito da Oficina de hoje. 

✓ Márcia– Não achou fácil no começo, mas se divertiu demais fazendo aquelas 
coisas todas. No começo, confundiu o que era o endereço de e-mail e o que era 
sua senha. Vai tentar treinar em casa para chegar na próxima Oficina sabendo 
mais. Gostou muito pois riu durante todo bate-papo com seus colegas. Foi bem 
engraçado.  

 

 

Oficina 26 

✓ Mateus– Hoje entrou em um campo desconhecido do computador. Não sabia 
como as montagens de fotos eram feitas e hoje pode descobrir. Com a ajuda das 
monitoras evoluiu mais um pouco. Todo conhecimento aos poucos vai se somando 
e as coisas vão ficando mais claras e, assim, fica mais fácil de fazer. Gostou de 
tudo e criou um lindo cartão de bom dia. 

✓ Fernanda– Gostou muito da Oficina de hoje. Não sabia fazer montagem e sempre 
achou que seria superdifícil aprender. Queria aprender a fazer isso a muito tempo. 
Agora, mandará cartão para a família toda. É tudo muito divertido. Está gostando 
de tudo que tem agregado conhecimento. Está muito feliz em ter sido escolhida 
para participar deste projeto. 

✓ Janaína– Achou bom poder fazer uma montagem com calma. Tem dificuldade em 
escrever em língua portuguesa devido aos anos que praticou a língua italiana. Se 
confunde muito na hora de escrever. Agora, vai treinar mais e mandar cartão para 
todos com belas mensagens. Gostou muito da Oficina de hoje.  

✓ Aline– Gostou. Só que tudo que faz precisa de ajuda de alguém. Mesmo assim, 
percebe que agora os comandos estão fáceis de fazer. Sabe o que é clicar, o que 
é navegar e também sublinhar. Só se perde mesmo em conteúdos novos. Fez 
muitas coisas sozinha que até ela se surpreendeu. Gostou de hoje.  

✓ Márcia– Algumas coisas ainda são bem complicadas de aprender. Conseguiu 
responder o e-mail dos colegas e também mandar a foto que fez no Power Point. 
Tem feito muita coisa diferente nos últimos dias e espera ter guardado para fazer 
em casa sozinha. Fica perdida no que é login e no campo de colocar a senha. 
Com o tempo melhora. Gostou de hoje e deu boas risadas com os cartões.  

 

Oficina 27 

✓ Mateus– Estamos progredindo a passos mais largos do que antes. Gostou muito 
do que aprendeu sem sombra nenhuma de dúvida. Vê sempre matérias sobre 
política em casa, mas nunca soube como enviar o conteúdo para um colega por 
e-mail. Agora que aprendeu, pode compartilhar muitas coisas com as pessoas que 
fala pela internet. Gostou de tudo hoje. 



 

 

✓ Fernanda– Achou bem legal. Não sabia colocar link no e-mail e ficava imaginando 
como compartilhar as coisas sem usar o Facebook. Agora, pode mandar até os 
links que ela mais gostou para ela mesma. Adorou a Oficina de hoje. 

✓ Janaína– Achou muito boa a Oficina de hoje. Ainda está bem devagar com muitas 
coisas e muitos conceitos, porém não se cansa de aprender. Vai treinar teclado 
em casa pois ainda se perde nas palavras. Gostou muito da atenção que recebe 
neste curso.  

✓ Márcia– Hoje tirou o dia para pesquisar receitas e enviá-las para os colegas. Disse 
que isso é útil para ela que gosta muito de cozinhar. Preferiu ver receitas do que 
notícias ruins sobre política e atentados. Gostou de tudo como sempre e está mais 
segura quando usa o computador sozinha. 

 

Oficina 28 

✓ Aline– Todas as Oficinas que podemos jogar, ama. Adorou tudo. Sabe que ainda 
vai se confundir um pouco com esse monte de explicação mas adorou poder jogar 
um pouco. Fez um quebra-cabeças bem complicado e depois enviou as 
informações para a professora. Gostou muito do dia de hoje. 

✓ Fernanda– Aprendeu uma coisa nova. Não sabia que podia abrir várias abas em 
uma mesma navegação. Facilitou e muito a sua vida. Agora, pode fazer diversas 
coisas sem precisar abrir toda hora o Google em seu computador. Adorou. Jogou 
algumas coisas bem difíceis para forçar mesmo a cabeça. Adorou tudo.  

✓ Janaína– Gostou muito. Faz tempo que não jogava e sabe que esses jogos da 
memória forçam muito a mente. Aprendeu algumas coisas novas que acha muito 
importante para sua evolução no computador. Sempre que pode, treina em casa.  

✓ Márcia– Gostou muito. Conseguiu fazer um jogo novo, porém, só conseguiu 
terminar uma vez. Mandou e-mail para a professora e conseguiu sair sozinha da 
internet. Está melhorando aos poucos. Disse que o marido está hospitalizado, mas 
não queria faltar na Oficina, por isso veio. Assim, distrai a mente e toma fôlego 
para continuar a semana. Foi muito bom ter vindo. 

 

Oficina 29 

✓ Mateus– Não tinha Facebook. Tudo é novidade neste momento. Se aprender a 
mexer, ficará bem feliz pois será muito útil em sua vida. O jogo foi bem bacana e 
relaxante. Mexe demais com a concentração e por isso que é bom. Adorou a 
Oficina, como sempre gosta.   

✓ Fernanda– Já tinha Facebook. O que não sabia eram as noções de privacidade 
que são bem importantes. Já entrou em algumas enrascadas por não saber mexer. 
Agora, vai prestar muita atenção em tudo para ficar segura nesse ambiente de 
mídia social. Quanto ao jogo, achou muito interessante e muito viciante. Fará mais 
vezes em casa. Gostou da Oficina de hoje.  

✓ Janaína– Achou muito boa a Oficina de hoje. Ainda tem muita dificuldade em se 
encontrar no Facebook, mas, como é uma coisa que sempre quis aprender, vai se 
esforçar para conseguir. Demorou para entender a lógica do joguinho. Gostou de 
tudo.  



 

 

✓ Aline– Achou o Facebook bem complicado e estranho. Achou o joguinho bem fácil 
de fazer. Se divertiu muito e passou muitas fases. O que mais gostou hoje foi poder 
jogar. Vai comprar um tablete para não perder tudo isso que tem aprendido nas 
Oficinas quando chegar elas acabarem. Está gostando do que no início.  

 

Oficina 30 

✓ Mateus– Não é tão simples encontrar os conhecidos pelo Facebook quando não 
lembramos o nome todo deles. Achou muito bacana poder encontrar colegas e ver 
as fotos atuais. O joguinho agora tira de letra. Aprendeu a jogar e se diverte muito 
com ele. Gostou demais da Oficina de hoje. 

✓ Janaína– Muito gostoso aprender a jogar esses jogos novos que existem dentro 
do Facebook. Às vezes, precisamos distrais a cabeça com coisas diferentes. Não 
quer que todos saibam que tem Facebook. Seleciona bem quem pode ser seu 
amigo! Gostou muito.  

✓ Aline– Agora que sabe que tem muitos jogos dentro do Facebook e que pode 
encontrar seus filhos e netas, está extremamente feliz! Adora jogos e descobriu 
uma atividade que realmente é boa. Está mudando de ideia sobre o Facebook e 
está adorando. Gostou da Oficina e se divertiu muito hoje. 

 

Oficina 31 

✓ Mateus– Hoje pode acompanhar um pouco mais sobre o Facebook. Ainda está 
“apanhando” um pouco de tudo, porém está se divertindo e conseguindo aprender. 
Em casa, a filha não tem paciência para ajudar e só consegue tirar as dúvidas aqui 
na Oficina. Gostou hoje. 

✓ Márcia– Pode voltar as Oficinas somente agora, depois de duas faltas. Seu marido 
que estava hospitalizado teve alta e, portanto, ela já “teve alta” também. Gostou 
muito desse joguinho de hoje. Não tinha Facebook e nunca havia mexido. Hoje, 
aproveitou para criar um e para descobrir os jogos que existem dentro dele. Gostou 
muito e se divertiu bastante.  

✓ Janaína– Achou o jogo dos bichinhos hoje muito mais fácil e mais gostoso de jogar 
do que o Candy Crush. Sua memória assimilou mais os comandos de encontrar 
as peças iguais. Adorou tudo hoje e quer muito aprender a mexer direito no 
Facebook para se divertir em casa. Disse que está com a cabeça cheia de 
problemas, o que a fez perder a concentração diversas vezes. Gostou muito.  

✓ Aline– Toda vez que pode usar uma parte da aula para jogar, adora. Não sabe se 
aprenderá tudo ou se lembrará de tudo que fez até hoje, mas sabe que nos jogos 
ela é boa e se diverte muito. Gostou de tudo hoje, mesmo o Candy Crush 
começando a ficar difícil, não vai desistir. Gostou muito.  

 

Oficina 32 

✓ Márcia– Achou muito difícil mexer no Facebook porque nunca havia tido contato 
antes. Ele é muito bom, se conseguirmos fazer tudo bem certinho. Vai perguntar 
se seus parentes possuem Facebook para poder adicioná-los na próxima Oficina. 
Gostou muito de ter encontrado a nora e visto as fotos que ela colocou. Ficou muito 



 

 

feliz por isso. Gostou muito da Oficina.  

✓ Janaína– Achou muito bom, porém, não encontrou ninguém. Não sabe como a 
filha está no Facebook. Também trará os nomes e e-mails na próxima Oficina. 
Encontrou os colegas de turma e pode curtir as coisas que todos colocaram. 
Colocou foto no perfil. Gostou da Oficina de hoje.  

✓ Aline– Legal, porém, difícil de mexer e de lembrar dos comandos todos. Acha que 
sua memória está muito ruim. Às vezes esquece alguns nomes e já percebeu que 
não é de hoje. Na hora, entende bem a explicação aqui na Oficina. Como não tem 
computador, nem tablete e nem celular moderno, esquece tudo no intervalo entre 
as aulas da Oficina. Fica muito tempo sem usar e isso não é bom. Está feliz hoje 
porque achou seus filhos e netas. Da próxima vez, quer jogar. Gostou.  

 

Oficina 33 

✓ Janaína– Gostou muito da Oficina de hoje. Trouxe e-mail das pessoas para 
adicioná-las e conseguiu! Achou mais fácil agora. Está pegando jeito. Mexe em 
casa e gosta muito de tudo. Ainda tem um pouco de dificuldade, porém, não 
desiste. Precisa aprender com o tempo onde ficam as coisas. Em casa, a sobrinha 
não tem paciência de mostrar com calma como aqui, e fica brava com isso. Está 
bem feliz com tudo que conseguiu fazer.  

✓ Aline– Ficou muito feliz na Oficina de hoje pois viu as fotos das netas no Facebook. 
Contou que o filho ficou tão feliz quando recebeu sua solicitação de amizade que 
até telefonou para ela. Adicionou algumas pessoas e excluiu uma que havia 
adicionado sem querer. Pode jogar um pouco e se divertiu muito. Adorou tudo que 
viu. A Oficina hoje foi bem boa.  

Oficina 34 

✓ Janaína– Mais uma vez se esqueceu de trazer os e-mails dos familiares e colegas 
para adicionar ao Facebook. Fez a lição de casa direitinho. Conseguiu entrar no 
Facebook em casa e adicionou algumas pessoas com a ajuda da filha. Fez alguns 
jogos hoje para se divertir. Relata que a filha não tem nenhuma paciência com ela 
quando ela chama para tirar dúvidas. Isso é um problema. Se sente incomodada 
pelo tom da voz. Gostou muito da Oficina e já está sentindo saudades de todos.  

✓ Aline– Adora jogos, mas hoje achou bem mais difícil pois chegou a novos níveis 
de dificuldade. Começou a fazer caminhada todos os dias, seguindo os conselhos 
de sua médica e das monitoras. Vai levar isso para além das Oficinas. Deixou uma 
mensagem na página da Oficina no Facebook. Está preocupada com seus 
constantes problemas de memória. Gostou de tudo hoje.   

✓ Fernanda– Após algumas semanas sem poder vir até a Oficina, hoje aproveitou 
para tirar diversas dúvidas, já que tem Facebook e não tem noção nenhuma de 
segurança. Não jogou para aproveitar o tempo para tirar as dúvidas. Aprendeu 
diversas coisas hoje bem específicas que estavam fazendo muita falta em sua 
vida. É necessário ter muita segurança quando mexemos numa ferramenta social, 
como é o caso do Facebook. Já sofreu uma tentativa de golpe justamente por não 
saber usar direito. Agora, tudo está correto e se sente mais segura. Amou poder 
aprender mais na Oficina de hoje.  



 

 

 

 

TURMA 8 

 

Oficina 1 

✓ Dora– Hoje percebeu vendo a tela do computador que seu óculos não está bom. 
Teve dificuldade de enxergar devido óculos ruim, segundo ela. Achou o programa 
Paint um pouco difícil de lidar, mas como foi a primeira vez, tudo é novidade e 
causa um estranhamento. Foi o primeiro impacto. Gostou muito de tudo e achou 
as monitoras ótimas e pacientes.  

✓ Ana– Nunca havia mexido em nada e nem ligado um computador. Tem um celular 
supermoderno que nunca saiu da caixa. Essa Oficina trouxe uma experiência que 
jamais havia pensado em ter, que é aprender a usar computador. Estava 
estacionada no tempo e agora tem a oportunidade de evoluir. É muito bom 
aprender. Achou maravilhoso e muito bom tudo que fez hoje. Gostou de ter as 
monitoras para ajudar nas tarefas. Se sentiu muito acolhida. Disse que todas as 
monitoras são anjos na vida dela.  

✓ Carmem– Adorou tudo hoje. Faz bem para a coordenação motora e para a mente 
porque distrai e usa muito a concentração. A tempos não se divertia tanto. Tinha 
um pouco de experiência mas esqueceu tudo e agora, precisa se esforçar para 
aprender tudo novamente. Está feliz pois está aprendendo uma coisa nova, saindo 
mais de casa e principalmente, fazendo novas amizades tão preciosas. Espera ter 
esses colegas o resto da vida como amigos. Adorou a Oficina e as monitoras. 

✓ Adelino– Achou tudo muito bom e divertido. Antigamente mexia, mas nunca soube 
fazer muitas coisas. Nunca havia mexido no programa Paint. Fez diversas coisas: 
casa, carros, um céu estrelado e até escreveu o nome com o lápis. Gostou muito 
e espera aprender cada vez mais coisas. Está pensando em comprar um 
computador novo e mais moderno para ensinar o filho a mexer melhor. 

✓ Mércia– Nunca havia mexido em um computador. Primeiro dia é sempre difícil, 
ainda mais para ela que sempre odiou computador e nunca quis aprender. 
Começou a fazer a Oficina para sair mais de casa e ocupar a mente e se 
surpreendeu em ver que não é chato como ela achava que era. Demorou um 
tempo para ter domínio de mouse. Disse que no começo até deu sono pois não 
estava conseguindo fazer muitas coisas. Disse que vai se esforçar mais e que não 
vai desistir. Gostou das novas amizades e dos colegas novos de aprendizado. 

 

Oficina 2 

✓ Dora– Ainda tem muita dificuldade por nunca ter mexido em computador e relata 
ainda estar muito devagar. Sente que algumas coisas ela está melhor e mais 
segura. Disse que com mais encontros, ficará bem craque e mais confiante. 
Adorou a oficina. OBS: realizou a oficina junto com a turma 5 no dia 19/05/2016, a 
qual realizou a mesma atividade da turma 8. 

✓ Ana– Amou a oficina de hoje. Está gostando cada vez mais. A melhor coisa é você 
superar seus medos e suas limitações e seguir em frente. Nunca gostei de 



 

 

depender de ninguém em minha vida, e estou realizada com a Oficina da 
Lembrança. Nós mulheres, precisamos conquistar todos os espaços que antes foi 
nos negado. O jogo foi muito divertido e a atividade do Paint me mostrou que tenho 
mais segurança para pintar e montar as formas das figuras.  

✓ Carmem– Enquanto estamos entretidos nessa Oficina, nossos pensamentos ficam 
todos voltados para a atividade e o tempo voa. Passa tão rápido que sentirei falta 
durante o fim de semana. Adorou a atividade e se divertiu criando novas formas 
no programa Paint. 

✓ Alice– Achou bem difícil ter um primeiro contato. Nunca havia mexido em um 
computador. No programa Paint, fez um belo jardim e ficou mais encantada 
quando percebeu que podia colorir. Adorou essa primeira oficina em que pode 
participar e está ansiosa para as demais.  

✓ Adelino– Amou o jogo e a oficina. No programa Paint, conseguiu escrever algumas 
frases em japonês, idioma que está aprendendo em uma igreja que frequenta. 
Durante o jogo pode treinar sua atenção e se sentiu muito bem fazendo as 
atividades.  

✓ Mércia– Mesmo com a mão ainda dura com o mouse, percebeu que pode controlar 
melhor as suas funções. Com muita dificuldade na primeira aula, fez apenas 
pinturas mais fáceis. Hoje, desenhou com a canetinha do programa Paint algumas 
rosas e também conseguiu escrever seu nome. Foi uma evolução notável. Tem 
certeza que está melhorando e que vai aprender a cada dia mais. Disse mais uma 
vez que não vai desistir.  

 

Oficina 3 

✓ Ana– Adorou tudo como sempre. Está indo com paciência e calma, no ritmo dela 
e isso faz com que o aprendizado seja muito prazeroso. Infelizmente não terá 
oficina na sexta devido ao feriado mas sentirá tanta falta de tudo e de todos. Sente 
que está evoluindo e que o mouse está mais “obediente” aos seus comandos.  

✓ Dora– Ainda demora para conseguir raciocinar com o mouse, mas jogando tudo 
clareou. Percebi que posso mexer o mouse, tranquilamente e assim realizo bem 
as as tarefas. O jogo que envolve números é bem complicado devido ao excesso 
de atenção. Já o jogo de memória, fui longe e consegui fazer o nível mais difícil. 
Foi muito bom de mexer. Gostou muito da Oficina hoje. 

✓ Rute– Gosta de ser chamada de Rita pois todos acham seu nome muito 
complicado. Primeira oficina hoje porém já mexe no computador. Achou os jogos 
relaxantes e divertidos. Gostou muito e sabe que aprenderá muitas coisas novas. 
Trabalhou 35 anos no banco e depois que se aposentou, fez uma cirurgia na mão 
devido a uma tendinite e agora está voltando a mexer no computador. Foi uma 
terapia deliciosa.  

✓ Carmem– Adorou a oficina em todos os aspectos. Está se divertindo como nunca 
e fazendo novas amizades. Adorou todos os jogos e sempre quer aprender mais. 
Na próxima faltará devido a uma consulta médica. 

✓ Adelino– Nunca achou que pudesse voltar a aprender tantas coisas novas nessa 
fase de sua vida. Não achava que seria longevo. Agora, perto de fazer 90 anos se 



 

 

sente melhor do que nunca. Adorou todos os jogos e está amando a oficina.  

✓ Mércia– Quando começa a oficina, tem receio de não lembrar de nada que 
aprendeu e tocar no mouse. Com o tempo vai percebendo que consegue e que 
pode fazer sozinha mesmo com a mão que ainda trava devido a um problema 
muscular. Gostou muito dos jogos e agora ela percebe que é capaz de aprender. 
Adorou a oficina e adora os novos amigos que fez.  

 

Oficina 4 

✓ Ana– Achou ótimo tudo da Oficina de hoje. Achou que nunca iria aprender a mexer 
num computador. Tem um celular super moderno guardado no fundo de uma 
gaveta pois não se sente segura pra usar. Depois dessas aulas, está pensando 
em aprender a usar o tal celular e a fazer melhor uso da tecnologia que dispões. 
A cada coisa que aprende é uma alegria e uma vitória! Está amando a turma nova 
de amigos que fez, contando com os colegas de turma, as monitoras e a 
professora.  

✓ Dora– Gostou muito da Oficina de hoje pois está se encontrando em meio a tantas 
novidades e diversidades. Está sendo mais do que uma terapia. Consegue 
esquecer os problemas e se concentrar no computador. Achou bem divertido 
escrever e poder mudar letra e cor. 

✓ Rute – Mesmo já mexendo no Word, aprendeu coisas que não sabia e que com 
certeza facilitaram sua escrita. Faz tudo com mais atenção e velocidade agora. 
Está adorando as Oficinas e quer aprender cada vez mais. Sempre coloca em 
prática tudo que aprende quando chega em casa. Acha que assim, está 
melhorando ainda mais sua memória.  

✓ Adelino– Primeiro contato com o teclado. Está muito feliz pois escreveu seu nome 
sozinho pela primeira vez. Acha tudo tão incrível que viaja num mundo que nunca 
sonhou em conhecer. Achou ótima a oficina e quer mexer mais ainda nesse 
programa interessante. Com quase 90 anos reclama de muitas pessoas que ficam 
dizendo a ele que ele precisa ficar em casa e que não precisa aprender coisas 
novas. Elas estão erradas. Me sinto vivo aqui e é assim que vou levar minha vida 
até quando Deus quiser.  

✓ Mércia– No início das Oficinas sempre está tensa e apreensiva com qual será a 
atividade e se irá conseguir desempenhar. Conforme o tempo vai passando, se 
solta e consegue desenvolver a atividade. Já fez curso de datilografia e achava 
que precisava apertar a tecla do computador igual à da máquina... o problema é 
que assim, saem diversas letras iguais! Se divertiu escrevendo, arrumando, 
voltando e refazendo as frases. Gostou muito mesmo ainda achando bem difícil.  

✓ Alice– Mesmo preocupada com que o perdeu na última Oficina, já que precisou 
faltar, relaxou e aprendeu coisas diferentes nessa. A muitos anos não tinha contato 
com o programa Word. Agora, deu vontade de voltar a usar para armazenar as 
inúmeras receitas que guardou de sua família. Está bem feliz com seu progresso 
e com tudo que tem conseguido aprender. Sua memória há de melhorar com 
tantas novidades! Adorou a Oficina.  

 



 

 

Oficina 5 

✓ Ana– As monitoras são ótimas e muito pacientes. Fica impressionada com a calma 
delas todas. Ensinar idosos é bem mais difícil que ensinar para crianças. A criança 
não tem medo de fazer as coisas e errar. Elas têm a mente limpa e assim 
aprendem mais rápido. Nós demoramos um pouco mais, mas, aprendemos 
também. Amou a oficina hoje e jamais achou que fosse gostar de mexer no 
computador. Sempre fugiu de tecnologias. Com 80 anos achou que nunca mais 
faria nenhum curso e que nunca mais aprenderia nada, já que todos falam que 
quando estamos velhos, temos que nos acomodar em casa ou ficar viajando 
gastando dinheiro. As pessoas precisam entender melhor os idosos e perceber 
que somos pessoas normais como de todas as outras faixas etárias. Somente 
temos algumas limitações que o envelhecimento nos deu. Gratidão eterna as 
monitoras.  

✓ Rute – Adorou a Oficina porque está relembrando coisas que havia esquecido por 
falta de uso. Aprendeu coisas novas, riu muito e se divertiu com as colegas de 
turma. Não tem coisa mais gostosa que sair de casa para aprender e se divertir. 
Nunca é tarde para conquistarmos conhecimentos novos. Está adorando tudo e 
quer aprender cada vez mais. 

✓ Mércia– Foi ótima a Oficina. Nunca mexeu por falta de interesse e agora, se diverte 
escrevendo pelo computador. Está sendo bem gratificante vir para as aulas. Ficar 
em casa sem fazer nada e dependendo dos outros é chato demais. As monitoras 
são pacientes e explicam tão bem os conteúdos. Hoje escreveu sobre a cidade 
que nasceu e morou a algum tempo na Bahia.   

✓ Alice– Com o tempo o computador deixa de ser um “bicho de sete cabeças” e vira 
nosso amigo. Com ele nos divertimos nas horas de solidão em casa. Passamos 
muito tempo sozinhas e as vezes é bom fazer algo diferente para mudar o dia. 
Agora tudo que está aprendendo está fluindo mais facilmente. Está realmente 
aprendendo e gostando disso. Adorou a oficina. Mudou até o horário de sua 
acupuntura para não perder nenhuma Oficina. 

 

Oficina 6 

✓ Ana– Adorou a Oficina. As monitoras são tão prestativas e queridas que 
aprendemos pela dedicação delas. Velhice bem-sucedida, como é o meu caso, é 
quando você sai para trabalhar, sai para passear, vai jantar fora e se permite fazer 
coisas que a muito tempo não tinha tempo para realizar. Atividades fazem muito 
bem para a gente. No envelhecimento o que é importante é estar sempre disposta, 
fazer novas amizades, cultivar as antigas. Trabalha a 18 anos vendendo flores na 
mesma praça e ama o que faz.  

✓ Carmem- Tem faltado as vezes pois o filho está com sérios problemas de saúde e 
ela precisa acompanhar nas consultas e exames. Gostou muito da Oficina hoje. 
Estar aqui é uma terapia. Pena que não consegue desligar na cabeça a 
preocupação com o filho que ficou sozinho em casa. Acha que o envelhecimento 
e poder chegar na fase da velhice uma dádiva. Se você chegou a velhice, é porque 
viveu e construiu a sua história, seja ela marcada por acontecimentos ruins ou 
bons. 



 

 

✓ Dora– Gostou muito da Oficina e já vê sua evolução. Para quem não sabia nem 
mexer num mouse, escrever um texto grandão no Word é muito luxo! Vê o 
envelhecimento e a velhice como processos naturais que temos que passar. Ficar 
em casa nunca é bom. Serviço doméstico nunca acaba e nunca muda. Isso deixa 
a gente estagnado e sem perspectiva. Gosto de sair, de conhecer gente nova, de 
conversar. Quando marco salão para fazer as unhas, chega duas horas antes para 
conversar e trocar novidades com as amigas. Essa Oficina é mais do que uma 
terapia. Faz bem e nos deixa mais joviais.  

✓ Adelino– Acha muito bom tudo que aprende aqui. Precisa aprender a decorar o 
teclado. A cada dia que passa, aprende um pouco mais e começa a praticar em 
casa. Envelhecer é ótimo. Sinal de uma vida bem vivida repleta de marcas que 
aparecem no nosso corpo, rosto e alma. Velhice é digna de aplausos. Farei 90 
anos e me sinto vivo. Vi tantos fatos históricos que talvez saiba mais que 
enciclopédia. Foi bacana a Oficina de hoje. 

✓ Rute – Gostou muito. Não conhecia a música sobre envelhecimento e achou 
fantástica. Envelhecer é a forma mais linda de ver o tempo passar. Temos que 
manter sempre o pensamento em coisas positivas e alegres para nos motivar a 
viver cada dia mais. Cada um sabe do seu amanhã.  

✓ Mércia– Adorou a Oficina principalmente porque está mais entendida de teclado. 
Agora pode escrever que as letras não somem e já consegue arrumar tudo que 
está errado. Não vê nada muito bom no envelhecimento. A maioria das coisas são 
ruins. Ficamos doentes, somos deixados de lado. Mas a parte boa é não pagar 
mais condução, ter netos para nos distrair e não precisar mais dar satisfação sobre 
sua vida para ninguém. Gostaria de não ter dor nos joelhos e ter a mobilidade que 
tinha quando era menina. Sente falta de não sentir mais dor.  

✓ Alice– Recordou tudo que vimos na Oficina passada e foi ótimo porque serviu para 
fixar o conteúdo que havia aprendido. Percebe que está mais segura nas ações 
no computador e sente muito prazer em vir para as aulas. Ser idoso é um 
merecimento, quem não merece, morre antes e não tem a chance que nós temos. 
O importante e manter sempre nossa saúde física e mental em dia. Adora tudo 
que passamos e conversamos aqui.  

 

Oficina 7 

✓ Ana– Dizem que é errando que se aprende e hoje, com essa atividade 
maravilhosa, toda vez que errava conseguia voltar sozinha para o lugar inicial. 
Está realmente aprendendo e evoluindo e percebe muito bem isso. Está 
maravilhada com o Google Maps e todos os recursos que podemos aprender e 
usar. Ficou tão feliz de viajar! Diz que só faltou sentir o cheiro dos lugares. Amou 
tudo. 

✓ Carmem– Veio de Portugal já adolescente e pode visitar sua aldeia. A maravilha 
da Oficina de hoje foi poder ver sua cidade. Viu o rio que brincava com os irmãos 
e primos, via a igreja que foi batizada e fez primeira comunhão. Mostrou para os 
colegas tudo que fez em sua terra natal. Amou a Oficina e se divertiu muito. 

✓ Dora– Só não gostou que a Oficina acabou tão rápido! Estava delicioso ver o 
mundo na tela de um computador. Pode ir a lugares que jamais sonhou em visitar. 



 

 

Mostrou a banca de flores em que trabalha para os colegas e quis conhecer uma 
parte da Europa. Amou a Oficina e quer sempre poder aprender mexer mais e 
mais.  

✓ Adelino– Chegou um pouco tarde porque perdeu a hora, mas ainda deu para 
mexer um pouco no Google Maps. Viu sua casa e ficou pensando quando tiraram 
aquela foto já que ele não estava lá! Se divertiu muito e adorou tudo que pode ver 
e fazer. Quer voltar a esse programa e fazer coisas bem bacanas.  

✓ Rute – Com esse programa podemos enxergar coisas atuais de uma forma lúdica. 
Assim, aprendemos melhor e com mais alegria. Todo conteúdo é passado de uma 
forma mágica e deliciosa. Amou a oficina. Foi tudo nota dez. Está amando cada 
vez mais.  

✓ Mércia– Voltou a cidade em que nasceu na Bahia, Olindina. É uma cidade bem 
simples, com poucos habitantes. Não se lembra do nome da rua, mas do centro 
da cidade lembrou-se de tudo com ricos detalhes. Viajou para cidades vizinhas e 
está mais segura com o mouse. Adorou poder matar um pouco da saudade.  

✓ Alice– Só tem uma coisa para falar sobre hoje: foi maravilhoso. Sorriu do início ao 
fim de ver tantas coisas lindas e encantadoras. Não sabia que era tão legal um 
programa como esse. O tempo passou tão rápido e o frio até amenizou enquanto 
estávamos na Oficina. Adorou tudo. 

 

Oficina 8 

✓ Ana– No começo foi difícil se lembrar de alguma letra de música. Depois que 
começou a escrever, as palavras vieram em sua mente e pode completar tudo que 
havia esquecido. Achou uma excelente tarefa para puxar as coisas da memória e 
ver nossa atenção. Amou a Oficina de hoje. Pode ver o belo Frank Sinatra e por 
isso, ganhou o dia.  

✓ Carmem– Que programa maravilhoso! Não sabia que encontraria tantas coisas 
interessantes mexendo na internet. Adorou tudo e quer aprender para fazer isso 
em casa e passar algumas horas se divertindo. 

✓ Dora– Achou fantástico. Quando está sozinha em casa, as vezes não sabe o que 
fazer. Agora, pode entrar nesse site e colocar algumas músicas para cantar junto 
e também para dançar. Acha que isso é uma terapia para a alma e para o coração. 
Adorou tudo e está bem feliz de como está dominando o computador. Para quem 
nunca havia ligado um, vê uma diferença enorme agora em tudo que faz.  

✓ Adelino– Adorou a Oficina porque pode procurar um monte de música que adora 
e também, umas aulas de como aprender a falar japonês. Ficou muito feliz de 
saber que é um programa gratuito e que poderá usar sempre. O único problema 
que encontrou foi na hora de lembrar nome de música e de cantores. Não guarda 
nenhum nome e isso é assim desde que era jovem, por isso não acha que é do 
envelhecimento.  

✓ Mércia– As letras de música serviram para que eu treinasse muito o teclado. 
Percebeu que agora está com mais facilidade e isso a deixa muito feliz com tudo. 
Escreveu fogo e paixão do Wando. Ouviu no YouTube e depois ainda cantou junto 
para todos verem como sua memória para música estava boa.  



 

 

✓ Alice– Adorou ver os cantores antigos jovens na frente dela novamente. Percebeu 
que alguns continuam cantando bem mesmo depois de uma idade mais avançada. 
Adorou poder ver alguns vídeos de culinária. Não vê a hora de mostrar para as 
pessoas o quanto já aprendeu e o quanto ainda vai aprender com essas Oficinas. 
Uma aula é melhor que a outra. Adoro essa metodologia.  

 

Oficina 9 

✓ Ana– Amou mexer nessa página. A Oficina acabou, mas a vontade era de ficar 
aqui e continuar mexendo nos jogos. A hora passou tão rápido e todos estavam 
tão concentrados que o ambiente ficou agradável. Aquecemos nossos corações 
todos juntos aqui hoje.  

✓ Carmem– Tudo que fizemos hoje é um desafio. Olhamos com atenção para os 
jogos e mesmo assim percebemos que precisamos ficar com a atenção mais 
focada. Não podemos ter distrações. Pode ler algumas informações sobre o 
cérebro que não conhecia e pode ler algumas curiosidades encontradas no site. 
Adorou e está se divertindo muito aprendendo a mexer no computador.  

✓ Dora– Já que é para treinar bem a memória, pegou um joguinho bem difícil que 
prendeu bem a atenção por muito tempo. Adorou a Oficina de hoje e sente que 
está com bem mais facilidade do que tinha antes para usar o mouse e o teclado. 
Já desempenha muitas funções sozinha. Diz não querer viciar nos joguinhos. 

✓ Adelino– Quis mostrar no início da Oficina que conseguiu entrar no site YouTube 
sozinho e fazer a busca sozinho também. Estava muito orgulhoso do seu “feito”. 
Depois, foi para o site e escolheu um dos jogos. Disse que a cada nível que 
passava, comemorava como se fosse uma grande vitória. Adorou tudo.  

✓ Mércia– Conseguiu mexer sozinha com o mouse e encontrar as coisas que queria. 
No começo ficou um pouco tensa com medo de não conseguir fazer nada. Com o 
tempo, foi se acalmando e conseguiu ordenar suas ideias e suas coisas. Gostou 
muito e sente uma grande diferença de quando começou. A mão já obedece mais 
os comando dados.  

✓ Alice– Adorou e fez todas as atividades com um grande sorriso no rosto. Que 
maravilha nessa idade não deixar morrer a criança que temos dentro da gente. 
Aprendemos de forma lúdica, rimos bastante, a professora é o “máximo”. Amei os 
jogos e a Oficina de hoje. A cada descoberta se sente mais segura e capaz de 
realizar as tarefas sozinha no computador. Agradeceu as monitoras pela paciência 
e alegria contagiante.  

✓ Rute – Amou tudo. Aqui é sempre gostoso de vir e de participar. Acha que está 
aprendendo tantas coisas novas e importantes que deveria ter feito antes. Adorou 
os jogos e treinou bastante alguns deles. Agradeceu atenção e o carinho de todos 
com ela.  

 

Oficina 10 

✓ Ana– Gostou muito da Oficina pois temos que nos concentrar bastante nas nossas 
atividades. Percebeu que a Oficina está ajudando sua memória a partir do 
momento em que está contando troco mais facilmente em seu trabalho. Está feliz 



 

 

e animada para as próximas conquistas no mundo da informática.  

✓ Carmem– Oficina é sempre preciosa e agradável. Demorou um pouco para 
aprender a dinâmica do joguinho. Depois que pegou, ganhou diversas vezes e foi 
subindo o nível a cada rodada. Se diverte muito usando o computador e com os 
colegas de Oficina. Aqui, nunca tem “tempo ruim”, todos sempre estão bem. É isso 
que nos motiva a querer viver sempre mais e a sorrir.  

✓ Dora– Foi ótima a Oficina de hoje. Quando fazemos jogos, o tempo passa tão 
rápido que dá vontade de nem ir embora. No começo ficou um pouco perdida com 
o joguinho, mas logo se achou. Gostou principalmente dos jogos que envolvem 
tempo e agilidade, pois tudo isso, aumenta a vontade de ganhar e o desafio é bem 
maior.  

✓ Adelino– Achou os jogos bem difíceis no começo. Além da memória, percebeu que 
treina sua coordenação motora. Achou lindo as cores do jogo e como era fácil de 
mexer com teclado e com o mouse. As monitoras são anjos da guarda que nos 
ajudam sempre e nos fazem querer aprender cada vez mais. Está se sentindo 
agradecido por tudo. Gostou muito dessa Oficina. Aliás, é sempre bom.  

✓ Mércia– Pela primeira vez fez caça-palavras sozinha pelo computador. No começo 
vinha mais pela companhia do que pelo computador em sim. Com o tempo, foi 
aprendendo e se sentindo cada vez mais capaz de realizar as coisas sozinha. Até 
a confiança em usar um caixa eletrônico aumentou. Agora sabe mexer naquela 
máquina sem precisar de ajuda de alguém do banco ou estranho. Agora sabe que 
é capaz de aprender e fazer o que quiser nessa idade. Adorou a Oficina.  

✓ Alice– Adorou poder ficar livre para escolher o jogo que mais gosta e ainda trocar 
caso enjoasse dele. Brincou bastante e se divertiu muito fazendo quebra-cabeça. 
Estimulou muito a memória e riu com os colegas de Oficina. Esse espaço é muito 
mais do que uma simples aula de informática. Aqui, nos divertimos e não 
queremos ir embora. São em momentos assim que querermos congelar o tempo 
para aproveitar cada vez mais.  

✓ Rute – Foi uma delícia a Oficina de hoje, como sempre. Em casa nos mexemos 
em coisas que não nos estimulam e nem prendem a nossa atenção. Aqui, vemos 
tantas coisas simples, novas e interessantes que tudo se torna fácil de assimilar 
conteúdo e de querer aprender cada vez mais. Está muito feliz e realizada com a 
oportunidade que recebeu aqui no Centro de Estudos do Envelhecimento.  

 

Oficina 11 

✓ Ana– Achou a Oficina maravilhosa. Aprendeu um pouquinho mais e, esse 
programa pode ajudar e muito a organizar o seu negócio. Possui uma banca de 
flores em uma praça em Moema. Agora, pode organizar tudo que compra e vende 
em sua banca. Agradeceu por aprender uma coisa tão útil e que ajudará muito em 
sua vida.  

✓ Carmem– Achou ótimo. Muito bom mesmo aprender a mexer nesse Excel. Se 
divertiu como sempre pois essa Oficina é a melhor terapia que poderia ter. Aqui 
esquece de todos os problemas e sai renovada para seguir mais uma semana. A 
cabeça alivia dos problemas. Sai da Oficina leve, linda, livre e solta. Não poderia 
estar mais feliz nesse momento de sua vida que precisa de forças para continuar 



 

 

devido à doença de seu filho.  

✓ Dora– Excel é um dos programas mais legais que nós vimos aqui na Oficina. Adora 
cálculo desde criança. Esse programa vai ajudar e muito a treinar sua mente. Está 
adorando as Oficinas e sabe que tudo que está aprendendo será muito bem usado 
em sua vida. 

✓ Adelino– Gostou da Oficina e de mexer um tempo no Excel pois achou um 
programa bom para mexer na mente. Fazer conta nessa idade que estão as vezes 
é bem complicado. Tendo com o que se organizar, não esqueceremos de pagar 
nossas contas em dia.  

✓ Mércia– Achou muito boa a Oficina. Já sabe mexer melhor no teclado e as palavras 
saem menos erradas. Agora está mais confiante em realizar algumas tarefas sem 
ter medo de quebrar o computador.  

✓ Alice– Gostou da Oficina de hoje porque o programa Excel é bem diferente e serve 
para melhorar nossa organização. Você tem uma infinidade de coisas que 
podemos fazer nele. O melhor é perceber que todos os comandos do Word 
podemos usar nele e, aprendemos direito. Adorou poder ter uma ajuda para fazer 
alguns cálculos difíceis.  

✓ Rute – A Oficina para ela é sempre uma alegria. Adora vir e aprender coisas novas 
e divertidas. Não sabia nem entrar no programa Excel. Achava que era muito 
complicado mexer em suas funções. Hoje percebeu que tinha medo por bobagem, 
pois é muito fácil e gostoso de usar. Quando chegar em casa vai praticar planilhas 
para organização pessoal. Adorou a Oficina de hoje.  
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✓ Ana– Amou tudo que fez hoje. Trabalha com arranjos florais naturais e artificiais e 
estava sem ideia de como fazer novos trabalhos. Quando descobriu que podia 
procurar isso no Google Imagens, ficou encantada com a quantidade de ideias 
novas que teve. Se soubesse antes que existiam as tais Ikebanas, teria colocado 
nisso o tempo todo durante a Oficina! Está aproveitando todo segundo que passa 
aqui na Oficina. 

✓ Carmem– Ganhou o dia, o ano e o mês com tudo que aprendeu a fazer hoje. A 
muitos anos procura uma pessoa sem sucesso. Através do Google, conseguiu um 
contato e ficou radiante com a descoberta. Agora, vai aprender usar cada vez mais 
o computador e todas as tecnologias que puder pois descobriu a diferença que fez 
em sua vida. Está adorando tudo.  

✓ Dora– Melhor coisa que aprendeu no Google foi procurar os shows e espetáculos 
que tanto quer ver e, reservar e comprar pela internet. Não sabia que existia essa 
possibilidade. Ficou encantada com as novas receitas que conseguiu hoje. Agora, 
ela quer se inscrever no site sobre receitas para divulgar os seus segredos para 
algumas pessoas. Está adorando a Oficina e tudo que tem aprendido aqui tem 
somado à sua vida. Aproveita tudo que aprende.  

✓ Adelino– A muitos anos não tem contato com sua irmã que ficou em outro Estado 
e que foi criada pela tia. O Google serviu para procurar essa irmã de alguma forma 
e, conseguiu. Encontrou sua cidade natal. Foi presenteado com algumas fotos e 



 

 

histórias. Ainda quer procurar algumas outras pessoas. Está maravilhado com 
tudo que tem aprendido aqui. Adorou a Oficina e não queria ir embora. Por ele, 
mexia o dia inteiro nesse site Google.  

✓ Mércia– Gostou muito de procurar letras de música e de ver a foto de seus 
cantores prediletos no computador. Agora, sabe como chegar em seus jogos 
favoritos na internet. Confessa ter viciado em caça-palavras. Está adorando usar 
o computador como nunca achou que fosse acontecer. Agora, até vê uma utilidade 
para ele (fala sorrindo). Adorou tudo. Não queria ter férias porque agora pegou no 
“breu”.  

✓ Alice– Adorou a Oficina de hoje porque tudo que procurou no Google é lindo de se 
ver. Sempre procura ver as coisas belas da vida para não se deprimir. Adorou 
poder visitar outras paisagens através do Google imagens. Pode ver também que 
não existe outra pessoa com seu nome. Ela não tem homônimos e achou incrível 
ser uma pessoa única!  

✓ Rute – Gostou muito da Oficina. Estava atrás de um produto para queda de cabelo 
e hoje, encontrou o tal produto através da busca travada. Ficou tão feliz que fez 
até uma mini palestra sobre o que ele fazia com os cabelos para seus colegas de 
turma. Está adorando tudo. Sempre achou que poderia aprender um pouco mais 
sobre computador e aproveitar mais os seus recursos e hoje, tem certeza que está 
no caminho certo.  
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✓ Ana– Está amando as Oficinas. Cada coisa útil que aprendemos aqui. Imagina se 
achar algum endereço tivesse essa facilidade de hoje. Ele acha tudo pra gente e 
ainda traça a rota mais fácil; está adorando cada coisa aprendida na Oficina.  

✓ Dora– Está gostando da Oficina como um todo e de tudo que tem aprendido. Está 
mexendo com mais facilidade no Tablet e no celular. Adorou poder ver as rotas. 
Foi muito bom aprender esse novo recurso.  

✓ Mércia– Gostou muito de aprender coisas novas no Google. A mouse já está mais 
“dominado” e já não sente tanta dificuldade como antes. Gostou muito de poder 
aprender a viajar de uma maneira diferente pelo Google. Gostou ainda mais que 
no final da aula pode jogar mais um pouco.   

✓ Alice– Adorou ver como faz para achar as linhas dos ônibus do Google Maps. É 
uma coisa muito útil pois sempre fica perdida quando sai e ninguém sabe informar 
muito bem. É uma coisa que usará sempre com certeza. Adorou a Oficina e adorou 
descobrir novas utilidades do Google Maps. Facilitou a sua vida.  

✓ Rute – Gostou muito deste novo recurso. Isso aqui foi um achado para ela! Adora 
ajudar todo mundo a encontrar os lugares e agora, vai usar muito mais o Google 
Maps. Adorou ver as rotas de transporte público e de carro. Foi uma das coisas 
mais úteis que aprendeu usando o computador. Está muito agradecida por tudo 
que as monitoras fazem por ela.  
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✓ Carmem– Hoje foi tudo de bom. Adorou a Oficina. Se distraiu muito e soube 



 

 

aproveitar seu tempo para treinar as funções de copiar e colar. Adora adquirir 
novos conhecimentos e aqui está aprendendo muito. Aqui o tempo sempre voa. 

✓ Adelino– Achou muito boa a Oficina. Acha que precisa treinar mais a memória e 
esse programa está ajudando. Antes, não sabia nem metade do que faz hoje no 
computador. Sua apresentação será sobre comidas feitas de milho, festa junina e 
depois sobre orações presentes na bíblia.  

✓ Dora– Gostou muito da Oficina. Sente que está bem mais segura quando usa o 
computador em casa. Já está conseguindo fazer algumas coisas sozinha que 
antes sempre precisava da ajuda de alguém. Está adorando as Oficinas. Estava 
sentindo muita falta de suas manhãs animadas! 

✓ Mércia– Achou boa a Oficina. Esses comandos todos que precisou repetir várias 
vezes foi bom porque é assim que aprende, praticando. Precisa aprender um 
monte de coisas ainda mas quer e vai aprender. Quer fazer tudo sozinha quando 
chega em casa.  

✓ Alice– Adorou a Oficina de hoje. A melhor coisa quando está aqui, é que entra no 
computador e esquece da vida. Entra num mundo incrível de aprendizado por 
prazer. Esquece da vida e se concentra para aprender o máximo de coisas. Aqui 
não vê o tempo passar. Adorou o Power Point. Achou complicado mas acredita 
que ficará mais fácil conforme usamos mais. Está empolgada para aprender a 
mexer nas fotos.  
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✓ Carmem– Achou tudo bom, como sempre. Aqui, desligamos do mundo e de todos 
os problemas e nos divertimos aprendendo. Tão gostoso fazer coisas diferentes 
poder aprender um pouco mais sobre as coisas. Está adorando esse Power Point 
pois tem visto imagens lindas de cachorros e paisagens. Está bem feliz de ter a 
oportunidade de aprender sobre esse programa.  

✓ Adelino– Gostou muito. Hoje continuou a montar a parte da sua apresentação 
sobre orações e imagens da bíblia. Achou cada imagem linda. Não quis copiar as 
mensagens da internet. Lembrou todos os salmos que queria de cabeça. Sente 
que isso é muito bom para treinar sua memória e assim, forçar a abrir um novo 
espaço para guardar novos conteúdos, no caso, tudo isso que aprende aqui. 
Adorou a Oficina.  

✓ Dora– Foi ótimo hoje. Decidiu fazer uma parte da apresentação sobre o cantor que 
mais gosta no momento que é o Wesley Safadão. Está adorando tudo que tem 
aprendido e tem muito prazer em acompanhar as Oficinas. Está adorando poder 
aprender coisas novas. Sabe que talvez nunca mais use, mas se precisar, 
aprendeu. Adorou tudo. 

✓ Alice– Essa Oficina além de treinar nossa mente, de ser uma higiene mental é uma 
terapia deliciosa. Todo mundo se diverte e troca experiências. É muito bom ver 
como tem evoluído. Está adorando mexer no conteúdo das fotos que busca na 
internet. Adorou a Oficina hoje e sentiu muita falta durante os quinze dias de férias.  
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✓ Carmem– Fez tudo que gosta hoje no Power Point. Usou para treinar a mente a 
alegria das flores e dos cachorros. Tem adoração por esses dois temas. Fez sua 
apresentação inteira só com essas duas coisas. Adorou poder aprender mais 
técnicas de como mexer na internet. Está feliz com tudo que tem feito e com a 
Oficina de forma geral. Ama muito tudo.  

✓ Ana– Faltou alguns dias por estar doente e sentiu muita falta. Amou a Oficina. Foi 
seu primeiro contato com o Programa Power Point. Aproveitou para fazer uma 
apresentação mostrando seu amor às flores e principalmente aos arranjos florais. 
Adorou tudo que fez hoje e como está ficando bela sua apresentação. 

✓ Mércia– Aos poucos está aprendendo. Quando se esquece de alguma coisa, 
chama alguma monitora que vem correndo ajudar. Está bem feliz com as coisas 
que está aprendendo. Fica encantada com as coisas que pode fazer no 
computador. Hoje colocou mais algumas imagens em sua apresentação e 
também, está treinando teclado com a música fogo e paixão do Wando. Também 
achou o vídeo dele cantando esta música. Adorou tudo hoje.  

✓ Adelino– Ainda está com dificuldade em encontrar as letras do teclado e por isso 
resolveu fazer uma apresentação com muitos textos, além das figuras. Trouxe a 
bíblia para poder copiar alguns salmos e assim treinar sua atenção. Colocou belas 
imagens para ilustrar tudo que tem escrito. Gostou muito e está se divertindo no 
Power Point.  

✓ Dora– Fez uma apresentação com tudo que mais gosta. Pegou imagens de 
animais e de alguns cantores. Fez questão de pegar fotos e um vídeo do Wesley 
Safadão pois é seu predileto. Treinou também escrever novos títulos e transições 
com as figuras. Achou tudo ótimo. Em casa, nem pede mais ajuda para a filha. Faz 
tudo sozinha. Agora quer um computador mais moderno para poder sempre 
exercitar sua mente.  

✓ Alice– Adorou a Oficina sobre o Power Point. Agora que já passou aquele contato 
inicial e já está segura para mexer, fez uma apresentação repleta de imagens 
lindas de crianças e animais. Adorou poder mudar as fotos e encontrar novas 
imagens no Google. Sente que é mais capaz de realizar as atividades sozinha. 
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✓ Carmem– Gosta sempre das coisas que vê. Se divertiu muito encontrando gifs 
animados de cachorros da raça akita. Sua apresentação ficou bem mais divertida 
e colorida! Está muito feliz pela oportunidade de vir para a Oficina e fica se 
perguntando porque as pessoas que tem essa oportunidade não aproveitam e 
desistem! Tudo na vida é questão de acreditar e persistir. Amou a Oficina de hoje.  

✓ Ana– Gosta de tudo sempre. As Oficinas sempre agregam conhecimento e alegria 
em seus dias. Pode terminar sua apresentação com gifs geniais que encontrou no 
Google. Ficou encantada com tamanha beleza das flores que brilhavam. Está 
apaixonada pelas imagens em movimento. Adorou tudo hoje e acha que fará boa 
apresentação na próxima semana.  

✓ Mércia – Gostou muito. Conseguiu terminar a sua apresentação colocando toda a 
letra da música do Wando, fogo e paixão. Depois pode escutar o vídeo que colocou 
e assim, corrigir as coisas que não se lembrava. Adorou a Oficina e adora quando 



 

 

pode ficar escrevendo porque sempre treina o teclado, e isso, é muito importante. 
Para quem não gostava de computador, se surpreende a cada dia.  

✓ Adelino– Hoje, para finalizar sua apresentação, colocou mais um trecho do salmo 
da bíblia e percebeu que escreveu bem mais rápido hoje. A prática é muito 
importante. Tem treinado copiar as coisas de um papel para o computador. Acha 
que está treinando atenção e também teclado. Está gostando muito de tudo que 
tem visto e quer aprender muito mais. Gostou demais da Oficina.  

✓ Dora– Gostou muito de aprender a usar os gifs. Fechou sua apresentação com 
chave de ouro. Acha incrível tudo que um computador pode fazer. Depois que 
terminou, foi jogar um pouco de jogo da memória porque acha muito divertido, 
além de treinar a mente. Adorou a Oficina e pretende fazer uma boa apresentação 
semana que vem. Está ansiosa para mostrar tudo que conseguiu fazer para os 
colegas.  

✓ Alice– Adorou poder usar gifs. Achou lindo e ficou encantada com as imagens que 
complementaram a sua apresentação. Achou uma mais incrível que a outra. 
Adorou a Oficina pois se divertiu muito. Acha fantástico quem consegue criar essas 
coisas que ficam na internet para que depois, outras pessoas possam usar. Amou.  
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✓ Carmem– A parte mais divertida de sua semana sempre é a Oficina. Quando 
chega aqui, se esquece de todos os problemas e da muita risada com as coisas 
que acontecem. Adorou fazer a apresentação e adorou apresentar para os 
colegas. Achou bem divertido. A troca de informações foi muito rica. Sempre 
aprende coisas novas e divertidas. Adorou a Oficina como sempre.  

✓ Ana– Amou a Oficina e as apresentações. O mais interessante é que a maioria 
das pessoas colocou flores em suas apresentações. Adorou ver as imagens e 
como todos ficam tímidos dando aula. Nunca ensinou nada para alguém. Está 
adorando o que tem visto aqui. Sempre agradece a todos pela oportunidade e 
grande amizade. Essa turma virou uma família.  

✓ Mércia– Muito bom ver tudo que fez passando em uma televisão. Acha que o 
programa é bem complexo, mas que no final das contas, se saiu bem. Gostou 
muito da Oficina de hoje e não sentiu vergonha ensinando seus colegas.  

✓ Adelino– Foi muito bom tudo que viveu hoje. Ensinar e apresentar as coisas que 
criamos é um dom e nunca havia passado por isto antes. Sempre admirou as 
pessoas que falam em público. Hoje, viu o quanto é difícil falar para uma plateia 
mesmo que pequena. Gostou muito da Oficina e da oportunidade que teve hoje. 
Apresentou alguns salmos que treinou copiando da bíblia. 

✓ Dora– Gostou muito de tudo hoje. Adorou ver o Wesley Safadão na sua 
apresentação. Ficou tão feliz em ver que sabe ensinar alguma coisa para seus 
colegas. Está muito feliz com tudo que vem aprendendo nessas Oficinas. Já sabe 
até procurar os joguinhos sozinha em casa. Mexe com mais facilidade no celular 
e no caixa eletrônico.   

✓ Alice– Nunca pensou em sua vida que iria apresentar alguma coisa que ela criou 
para outras pessoas. Adorou ver sua apresentação na tela grande e, adorou ver 



 

 

tudo que seus colegas fizeram. Achou lindo os temas e tudo as fotos escolhidas 
por cada pessoa. Adorou a Oficina e sempre vai brincar com esse programa 
quando estiver sem o que fazer em casa. Achou bem divertido.  
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✓ Carmem– Achou o joguinho instigante. Quanto mais se faz, mas se quer jogar. 
Forçou muito a mente e isso a deixou feliz. Acha que treina a memória com mais 
eficácia. Conseguiu uma vez sozinha e outra com ajuda. Prendeu muito sua 
atenção que nem viu o tempo passar durante a atividade. Gostou muito da Oficina. 
Anotou o site para poder jogar em casa e mostrar para suas amigas e filho. 

✓ Ana– Adorou. No começo, achou que não tinha capacidade para conseguir 
sozinha. Precisou de ajuda para arrumar seus pensamentos. Conforme foi 
jogando, percebeu que não é um “bicho de sete cabeças”. É só ter tranquilidade e 
focar atenção que podemos conseguir. Foi o que fez. Conseguiu sozinha, o que 
lhe trouxe uma sensação prazerosa. Quer fazer em casa para treinar mais sua 
mente.  

✓ Mércia– Achou bom. De tanto pensar, a cabeça fica “esquentada”. Demorou para 
conseguir clicar nos bonequinhos do joguinho e organizar suas ideias. Conseguiu 
terminar duas vezes com a ajuda das monitoras. Achou bem difícil, mas gostoso 
de fazer. Quando viu que tinha solução, quis tentar outras vezes.  

✓ Adelino– Achou muito bom. Quando começou a jogar, nada dava certo. Não 
desistiu. Tentou algumas vezes e conseguiu com a ajuda das monitoras. Gosta de 
aprender coisas assim pois faz sua mente ficar bem ativa. Gostou muito da Oficina. 
Com o tempo está aprendendo a realizar tarefas bem importantes no computador. 
Valeu o dia de hoje.  

✓ Dora– Achou muito legal a Oficina de hoje e também bem difícil o joguinho. Ele 
envolve muita atenção e paciência. Adora coisas que forcem a mente a trabalhar. 
Vai procurar esse desafio em casa para ver se consegue fazer sozinha. 
Impressionante como esquecemos a lógica dele logo depois de finalizar o desafio. 
Adorou.  

✓ Alice–  Podemos chamar esse jogo de “racha cuca” mesmo. Foi assim que ele nos 
deixou! No começo ficou muito ansiosa para jogar e não prestou atenção nas 
dicas. Como nada dava certo, parou, se concentrou e prestou mais atenção. 
Conseguiu terminar diversas vezes. Se sentiu orgulhosa de seus feitos e viu que 
ainda pode aprender coisas complexas nesta idade. Adorou o desafio e vai jogar 
em casa. Toda vez é diferente, mesmo sendo o mesmo jogo e dando o mesmo 
resultado. Vai ensinar o marido.  

✓ Rute – Faltou duas semanas por problemas pessoais e disse que sentiu muita 
saudade de todos da Oficina. Achou maravilhosa a Oficina. O jogo é mágico. Ele 
nos envolve de uma tal maneira. Adorou descobrir mais uma coisa nova. 
Conseguiu terminar duas vezes. No começo, achou difícil. Achou que não tinha 
capacidade para completar o desafio. Mas deu certo. Fará em casa diversas vezes 
pois é delicioso. Adorou ter voltado para a Oficina em grande estilo. 
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✓ Carmem– Gostou das notícias, de procurar, entrar e sair das notícias. Foi difícil 
achar alguma notícia boa.  

✓ Ana– Gostou muito, dentro dos sites de notícias, encontrou os locais de receitas. 
Aprendeu a fazer duas receitas novas, e não anotou nada, guardou todas as 
informações na cabeça, sobre os ingredientes e sobre como fazer. 

✓ Mércia– Gostou de aprender, mas acha difícil encontrar as coisas na internet. 

✓ Adelino– Gostou dos sites, mas achou muita dificuldade para ler as informações. 

✓ Alice–  Como ela não costuma comprar jornal, achou muito bom conhecer o site 
da Folha e do Estadão, pois poderá ler o jornal no computador.  

✓ Rute – Gostou de ler as notícias. Já faz algumas buscas em casa, mas conheceu 
sites que nunca tinha entrado. 
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✓ Carmem– Foi complicado achar a soma do peso e da altura. Mesmo assim gostou 
de tudo que aprendeu a fazer. Até as coisas complicadas são divertidas dentro 
dessa Oficina. Aprendeu tudo. Quando chegar em casa, vai treinar usar a 
calculadora. Está pouca coisa acima do peso, mas mesma assim, acha que está 
em boa forma. Tem colesterol de alto risco e sabe que precisa se cuidar mais.  

✓ Dora– Pode ler as coisas do coração e do aumento de peso, que é muito 
preocupante no caso dela. Faz muitos anos que está bem acima do peso 
recomendado. Tem histórico na família de morte por problemas cardíacos e por 
isso, a preocupação aumenta muito. Aprendeu a usar a calculadora e fazer as 
contas certinhas. Gostou muito de tudo que fez hoje. Pelo menos sabe que seu 
colesterol está controlado, pois fez exames a pouco tempo.  

✓ Mércia– Fez tudo hoje com a ajuda das monitoras. Não entendeu muito bem os 
comandos. Achou a calculadora um pouco complicada para mexer. Mas fez tudo. 
Achou chatas essas coisas de calcular tudo. Pelo menos, descobriu que está com 
sobrepeso para a idade dela e irá procurar se cuidar mais, porque com saúde não 
se brinca. Mesmo sendo chato, gostou de hoje. 

✓ Adelino– Foi boa a Oficina. Faz muita falta treinar leitura e foi isso que pode fazer 
hoje. Leu bastante as notícias e treinou bem a mente. Vai procurar mais notícias 
boas em casa para ler e treinar. Gosta muito de ler a Bíblia mas acha bem difícil 
de entender. Gosta de ler livros de aventura, romance, comédia. Hoje leu sobre as 
notícias das Olimpíadas do Rio de Janeiro. (OBS: Estava com a pressão bem 
alterada. Devido a isto, não fez atividade física e ficou no computador fazendo uma 
atividade mais leve para poder relaxar).  

✓ Alice–  Gostou de ter aprendido mais uma função bacana do computador. No 
começo, se perdeu um pouco nos comandos, mas logo se achou. O sinal de vezes 
e de dividir é diferente de uma calculadora convencional. Isso dificultou bastante 
as coisas no início. Depois, pegou o jeito. Fez tudo direitinho. Gostou muito de 
saber suas medidas e procurar na internet coisas sobre a sua saúde.  
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✓ Carmem– Achou ótimo! Se divertiu muito. Foi realmente muito bom. Quando 
estamos diante de um programa como esse, que traduz as coisas, ficamos com 
nossa curiosidade aguçada e assim, vamos buscando novas línguas, novas 
escritas, novas pronúncias. Não sabia que existia este programa e ficou muito feliz 
por ter descoberto. Vai se divertir com ele nas horas vagas quando estiver em 
casa.  

✓ Ana– Adorou tudo. Fez um monte de coisas divertidas. Hoje a aula foi toda nota 
dez, desde a atividade física na pracinha até essa nova descoberta na internet. 
Tudo que tem visto na Oficina tem sido tão útil. Só tem a agradecer essa 
segurança que tem adquirido na hora de usar essas tecnologias. Só falta ter 
coragem para usar o telefone que é um microcomputador.  

✓ Dora– Diz que depois de hoje, já sabe falar várias línguas diferentes. Aprender a 
pronúncia é muito importante porque adora algumas músicas que estão em inglês. 
Agora, vai poder cantar junto corretamente e além disso, saberá a tradução das 
músicas. Gostou de tudo na Oficina hoje. Foi muito bom.  

✓ Rute – Sempre é uma benção esta Oficina. Sempre aprende coisas novas e que 
nem imaginou o quanto útil seria em sua vida. Faltou na última Oficina devido a 
uma gripe muito forte. Aprender a mexer neste tipo de ferramenta, aumenta a 
moral de todo mundo e faz com que nós, nesta idade, nos sintamos importantes. 
Amou a Oficina de hoje.  

✓ Adelino– Maravilha a Oficina de hoje. Como faz aula de japonês, pode treinar 
algumas frases que já aprendeu e sua pronúncia. Adorou tudo. Ao mesmo tempo, 
pode treinar mexer no teclado. Foi tudo ótimo. Nunca havia mexido neste 
programa, mas agora, achou tão divertido que quer usar mais vezes.  

✓ Alice– Achou ótimo poder procurar a tradução no Google. Tem coisas que 
compramos que o manual vem todinho em inglês ou outras línguas. Agora sabe 
de um recurso que será muito útil em casa. Não conhecia este programa e não 
sabia que existiam tantas opções de idioma para descobrir. Foi tudo muito bom no 
dia de hoje. Sempre gosta.  
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✓ Carmem– Se realizou nesta Oficina de hoje. Pode procurar diversas coisas no 
Google e ler coisas novas que estava procurando a muito tempo. Retomou o que 
aprendeu sobre os diferentes tipos de busca no Google. Acredita que as Oficinas 
que tiveram sobre as utilizações do Google foram as coisas mais úteis que 
aprenderam até agora. Sempre ama as Oficina e hoje não foi diferente. 

✓ Mércia– Justificou sua última falta dizendo que precisou cuidar do neto que fez 
uma cirurgia e não pode ir para a escola. Na Oficina de hoje, foi fazer o que mais 
gostou que é jogar caça-palavras. Adora quando pode ficar brincando. Sabe que 
aprende muito quando está se divertindo. Para quem não queria nem saber de 
computador, está disputando o computador em casa com as outras pessoas. Está 
feliz com o que tem aprendido. Gostou de hoje. 

✓ Ana– Amou a Oficina hoje. A única coisa ruim é que sempre a hora passa voando 



 

 

e a Oficina acaba. Por ela ficava o dia inteiro mexendo no computador com os 
colegas. Primeiro fez mais algumas traduções no Google tradutor e depois, foi 
montar um quebra-cabeça online. Se orgulhou de ter achado tudo sozinha.  

✓ Dora– Gostou da Oficina de hoje pois ficou “de boa” jogando. Está com alguns 
problemas em casa e tem usado muito os jogos que aprendeu na Oficina em casa 
para aliviar a cabeça. Tem sido uma terapia. Às vezes, repassa tudo que aprendeu 
para não esquecer e ter mais uma atividade. Está adorando o tempo que tem 
passado aqui e acha que todos os idosos deveriam passar por uma experiência 
como esta. Foi ótimo hoje.  

✓ Rute – Teve muito tempo para fazer muitas pesquisas hoje. Em casa, não teve 
tempo de fazer isso além de ter ficado um tempo sem internet. Adorou a Oficina e 
sabe que tudo que as monitoras mostram agregam mais conhecimento ao que ela 
já sabe. Está adorando tudo sempre. Mesmo doente está procurando não faltar 
pois sente falta de todo mundo. A Oficina é a terapia de toda semana.  

✓ Adelino– Achou muito boa a Oficina de hoje. Pode treinar mais cópia e o uso do 
teclado. Adora o programa Word pois tem aprendido a usar o teclado. Antes, fazia 
os textos de cabeça, agora, copia algumas coisas que traz de casa. Adorou a 
Oficina e está realmente aprendendo a usar o computador. Está muito feliz com 
as suas conquistas. Aumentou sua autoestima.  

✓ Alice– Achou tão útil essa Oficina de hoje, Pode voltar no Google Maps e tirar 
algumas dúvidas de como faz para encontrar os itinerários dos ônibus que passam 
perto da sua casa e que venham até o Centro de Estudos do Envelhecimento. 
Gostou muito. Além de tudo, aprendeu a usar o WhatsApp para mandar fotos para 
seus contatos. Isso faz parte da inclusão digital e ficou muito feliz que aprendeu.  
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✓ Mércia– Gostou muito do e-mail, mesmo tendo dificuldade para fazer no início. 
Como nunca gostou de computador, nunca quis ter um. Depois das Oficinas, 
decidiu comprar um para ficar brincando em casa. Essa semana já chega. Está 
bem feliz com sua evolução.  

✓ Ana– Amou. Precisa comprar urgente um computador para poder mandar e 
receber mensagens. Quer aprender muito mais. Acha que esse tipo de coisa 
aproxima mais as pessoas, já que nem todo mundo tem tempo de se ver 
pessoalmente. Um carinho virtual é sempre bem-vindo! Adorou tudo hoje e quer 
aprender muito mais. 

✓ Dora– Gostou muito da Oficina e de aprender a mandar e-mail. Não tinha e-mail, 
mas sempre quis saber o que era e ninguém tinha paciência para ensinar. Agora, 
vai usar em casa. Vai pegar o endereço virtual das amigas e da filha para poder 
se corresponder de uma maneira diferente. A hora passa tão rápido na Oficina que 
nem percebe. Adorou tudo.  

✓ Rute – Foi ótima a Oficina de hoje, como sempre. Não teve nenhum dia ruim. 
Aprendeu em todos coisas novas e úteis para o seu dia a dia. Já usava Gmail a 
algum tempo, porém, aprendeu muitas coisas que não sabia. Descobriu várias 
fotos salvas lá. Se divertiu muito fazendo esta tarefa.  



 

 

✓ Adelino– Muito boa a Oficina hoje! Só faltou decorar a ordem das coisas. Achou 
muito “legal” mandar recado para todos os colegas. Gostou ainda mais porque 
pode treinar escrever com o teclado. Acha ótimo aprender coisas novas e úteis 
porque força a cabeça a trabalhar.  

✓ Alice– Gostou muito. Já tinha Gmail, mas não sabe função nenhuma além de 
escrever e mandar e-mail para apenas uma pessoa. Hoje pode aprender a mandar 
e-mail para muitas pessoas ao mesmo tempo e comandos que não sabia. Nunca 
havia aprendido a sair do e-mail. Adorou a Oficina pois sempre aprende coisas 
muito úteis.  
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✓ Carmem– Quando faz atividade divertidas como esta, nem quer mais ir embora! 
Esquece da vida de tanto que se diverte. Gostou muito da Oficina e do bate-papo. 
Quer entrar mais vezes no e-mail para aprender todas as funções melhor e assim, 
ter mais uma diversão em casa para suas horas vagas. Achou muito importante 
aprender sobre isso.  

✓ Ana– Ficaria o dia todo na Oficina se pudesse. Achou maravilhoso poder conversar 
com as pessoas pelo computador. Parece mágica. Gostou de tudo. Tudo é 
novidade e isso só faz aumentar o interesse em conhecer e aprender. Quer brincar 
mais na próxima aula. Foi muito divertido.  

 Rute – A Oficina sempre é uma maravilha. Aprendeu uma função nova hoje que 

nem sabia que podia existir. Tudo que vê aprimora seus conhecimentos e assim, 

evolui. Tudo é um treino para a mente. O melhor é perceber que se lembrou das 

coisas quando vai mexer sozinha em casa. Fica muito feliz de perceber que sua 

memória ainda está boa nesta idade. Adorou tudo.  

✓ Alice– Adorou a Oficina. Aprendeu um monte de coisas que não sabia. O mais 
interessante é que sempre teve Gmail e não fazia ideia que podia desenvolver um 
bate-papo nele. Sua família inteira está no Gmail e vai tentar chamar alguém para 
conversar quando chegar em casa. Foi tudo ótimo e muito útil.   
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✓ Carmem– Sempre boa a Oficina. O melhor, é que quanto mais dificuldade, mais 
quer aprender e se desenvolver. Para ela tudo é diversão. As Oficinas sempre são 
uma delícia. Todas as monitoras têm muita paciência e cuidado ao ajudar. Adorou 
a atividade e irá treinar em casa para poder fazer cartões novos e enviar para a 
família em Portugal. 

✓ Dora– Aprendeu algumas coisinhas mesmo com a cabeça dispersa. Seu marido 
está com um problema grave de saúde e ela tem focado nos cuidados. Quando 
vem para a Oficina, é como se os problemas desaparecessem e ela conseguisse 
descansar. Quando chegar em casa e tiver um tempo livre, fará novamente tudo 
que fez hoje para brincar e relaxar, pois está precisando.  

✓ Mércia– Gostou muito. Foi bom. Se perde um pouco nos comandos para ler e 
responder os e-mails, mas aos poucos, está aprendendo. Adorou poder mandar 
uma foto de um cachorro para os amigos escrito bom dia. Quando puder, vai 



 

 

mandar imprimir a foto e colocar em sua geladeira, para mostrar a todos o que ela 
ainda é capaz de fazer.  

✓ Ana– Adorou aprender a fazer uma fotografia para mandar para os colegas. Está 
na hora de comprar um computador e treinar em casa. Não vê a hora de mostrar 
para os filhos e netos tudo que consegue fazer sozinha. Está amando a Oficina. 
Não tivemos nenhum momento ruim. Só alegrias e aprendizado. Jamais perderá 
o contato com os colegas de turma e com as professoras. Já ama todos.   

✓ Rute – Aprender coisas novas no clima maravilhoso que esta Oficina tem, não tem 
preço que pague. Cada coisa é um novo aprendizado e está mais do que feliz com 
tudo que tem conseguido fazer sozinha. Está indo dormir tarde pois fica no 
computador treinando tudo que aprende por aqui. Sente-se privilegiada por ainda 
poder aprender com a idade que está. Adora as monitoras que são anjos cheios 
de paciência.  

✓ Alice– Achou maravilhosa a Oficina de hoje. Treinou várias vezes o passo a passo 
para poder fazer sozinha em casa. Sempre aprende coisas que não sabia que 
seria possível dela conseguir realizar. Está gostando muito e todo dia vai embora 
querendo aprender mais. Fez duas imagens de bom dia. Uma, mandou para os 
colegas de turma e a outra, para seus familiares.  
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✓ Carmem– Ama essa Oficina e ama tudo isso que tem aqui. Aqui fez muitos amigos, 
se diverte, é mais do que uma terapia e além de tudo, tem o carinho e a atenção 
de todas as monitoras que são como anjos. Aprendeu um pouquinho a mais. 
Sempre consegue evoluir em seu aprendizado. Aprendeu a anexar um link e 
mandou rosas para todos os colegas. Adorou a Oficina de hoje. 

✓ Mércia– Achou a Oficina muito boa. Nunca tinha ido tão longe usando a internet e 
seu e-mail. Nunca se lembra da sua senha e nem de quando fez o e-mail, mas 
está se divertindo. Procurou alguns animais bonitos e também receitas para enviar 
aos amigos. Achou tudo bom hoje.  

✓ Ana– Gostou muito de tudo que pode ver e fazer. Achava que não teria capacidade 
para ir tão longe em uma aula de informática. Vejam vocês, já entra sozinha na 
internet e vai procurar lindos arranjos de flores para copiar e vender em sua banda 
em Moema. Está amando tudo. Enviou por e-mail um lindo arranjo Ikebana para 
os colegas. Está amando tudo.  

✓ Alice– Maravilhoso! Sempre aprende muito mais do que achou que pudesse. Tem 
colocado em prática tudo que aprende quando chega em casa. Assim, nada mais 
lembra um “bicho de sete cabeças”. Recordou muitas coisas hoje na internet e 
pode mandar algumas notícias bacanas para os amigos lerem. Foi muito boa a 
Oficina, como sempre.  
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✓ Carmem– Adora quando pode fazer alguns jogos. Sempre é bom e dá muitas 
risadas. A vida fica ótima quando tem Oficina. Além de aprender, pode rever as 
amigas. Adorou tudo. Jogo, sem dúvida nenhuma, é o que mais estimula a 



 

 

memória.   

✓ Dora– Adora fazer joguinho. Aprendeu uma função no computador muito 
importante. Vive fechando a tela e ela fica pequena. Como nunca sabia como 
voltar para o tamanho normal, ficava desesperada. Hoje, pode fazer várias vezes 
esse comando para aprender bem. Adorou tudo. Até mandar e-mail ficou mais 
fácil. Está virando uma coisa simples.  

✓ Rute – Muito bom. Sempre é delicioso aprender coisas novas. O que mais amou 
hoje foi ter conseguido completar um quebra-cabeças difícil de cavalos. Ficou tão 
feliz que quis mostrar a todos o seu feito. Gostou de tudo. Foi muito bom.  

✓ Mércia– Achou muito bom. Pode relembrar os jogos que tanto aprendeu a gostar 
no computador. Nunca imaginou que iria gostar tanto de mexer nisso. Sempre 
vinha para a Oficina como atividade somente para não ficar em casa e agora, 
aprendeu um monte de coisas que nem imaginava que conseguiria. Acha que já 
está no lucro.  

✓ Ana– Amou, como sempre. A única coisa ruim das Oficinas é que elas acabam 
rápido. Cada aula deveria ter no mínimo quatro horas de duração. Está se 
divertindo muito aprendendo coisas novas. Mexer no e-mail hoje foi bem mais 
simples e divertido depois que pudemos jogar. Adorou tudo.  

✓ Alice– Adorou. É muito estimulante poder fazer o jogo que escolhemos. Dá mais 
vontade de jogar. Foi maravilhoso. Adora desafios e por isso, escolhe sempre os 
jogos que acha mais complicado fazer. Aprendeu algumas coisas novas, que não 
sabia que eram tão práticas. Agora, presta mais atenção quando está usando o 
computador em casa.  

✓ Adelino– Adorou a Oficina de hoje porque pode ficar treinando teclado. Adora as 
atividades que pode escrever mais. Acredita que assim, pode se concentrar mais 
e melhorar sua escrita. Mandar e-mail é muito divertido e melhor ainda quando 
pode escrever textos longos. Gostou de tudo.  
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✓ Carmem– Gostou muito da Oficina “terapia” de hoje. Riu muito, se divertiu e 
aprendeu muitas coisas que não sabia. Agora, quer ficar bem craque nesse 
Facebook para encontrar sua família e suas amigas da igreja. Adorou o joguinho. 
Deu muita risada com tudo.  

✓ Mércia– Achou muito bom. Facebook é uma coisa bem diferente de tudo que já 
tinha visto. Escuta as vizinhas falarem que vão olhar no Facebook, que vão por 
foto e nunca soube o que era. Agora já tem uma noção do que é e para que serve. 
Gostou da Oficina de hoje e do joguinho. Demorou para aprender as conexões. 
Vai treinar mais assim que comprar um computador. Precisa anotar tudo para não 
esquecer jamais.  

✓ Ana– Adorou a Oficina. A única reclamação que tem a fazer é que ela deveria ser 
bem maior. Deveria durar umas quatro horas seguidas. A hora passa e ninguém 
percebe. Vai amar ter Facebook e saber mexer. Entendeu bem a lógica do 
joguinho e vai treinar mais quando comprar um computador novo. Adorou tudo.  

✓ Alice– Já tinha Facebook. Nunca soube mexer bem e não fazia ideia das noções 



 

 

básicas de segurança. Os filhos fizeram para ela e não ensinaram a mexer direito. 
O que ensinaram apenas foi curtir e responder mensagens. Não fazia ideia que 
havia jogos dentro do Facebook e que eles eram divertidos. Demorou muito para 
entender a lógica do jogo. Mesmo assim, gostou. Gostou muito da Oficina.  

✓ Adelino– Não sabia o que era Facebook. Sempre gosta de jogar na internet e 
escrever, quando pode. Hoje, pode fazer um pouco dos dois. Adorou a Oficina pois 
conseguiu entender o jogo e passou por diversas fases. Está se divertindo muito 
quando vem. Fez algumas confusões de dias e acabou faltando em algumas 
Oficinas. Agora, não irá se confundir mais.  
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✓ Carmem– Está melhorando consideravelmente no ambiente virtual. Muita coisa já 
faz sozinha em casa e quando não consegue, pede ajuda ao filho que explica 
rapidamente. Gostou muito de hoje e do Facebook. Sempre dá muita risada com 
tudo e sai da Oficina feliz e renovada para a semana.  

✓ Mércia– Está bem animada com os jogos que tem feito através do Facebook. Tem 
se surpreendido nas Oficinas. Deu um voto de confiança as monitoras e agora 
está adorando mexer no computador. Gostou de tudo hoje.  

✓ Ana– Está gostando muito do Facebook. Agora, já sabe como fazer corretamente 
os jogos do Facebook. Sente que precisa que seu computados chegue logo para 
que ela ainda brinque e se divirta com ele. Está amando tudo que tem visto e 
aprendido durante nossos encontros. O passeio no quarteirão também foi muito 
divertido e prazeroso.  

✓ Alice– Tudo foi “joia” hoje. Adorou a Oficina. Os jogos do Facebook alegram só de 
olhar para eles. São tão bonitos visualmente que dá mais alegria em jogar. O 
Facebook é uma higiene mental. Com ele, podemos nos conectar com as pessoas 
e nos divertir. Gostaria de ter mais tempo quando está em casa para falar mais 
com as pessoas.  

✓ Adelino– O que mais tem gostado nas Oficinas é quando pode aprender a escrever 
com o teclado. Pensa que assim pode focar sua atenção em uma coisa muito útil. 
Adora sempre a Oficina e está triste porque logo acabará.  

✓ Dora– Ficou muito triste por ter precisado faltar na última Oficina, porém, seu 
marido precisou ir a uma consulta de emergência. Hoje conseguiu recuperar o 
tempo perdido e aprendeu muita coisa. Não tinha Facebook e já está amando ter. 
Sente que vai ficar viciada neste joguinho candy crush. Gostou muito de tudo e 
está realizada em aprender sobre tudo isso. 
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✓ Carmem– Sempre gostoso ficar fazendo as atividades na Oficina. Sempre existe 
alguma coisa nova para aprender e que serve como terapia para nossa mente. 
Aqui, o tempo passa muito rápido. Adorou poder jogar mais. Acha que o Facebook 
para ela terá mais a função de jogos do que rede social. Adorou tudo.  

✓ Mércia– Achou muito bom poder mexer um pouco mais no Facebook. Ainda fica 
bem perdida quanto aos comandos de entrar na internet e escrever seu e-mail e 



 

 

senha. Ainda bem que tem tudo anotado para não se perder em casa quando 
chegar seu computador. Sempre existe uma função que nos adaptamos mais. 
Jogar é o que mais gosta de fazer. Gostou de tudo hoje.  

✓ Alice– Como está com alguns problemas pessoais na cabeça, percebeu que 
estava bem dispersa hoje. Perdia fácil a concentração no que estava fazendo e 
isso não foi bom. Com o tempo, conseguiu relaxar a mente e focar na atividade. 
Acha que é importante aprender a fazer isso em todos os aspectos de sua vida. 
Gostou muito e está mais segura para mexer no computador sozinha em casa.  

✓ Adelino– Está aprendendo mais a cada dia. Consegue agora achar uma nova 
técnica de memorização quando copia os textos para o computador. Agora, lê tudo 
que precisa, guarda na cabeça e usa o teclado para digitar. Está adorando poder 
praticar mais leitura e cópia. É o que realmente gosta de fazer quando está usando 
um computador. Foi maravilhosa a Oficina de hoje. Ficou encantado com tudo.  

✓ Dora– Em casa, conseguiu, com a ajuda da filha, mexer no Facebook e colocar 
foto. Encontrou os joguinhos que tanto gostou e já adicionou novos amigos. Para 
quem nunca tinha mexido no computador, agora não quer mais sair dele. Sente 
que aprendeu tudo que precisava. Já é um belo começo. Adorou hoje. Sempre 
acha as Oficinas deliciosas e não gosta de faltar. Sente muita falta. Realmente, é 
a terapia de todos nós.  
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✓ Carmem– Ama a Oficina. Sempre se diverte. O que mais gostou depois que 
adicionou pessoas, foi poder jogar um pouco. Cada vez entende mais a lógica do 
joguinho (Candy Crush). Gostou de tudo. A terapia aqui sempre é renovadora e 
gratificante. Vai sentir muita falta quando terminar.  

✓ Rute – Essas Oficinas são sempre um sonho! Sempre um encanto! Foi 
maravilhoso poder aprender comandos que não conhecia no Facebook. Sempre 
aprende alguma coisa nova e útil para sua vida. Tudo que tem aprendido, tem 
colocado em prática. Acha importante para todos os colegas, essas noções de 
privacidade e cuidado. Adorou tudo.  

✓ Ana– Ficou encantada quando começou a encontrar as pessoas conhecidas no 
Facebook. Foi procurando as pessoas da família e ficou encantada com tudo que 
pode ver. Adorou ver as fotos dos filhos e noras. Queria ficar procurando pessoas 
o dia todo hoje! Gostou muito da Oficina e de tudo que tem aprendido aqui. Ficou 
muito feliz com o dia de hoje. 

✓ Mércia– Achou muito bom poder ver sua família no Facebook. Ainda sente muita 
dificuldade na execução de algumas tarefas. Sabe que sem computador em casa, 
fica difícil treinar os comandos. Logo mais chegará seu computador e pedirá para 
os netos ajudarem a brincar nesse site. Gostou muito de hoje. Só achou feia a foto 
que tirou. Com o tempo, colocará outra.  

✓ Alice– Já tinha Facebook, porém, quem criou o dela nunca mostrou como 
compartilhar as coisas bonitas com os amigos. Achava que era muito difícil. Hoje 
pode ver que é mais simples do que parece. Adorou aprender. Agora vai mandar 
belas mensagens para todos os amigos de turma. Adorou a Oficina.  



 

 

✓ Adelino– Gostou muito de hoje. Toda vez que vem, pode aprimorar sua escrita 
com o teclado e na leitura. Sempre fica feliz quando consegue manter a atenção 
no que está fazendo e o texto sai muito bom. Quer muito ler e escrever mais rápido 
pois acredita que esta seja a atividade mais prazerosa que aprendeu nas Oficinas.  

✓ Dora– Hoje estava tudo muito bom. Pode ver um pouco de tudo. A filha ensinou a 
mexer no Facebook em casa, mas não tem a paciência que as monitoras daqui 
tem. Aqui, podemos perguntar toda hora que ninguém “se enche” das nossas 
perguntas. Adorou ter contato com os joguinhos. Se diverte muito nas horas vagas 
e tem sido um alento nos momentos de dificuldade, já que está com o marido 
doente e passando muito nervoso. Gostou de tudo, como sempre.  
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✓ Carmem– As Oficinas são sempre agradáveis. Se diverte muito sempre. Adorou a 
volta ao quarteirão e poder aprender mais sobre Facebook. Ainda não conseguiu 
encontrar seus netos. Na próxima Oficina, trará os e-mails que esqueceu para 
adicionar seus familiares. Adorou a Oficina de hoje.  

✓ Rute – Mesmo chegando atrasada, aprendeu coisas muito importantes para a sua 
vida. Tirou muitas dúvidas sobre como pagar contas online e também, como 
imprimir boletos para pagamento. Achou incrível como é simples. Agora, vai treinar 
em casa. Agradece aos anjos, mais conhecidas como monitoras, pelo carinho e 
atenção. Essa Oficina é uma benção. Amou.  

✓ Mércia– Achou bom. Gostou mais ainda da reação da sua família quando ela 
começou a adicioná-los no Facebook. Ficou tão feliz. Acha que está fazendo muito 
sucesso mesmo com sua foto sendo feia. Hoje quando entrou no Facebook, se 
surpreendeu com tanto convite de amizade que apareceu. Está bem maravilhada 
com isso. Adorou.  

✓ Alice– Foi maravilhoso. Desde a volta no quarteirão até novos ensinamentos no 
Facebook. Sempre aprende coisas novas e tem a oportunidade de tirar algumas 
dúvidas que antes, ninguém queria responder. Ninguém tinha paciência para 
explicar as coisas que gostaria de ter aprendido antes. Achava o Facebook tão 
chato pelo fato de não saber mexer nada. Agora, interage com as pessoas e acha 
isso muito bom. Está feliz com tudo que conseguiu fazer e aprender. Adorou a 
Oficina de hoje. 

✓ Adelino– Gostou muito de hoje. Chegou um pouco mais cedo pois tinha um 
compromisso na parte da manhã e não queria perder Oficina de hoje. Tirou uma 
foto de chapéu para comparar com a foto que trouxe de muitos anos atrás. Diz que 
está mais bonito e feliz hoje. Foi bem divertida a Oficina pois sempre gosta de 
digitar os textos que traz. Adorou.  
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✓ Carmem– Ama isso aqui. Mesmo preocupada com o filho sozinho em casa, veio 
para arejar a cabeça aprendendo mais coisas novas na Oficina. Hoje não está 
muito bem. Jogou um pouco e deixou uma mensagem na página da Oficina da 
Lembrança. Vai sentir muita saudade de todos e das melhores quartas e sextas 



 

 

que teve em sua vida.  

✓ Rute – Uma benção essas Oficinas. Aprendi coisas que não fazia nem ideia que 
podia. No dia de hoje ficou muito feliz em conhecer a página da Oficina e em poder 
deixar um recado para todos. Aproveitou para tirar muitas dúvidas sobre o 
Facebook. Amou o dia e já está com saudades de tudo e de todos.  

✓ Mércia– Gostou muito de saber que está muito popular no Facebook. Muitas 
pessoas a adicionaram e toda vez que entra, é uma surpresa. Adorou poder jogar 
mais um pouco e sabe que levará isso para o resto de sua vida. Gostou da Oficina 
de hoje e de todas as outras que participou também.  

✓ Alice– Sempre são maravilhosas as Oficinas. Gostou como sempre. Aprendeu 
diversas coisas novas. Pode praticar sempre o que aprendeu. Se sente mais 
segura usando a internet e o Facebook. Vai levar para sempre estes 
ensinamentos. Está muito feliz por ter vencido mais esta etapa em sua vida.  

✓ Dora– Adorou. O marido não está bem de saúde e recebeu a notícia de que ele 
terá que operar. Ficou muito abalada com isso. Diz estar encontrando forças para 
seguir em frente nas Oficinas. Sempre que pode treina em casa e busca os jogos 
que a deixam relaxada. Sentirá muita falta de todos. Amou hoje e queria que não 
acabasse jamais.  

✓ Ana– Tem uma reclamação a fazer: quer que a Oficina dure por mais muitos anos. 
Melhor espaço de diversão e aprendizado que já teve. Adorou tudo e todos. Hoje 
pode adicionar pessoas conhecidas e responder algumas mensagens. Depois, fez 
um pouco de joguinho. Amou tudo.  

 

 

Conversa Final - Turma 1 

Quais foram os Pontos positivos e negativos das oficinas? 

✓ Luiza - a oficina tem tudo para ser 100% positiva, porque a terceira idade caminha 

para o nada. Ninguém liga pra gente por causa da idade. Quando alguém lembra 

que ela existe, como no caso de vocês, evoluímos, pois, ainda estamos vivos. 

Família não tem paciência com a gente. Portanto, um lugar que se propõe a 

ensinar, sempre faz a diferença. Viu tudo que queria aprender. Como ponto 

negativo, acha um cúmulo as pessoas pegarem as vagas que foram sorteadas e 

não frequentarem as aulas, não valorizarem a chance e as monitoras. Acha muito 

ruim e falta de respeito. Isso precisa melhorar porque muitos querem aprender. 

Falta de prestígio com o trabalho das monitoras. Filhos acham que está usando 

bem o computador. Ponto negativo dela: deveria ter feito um recordatório com 

todas as aulas quando chegava em casa. Agora, vai fazer falta. 

✓ Rui - A oficina é dez em tudo. Encontrou-se como pessoa nessa fase da vida e 

encontrou com diversos amigos e familiares que não via a anos. Ponto negativo é 

que a oficina tem uma duração muito curta e irá sentirá saudades das manhãs de 

aprendizado. 



 

 

✓ Beto - ponto negativo é que o curso é muito curto porque agora que estávamos 

aprendendo tudo e a nos entrosar no que aprendemos. Algumas partes até 

esquecemos por falta de praticar em casa. Em casa, somos tão preguiçosos que 

não nos damos muito tempo de distração pelo computador. Como ponto positivo, 

aprendi a usar o computador, encontrei amigos e familiares e fiz novos amigos de 

turma de oficina também. 

✓ Joana - Como ponto positivo, destaco todo o conteúdo nos apresentado e a 

maneira como ele foi passado. As monitoras sempre muito cuidadosas e 

competentes nos atendiam prontamente. Não tínhamos o estresse de provas e 

nem fomos forçados à nada. Aprendemos livremente. Fizemos amigos para uma 

vida toda. Fora da Oficina aprendi a usar diversos equipamentos tecnológicos sem 

medo. Minha confiança aumentou. Como ponto negativo, a Oficina acaba. Ela 

podia ter um tempo de duração maior. Sentirei muita falta. 

✓ Rosália - Muitas coisas como ponto positivo. As monitoras foram grandes amigas 

e companheiras e sempre incentivaram meu desenvolvimento. Nunca desistiram 

de mim. As aulas eram dadas de uma maneira lúdica. Ria muito de tudo e esquecia 

dos problemas que tenho. Fiz novos amigos e aprendi a não ter vergonha e nem 

orgulho para pedir ajuda quando necessito. Adorei cada segundo que passei vindo 

para cá. Obrigada a todas! Como negativo eu não vejo nenhum. Foi tudo 

maravilhoso.  

 

O que mudou em sua vida? 

✓ Beto - mudou bastante minha vida, aumentei minhas amizades e contatos, aprendi 

coisas novas que nem pensei que conseguirei fazer um dia, principalmente com o 

uso da internet. Ainda tenho alguns medos como vírus em computadores e de 

apertar algum botão que estrague a máquina. Aprendeu a ver se o site de compras 

virtuais é seguro ou não para usar cartão de crédito. São conhecimentos valiosos 

e que farão parte do seu dia a dia. 

✓ Luiza - tinha medo de mexer em tudo e até de ligar o computador. Agora já não 

tem mais medo. Sente segurança em si e nas coisas que faz. Achava que se 

apertasse um botão errado, tudo iria explodir. Está sendo mais respeitada em casa 

pelos netos e filhos pois agora faz parte do mundo deles. Até a paciência deles 

aumentou. Agora, me valorizam como pessoa, não me acham um encosto velho 

que fica em casa mofando e não servindo pra nada. Mostrei que sou gente 

também. 

✓ Rui - mudou tudo. Agora chega em casa com sede de conhecimento. Abre o 

computador e refaz tudo que aprendeu durante as oficinas. Virou um ser curioso 

e seguro de si. O estímulo que damos nas oficinas é total e ele, valoriza todas as 

suas conquistas e nosso esforço, como monitoras, para ensinar com uma fórmula 

mais dinâmica e pratica.  

✓ Joana - Já não sou mais a pessoa desinformada da minha casa. Consegui me 

impor no uso do computador e mostrei que sou capaz de fazer as coisas sozinhas. 



 

 

Valorizei minhas conquistas como mulher e como idosa. Me sinto mais capaz de 

fazer outros cursos e outras escolhas em minha vida. Minha qualidade de vida 

também aumentou. Não dependo mais de outras pessoas para procurar tudo que 

preciso dentro e fora do ambiente virtual. Foi maravilhoso fazer parte disto. 

✓ Rosália - Minha vida mudou para melhor. Apesar dos meus problemas pessoais, 

já não me sinto tão sozinha pois aprendi a falar com minha neta que está morando 

fora do Brasil. Abriu um mundo novo de oportunidades para mim. Achei que velho 

não aprendia mais. Eu aprendi. Me sinto mais capaz e uma pessoa mais evoluída. 

Entrei em um mundo considerado de pessoas jovens. Eu sou capaz. 

Sugere alguma alteração nas Oficinas? O que mais poderia ser feito? 

✓ Luiza - As Oficinas são perfeitas assim. Tivemos tudo que tínhamos direito. Não 

mudaria em nada o formato. Só gostaria que elas fossem permanentes, sem ter 

período para terminar. 

 

✓ Beto - Tudo foi muito bom. Não mudaria nada. 

✓ Rui - O modelo empregado para as Oficinas é muito bom. Não mudaria em nada 

pois deu certo. Me senti encorajado e feliz em todas as vezes. Também gostaria 

que ela fosse permanente neste espaço. 

✓ Joana - Não mudaria nada. O que é bom, não deve ser mexido. 

✓ Rosália - Tudo foi muito bacana e bem trabalhado. Não mudaria as Oficinas por 

nada. Acredito que o método de escolha dos participantes deve mudar. Muitas 

pessoas faltaram muito e não deram valor a todo este nosso aprendizado, 

infelizmente.  

Porque parou de frequentar as Oficinas? 

✓ Luciana - Problemas de saúde cada vez mais frequentes me deixaram acamada 

por muito tempo. Acabei perdendo as Oficinas. Gostava muito e me divertia. Quem 

sabe mais para frente, quando eu me recuperar, possa voltar a fazer esta 

atividade.  

✓ Bruno - O horário que as Oficinas são oferecidas. Eu não gosto de acordar cedo. 

Se fossem oferecidas no período da tarde, teria continuado. 

 

Conversa Final - Turma 2 

Quais foram os Pontos positivos e negativos das oficinas? 

✓ Karen - Como ponto positivo, tinha o sonho de aprender a mexer na internet. 
Achava o computador ótimo e agora ele é melhor ainda. Ajudou muito ter as 
oficinas com muitas monitoras. São todas excelentes. Supriram tudo o que 
precisava. Realizei meu sonho e estou mais do que feliz. Adorou tudo. Não 
encontrei ponto negativo nas oficinas. 

✓ Paloma - Ponto positivo – aprendeu bastante mesmo com as dificuldades 



 

 

mostradas durante a jornada das oficinas. Se sente mais segura quando mexe no 
computador. Ponto negativo – no início se esquecia de como fazer quando 
chegava em casa, hoje, isso já foi sanado porque começou a anotar as 
informações.  

✓ Lilian – Ponto positivo – ambiente extremamente acolhedor, amigo, simpático. Não 
sentia o tempo passar. Foi muito bom. Deu um panorama muito bom de tudo que 
podemos fazer com o computador. Perdeu toda a aversão que tinha ao 
computador e percebeu que ele poderia ser seu aliado, e não inimigo. Agora, 
substituiu o marido nas tarefas que ele não consegue mais executar e se sente 
muito orgulhosa dessa autonomia conquistada. Ponto negativo – não encontrou 
nenhum. 

✓ Cinira – Ponto positivo – o modelo das Oficinas é diferente de todos os outros 
lugares que se predispõe a ensinar informática ou treinar a memória. Aprendemos 
de uma maneira diferenciada. Se tivermos um problema e precisamos faltar um 
dia, não nos prejudicamos por isso. Não ficamos com a sensação que perdemos 
alguma coisa que não dá mais tempo de recuperar. Isso é incrível pois dá chance 
para todos aprenderem dentro de seu tempo. Fiz muitas amigas e espero manter 
contato com todas. Aqui eu sou feliz. É mais do que uma terapia. As monitoras 
ajudam com amor. Como ponto negativo não existe uma coisa que eu possa 
enumerar. Estão todas de parabéns. 

 
 
O que mudou em sua vida? 

✓ Lilian - O que mudou na minha vida foi que perdi o medo de experimentar coisas 
novas. Achei que com a velhice eu já não poderia aprender coisas diferentes. 
Achei que minha cabeça não funcionava. Eu me surpreendi. Além de aprender eu 
passei a ensinar coisas novas ao meu marido. Falo com minha família pelas redes 
sociais e ainda vejo foto dos meus netos que moram distantes. Fiquei mais 
desembaraçada. Foi muito mais do que útil. Só tenho a agradecer. Voltar a estudar 
nessas oficinas só aumentou minha memória. Conseguimos trabalhar com regiões 
que eu a muito tempo não exercitava. Foi muito agradável. 

✓ Karen - O que mudou em minha vida foi o fato de eu ter ficado mais ativa e mais 
esperta. Tenho firmeza em tudo que faço e estou mais segura quando utilizo 
qualquer tipo de tecnologia. Como não nascemos na era digital, tudo que 
aprendemos com alguma dificuldade só somou na nossa vida e eu vou usar para 
sempre. Tudo que aprendemos tem ligação com a memória. Todos os comandos, 
todas as atividades, todos os joguinhos. Fizemos muitos exercícios para melhorar 
nossa memória. 

✓ Paloma - Mudou a minha vida de todas as maneiras. Aprendemos com uma 
metodologia diferente, nova e que nos dá a possibilidade de ter segurança para 
fazermos sozinha. Além de ter mais segurança para mexer no computador, 
conheci novas pessoas e hoje elas já fazem parte do meu círculo de amizade. 
Vamos continuar nos encontrando e compartilhando histórias, almoços e sorrisos.  
Tudo que fizemos exercitou a minha memória. Tive que encontrar novas 
estratégias para guardar um conhecimento novo e acho que consegui. 

✓ Cinira – Minha vida mudou radicalmente. Aprendi a ter segurança e a me localizar 



 

 

quando estou perdida em algum lugar que não conheço. Sinto-me segura para 
usar um caixa eletrônico e usar uma rede social. Fiquei muito mais atenta as coisas 
ao meu redor e, posso dizer, que abriu um leque de possibilidades novas para 
serem estudadas e trabalhadas. Agora eu sei que ainda consigo aprender coisas 
novas e minha memória, ainda está boa. Farei sempre muitos exercícios para não 
ter problemas de memória. Tudo foi fantástico. 

Sugere alguma alteração nas Oficinas? O que mais poderia ser feito? 

✓ Karen – Que elas continuassem por mais tempo. 

✓ Paloma – Não mudaria nada. Foi tudo muito bem feito. Passou das minhas 

expectativas iniciais de como seria. 

✓ Cinira – Acredito que um dia possa existir um espaço maior para dar conta de 

tantos idosos que precisam. De resto, não mudaria em nada. 

✓ Lilian – Não faria alteração nenhuma. As Oficinas me deram uma nova perspectiva 

de vida e me sinto realizada e capaz de ajudar meu marido nas tarefas com o 

computador. Adorei cada segundo e recomendo a todos.  

 

Porque parou de frequentar as Oficinas? 

✓ Samuel – Parei de frequentar pois percebi que aprender informática a esta altura 

de minha vida não serviria para nada. Já não saiu de caso. Perdi o interesse por 

coisas novas  

✓ Rodrigo – Estava animado para começar as Oficinas, porém, tive um problema 

grave de saúde. Meu coração resolveu dar alguns problemas sérios, o que 

acarretou em muito tempo de repouso e exclusão. 

✓ Juliana – Minha nora fez uma cirurgia de alto risco e não havia ninguém para cuidar 

dela aqui no Brasil. Precisei abrir mão das minhas atividades e me dedicar a ela. 

As Oficinas me fazem muita falta. Estava adorando tudo e todos. Fiz novas 

amigas. As monitoras nos ajudam demais. Um dia quero muito voltar. Não perdi o 

interesse, apenas, adiei o meu sonho.  

 

Conversa Final - Turma 3 

Quais foram os Pontos positivos e negativos das oficinas? 

✓ Nelci – Não encontrei nenhum ponto negativo, apenas que um dia ela acaba. 
Como ponto positivo, tudo que aprendi só acrescentou conhecimento em minha 
vida, acho que até fiquei mais inteligente e menos esquecida. 

✓ Camila – Não tem ponto negativo, foi tudo bom. O ponto positivo para mim foi o 
processo de aprendizagem e segurança. Aprendemos muito e de uma maneira 
que não esqueceremos jamais as coisas básicas e importantes. 
 

O que mudou em sua vida? 



 

 

✓ Nelci – Mudou a maneira de ver a velhice. Eu achava que velha não conseguiria 
mais aprender nada, e não foi isso que aconteceu. Além de aprender fiquei mais 
esperta e mais alerta com tudo em minha vida. Eu criei coragem para aprender 
coisas novas e conquistar novos espaços. Não tenho mais aquela insegurança de 
mexer nas coisas e quebrar, já que é uma máquina frágil. As trocas com as 
monitoras mais jovens foi ótimo também. Ganhei novos amigos. 

✓ Camila – Essas oficinas abriram minha mente. Achava que não poderia perder o 
medo de mexer no computador e que meu marido poderia fazer tudo por mim. Eu 
estava enganada. Hoje, eu até ajudo meu marido quando ele não sabe mexer em 
algo e não tenho mais medo. Até mexer no caixa eletrônico ficou mais fácil, já que 
aquilo lá também é uma máquina. Foi incrível essa sensação no final de tudo, que 
sou capaz e posso ir mais longe. Mudou a minha segurança. Eu aprendi todo o 
conteúdo e uso sim em minha vida. Foi maravilhoso. Também ganhou novos 
amigos que não perderá o contato. 

 

Sugere alguma alteração nas Oficinas? O que mais poderia ser feito? 

✓ Nelci – Não mudaria nada e não tenho sugestões. 
✓ Camila – Também não mudaria nada. Foi tudo muito gratificante. 

 

Porque parou de frequentar as Oficinas? 

✓ Lucas – Voltei a trabalhar como porteiro do meu prédio e, como o trabalho é em 
período integral, não tive como terminar as Oficinas. Uma pena. Aprendi muito 
mais nas poucas vezes que vem do que na vida toda que me ensinaram a mexer 
no computador e celulares. 

✓ Valquíria – Infelizmente tive uma queda que resultou na imobilização do meu braço 
direito. Não consigo fazer muitas coisas. Fiz repouso por um longo tempo. Chorei 
de saudades das Oficinas e de todos os amigos e monitoras. Melhor grupo que já 
participei e sai perdendo. Um dia, prometo voltar e terminar tudo que comecei. 

✓ Vanessa – Quando assisti as palestras, fiquei encantada em trabalhar a memória 
nas Oficinas. Meus filhos me desencorajaram falando que eu não tinha 
capacidade. Fiquei enrolando para ir e, o tempo passou. Perdi o interesse. Hoje 
me arrependo de não ter ido.  

✓ Patrícia – Perdeu o interesse pela informática e em exercitar o cérebro. Se sente 
velha. Prefere ficar em casa lendo e refletindo sobre a vida. 

✓ Daniela – Não vê como a informática pode ajudar a melhorar sua memória e sua 
qualidade de vida, então, perdeu o interesse.  

 

Conversa Final - Turma 4 

Quais foram os Pontos positivos e negativos das oficinas? 

✓ Isabela – Ponto negativo não achei nada. Ponto positivo: todos. Eu não sabia nem 
ligar o computador, quanto mais falar com as pessoas através dele. Aprendeu tudo 



 

 

que podia e que queria. Hoje é mais ativa na vida social e pode falar para todos 
que mexe e que aprendeu de uma maneira leve e descontraída, sem pressão. 

✓ Gabriela – Como ponto negativo da oficina não achou nenhum, mas com ela sim. 
Faltou algumas vezes e perdeu coisas importantes. Positivo foi que ativou muito a 
memória, fez amigos novos e viu o quanto ainda é capaz de aprender. Está 
maravilhada com tudo. 

✓ Diego – Ponto negativo só tem um: as oficinas acabam. Ponto positivos temos 
muitos: aprendizado sem cobrança, de forma leve e muito clara, a paciência das 
monitoras, que foi incrível, todas as noções de segurança na rede que 
aprendemos. Me sinto mais capaz de fazer as coisas não só no computador como 
em minha vida. 

 

O que mudou em sua vida? 

✓ Isabela – Perdi o medo de mexer no computador e isso fez com que eu me 
tornasse corajosa em todos os outros momentos de minha vida. Obrigada a todos 
que fizeram parte dessas minhas novas conquistas. 

✓ Gabriela – O que percebeu que mais mudou em sua vida foi sua concentração. 
Hoje, consegue se concentrar muito mais em todas as coisas que necessita fazer. 
A memória deu uma boa melhorada e se sente mais capaz de fazer as coisas que 
necessita. 

✓ Diego – Aprendi que ainda posso fazer coisas novas em minha vida e tenho uma 
grande capacidade de aprendizado. Tudo que vimos levarei para sempre em 
minha vida. Aprendi muito mais do que na época em que ainda trabalhava e 
tínhamos contato com computador. Naquela época, a firma só queria saber de 
ensinar os programas específicos. Aqui pude sentir segurança em tudo e posso 
até ensinar o que aprendi para outras pessoas.  

 

Sugere alguma alteração nas Oficinas? O que mais poderia ser feito? 

✓ Isabela – Mudaria somente o tempo de duração. Podia prolongar o tempo total dos 
encontros. 

✓ Gabriela – Não mudaria nada. Do jeito que foi, está excelente. 
✓ Diego – Não mudaria nenhum aspecto. O que poderia ser feito é abrir um horário 

de plantão para dúvidas e divertimento livre. Frequentaria com certeza! 
 

 

Porque parou de frequentar as Oficinas? 

✓ Dulce – Perdeu o interesse em usar o computador. Não vê vantagens na idade em 
que se encontra.  

✓ Inês – Peguei uma forte infecção de urina e depois, minha saúde só piorou. Ainda 
não me sinto bem. Por isso, não pude comparecer às aulas de informática.  

✓ Vera - Parei de frequentar pois a o horário caiu justamente com o horário da minha 
acupuntura. Como é de graça, não consegui mudar. Fiz uma escolha. Como sinto 



 

 

dores fortes, a acupuntura me ajuda. 
✓ Luzia – Tive um problema grave de saúde que me deixou impossibilitada de 

continuar as Oficinas. Agora, estou melhorando.  
 

Conversa Final - Turma 5 

Quais foram os Pontos positivos e negativos das oficinas? 

✓ Pedro - A meu ver são vários pontos positivos em todos os sentidos… porque abriu 
a janela de aprendizado no computador, que é muito atual e eu pretendo que esse 
o desenvolvimento continue. Como ponto negativo, não encontrei nenhum que 
possa falar neste momento. 

✓ Débora - Sempre temos que estar aprendendo, nunca vou parar de aprender, e 
ao mesmo tempo, me surpreendo com tudo que eu já fiz. O aprender é uma 
influência positiva e aqui eu pude aprender muitas coisas que eu tinha vontade. 
Dentro dos pontos negativos, fica uma sugestão de ter algum tipo de lição escrita, 
para podermos treinar em casa. 

✓ Ernesta – ponto negativo - Achei pouco tempo, 40 minutos no computador. ponto 
positivo - mas aprendi bastante, acho que a minha memorização não está boa, 
faltava exercício e aí deu para aprender alguma coisa. Teve muita coisa que eu 
não sabia, porque eu só cuidava de casa e fazia serviço e isso não é tão 
interessante. Vir aqui encontrar com outras pessoas foi muito bom, porque a gente 
aprende até com os comentários, então agradeço a todos pelo aprendizado. 

✓ Mauro – O fato de me fazer acordar cedo e vir feliz para as Oficinas já conta como 
ponto positivo. Apesar de demorar muito para pegar alguns conceitos, aprendi 
muito e me surpreendi com o que o computador pode fazer por todos nós, que 
chegamos a velhice. Faria tudo novamente. Como ponto negativo, somente o 
horário. Ela poderia começar mais tarde ou ser no período da tarde. Nem todos os 
idosos gostam de acordar cedo! Temos as exceções!  

✓ Natália - como ponto positivo fiz uma atividade que nunca imaginei realizar e sou 
grata por todos que me ajudaram. Fiquei feliz em compartilhar belos momentos 
com todos. Como negativos, não encontrei nenhum. 

 

O que mudou em sua vida? 

✓ Pedro - Agradeço a oportunidade de fazer a oficina, pois ajudou muito a forçar a 
memória. Saímos muito melhores do que entramos. Mudou a minha maneira de 
pensar o computador em nossas vidas. Agora, sou mais seguro e apto a usar essa 
nova tecnologia com sabedoria.  

✓ Débora – aprendi tantas coisas novas. Achei que soubesse tudo sobre 
computador. Percebi que muitas das coisas que facilitavam minha vida eu não 
sabia. Como ainda trabalho, isso me ajudou a desenvolver novas técnicas de 
apresentar meus produtos e divulga-los. Ajudou e muito. Meu negócio está 
crescendo e eu tenho menos tempo ocioso. Minha vida mudou muito e me sinto 
feliz e agradecida. 

✓ Ernesta – o medo e a insegurança de mexer em máquinas, de uma maneira geral, 



 

 

passaram. Agora, sempre que tenho um tempo livre, aproveito treinando a minha 
mente no computador. Até dar dicas para meu marido eu dou. Percebi que posso 
aprender coisas novas e não subestimar as pessoas de idade.  

✓ Mauro – Mudou a maneira de eu ver a tecnologia. Antes, via o computador como 
um inimigo. Hoje, sei que será um aliado em muitas das tarefas. Treinar a mente 
é muito bom. Melhor ainda é saber que ainda sou capaz de aprender e fazer coisas 
novas. Me senti vivo e poderoso por estar em um campo que os idosos não 
dominam. Mesmo com as minhas limitações, foi uma experiência válida.  

✓ Natália – Estar com todos foi um grande aprendizado. Pessoas jovens que nos 
ajudaram e foram tão carinhosas e prestativas. Me senti amada e acolhida. Hoje 
me sinto mais segura e perdi o medo de quebrar o computador. Além de tudo, 
ganhei atenção especial dos netos durante o processo de aprendizagem. Foi o 
maior ganho. 

 

Sugere alguma alteração nas Oficinas? O que mais poderia ser feito? 

✓ Pedro – foi tudo perfeito. Não mudaria nada. 
✓ Débora – aumentaria o tempo no computador e não faria mais exercícios físicos. 

Eles são chatos. 
✓ Ernesta – não vê a necessidade de fazer exercícios sendo que o computador é 

mais divertido e não fazemos sempre.  
✓ Mauro – colocaria oficinas no período da tarde. 
✓ Natália – não mudaria nada. Foi tudo perfeito. 

 

Porque parou de frequentar as Oficinas?  

✓ Maurício – Mudou-se para Minas Gerais. 
✓ Carolina – Precisou se ausentar para ajudar a cuidar de seu irmão que está 

acamado e, como são somente os dois, não havia com quem deixa-lo. 
 

Conversa Final - Turma 6 

Quais foram os Pontos positivos e negativos das oficinas? 

✓ Abigail –Gostei muito das professoras, das colegas...eu aprendi muito! Na vida, 
sempre quero aprender mais, aprendi muito aqui...sobre coisas que eu nem 
imaginava... então só tem um ponto negativo é que o tempo foi pequeno, deveria 
continuar. 

✓ Larissa - Foi muito bom! Eu gosto muito de jogar na internet, mas aqui pude 
despertar interesse para novas linguagens, mesmo para quem já mexia, como eu, 
estimula a aprender mais. Se houve uma coisa que não aprendi direito foi passar 
fotos, foi muito rápido e é difícil. Também, fiquei mais interessada na linguagem, 
com vontade de continuar porque aqui não é uma escola, que às vezes é 
chata...aqui temos um encontro agradável. 

✓ Paulo – Foi muito bom porque abordou programa e sites que a gente utiliza, 
internet, face, Power point, Excel. O tempo foi curto e foi muito prazeroso fazer 



 

 

parte desse grupo. Por exemplo, na última aula a Luma me deu uma luz, porque 
meu celular não dava para entrar no bluetooth e ela me ensinou… não é difícil. 

✓ Isadora - Só vi pontos positivos...o ambiente, a sociabilização... cada um fala o 
que quer e não recebe crítica. A turma é muito boa e divertida. Agora, o tempo foi 
pouco e eu peço desculpas por falar demais. Eu sempre gostei muito de 
novidade... geralmente o que eu aprendo aqui, faço em casa e isso ajudou muito! 

✓ Luiz – Eu aprendi alguma coisa..., mas eu sou meio complicado... O que eu mais 
gostei e mais uso é o YouTube... para ouvir música, ouço quase todos os dias..., 
mas as outras coisas foram mais difíceis. O ambiente, a simpatia de vocês todas, 
eu gostei demais.  

✓ Cláudia - Gostei muito dos colegas e das professoras. Ampliei meus 
conhecimentos de uma forma geral, cheguei sem saber fazer várias coisas e 
depois conseguia fazer a partir da minha própria cabeça, em casa...isso mostra 
que eu aprendi mesmo! 

✓ Lizandra - Senti um benefício na minha vida. Gostei dos amigos e da paciência 
das professoras, foi muito gostoso e mudou a minha rotina, o que foi bom, ter um 
momento agradável...vou ficar com saudade das oficinas. 

 

O que mudou em sua vida? 

✓ Abigail – me fez sentir capaz. Ficava em casa, sozinha, pensando como mudar a 
minha realidade e tempo desperdiçado. Sempre quis aprender a mexer no 
computador. Todos diziam que eu estava velha. Não desisti. Eu encarei de frente 
e me surpreendi. Me diverti muito com meus colegas e monitoras. Foi tudo 
maravilhoso. Estou mais segura em minha vida para tomar decisões e encarar os 
problemas de frente. Só tenho a agradecer. 

✓ Larissa – um dos pontos chaves que mudou em minha vida, foi uma maior 
aproximação do mundo dos meus netos. Agora, brincamos juntos no computador 
e virou uma atividade prazerosa. Sei tanto quanto eles e as vezes, ensino coisas 
novas também. Já não existe aquele abismo de gerações. Me sinto confiante e 
poderosa. 

✓ Paulo – me surpreendi com a quantidade de coisas que fui capaz de aprender 
nestas Oficinas. Essa metodologia foi muito boa. Uso muito o computador para 
organizar a minha vida. Jogo muito com meus netos e esposa. Virou um elo de 
ligação entre as gerações. Outra coisa que percebi, foi a capacidade que temos 
de adquirir conhecimento novo em todas as fases das nossas vidas. Me sinto 
realizado.  

✓ Isadora – também me aproximou dos meus netos. Sempre maravilhoso escutar: 
vovó saber tudo! Me esforcei para aprender tudo que não sabia e adquirir 
conhecimentos novos. A vida é assim, uma eterna troca de gentilezas e agrados. 
Estou mais ágil em caixas eletrônicos e estou dominando meu celular, que antes, 
teimava em me deixar na mão.  

✓ Luiz – mudou à minha maneira de ver o mundo. Agora, o computador é meu aliado. 
Comprei um computador novo. Temos dois em casa. Um para cada um... assim, 
ninguém briga mais. Sinto mais independência da minha esposa, já que antes, 
tudo que eu iria fazer no computador, eu precisava dela. Foi um alívio para ela 



 

 

também. Vou continuar usando e treinando. Jamais esquecerei de todos aqui e da 
minha grande professora tricolor. 

✓ Cláudia – meu sonho era ter aprendido a mexer em um computador e eu, aprendi. 
Antes, era medrosa com as coisas e achava que eu não daria conta de aprender 
coisas novas. Agora, me sinto capaz de ir mais longe. Foi um período maravilhoso 
e que jamais esquecerei. Fiz novos amigos e isso é o mais importante. Foram 
meses divertidos. Obrigada a todos.  

✓ Lizandra – comecei as Oficinas com um grande problema pessoal para resolver, 
que era a reforma de meu apartamento. Se não fossem as oficinas, não sei o que 
seria de mim. Elas foram a minha terapia e mantiveram minha memória ativa. Sinto 
que minha memória melhorou também... isso foi importante. Estou mais ágil em 
minhas tarefas diárias e agora, procuro novos cursos para fazer. Manter a mente 
funcionando, é o mais importante.  

 

Sugere alguma alteração nas Oficinas? O que mais poderia ser feito? 

✓ Abigail – gostaria que as Oficinas fossem eternas. 
✓ Larissa – tudo maravilhoso. Não mudaria nada. 
✓ Paulo – melhor método que já tive contato. Não mexeria em nada. 
✓ Isadora – tudo certo do jeito que está. Se fizeram meu marido mexer bem no 

computador, estão no caminho certo. 
✓ Luiz – se melhorar estraga. Gostei muito da maneira que foi. 
✓ Cláudia – muito gostoso. Poderiam ter um tempo maior de duração. 
✓ Lizandra – não mudaria nada.  

 

Porque parou de frequentar as Oficinas?  

*Ninguém desta turma desistiu das Oficinas.  

 

Conversa Final - Turma 7 

Quais foram os Pontos positivos e negativos das oficinas? 

✓ Janaína – como pontos positivos, melhorou bem a memória e tem conseguido 
dormir melhor nos dias que participa das Oficinas. Serviu como uma terapia para 
afastar os problemas todos que tem com sua família. Fez novos amigos e se 
divertiu durante todas as Oficinas. Não achou nenhum ponto negativo. 

✓ Márcia - aprendeu a mexer no computador de uma maneira divertida. Perdeu o 
medo de usar o computador e entrar na internet. O computador agora é uma 
terapia quando está sozinha em casa ou, quando precisa relaxar a mente. 
Aprendeu a jogar, aprendeu a fazer tudo. As Oficinas também serviram para ter 
um motivo para sair de casa e aprender coisas novas. Foi uma ótima distração. 
Não achou nenhum ponto negativo. 

✓ Mateus - Só aumentou meu conhecimento e agregou valores. Gostei de tudo. Fiz 
novas amizades e era um tempo que eu dedicava somente a mim. Adorei tudo. 



 

 

De negativo, só teve que um dia, acaba. 

✓ Aline - aprendeu a mexer no mouse e coordenar seus movimentos. Isso foi sua 
maior conquista quando iniciou seu aprendizado. Descobriu que adora jogar no 
computador e que sabe sim se concentrar. Ponto negativo - como não tem 
computador em casa, não terá onde treinar. Anda com a memória ruim, tem medo 
de esquecer tudo que conseguiu aprender.  

✓ Fernanda - não teve muita dificuldade com o básico. Achou o máximo tudo que 
conseguiu aprender. Tudo passou a ser um desafio e, encarou tudo com alegria e 
vontade. Fez diversos jogos, tirou muitas dúvidas, aprendeu tudo que sempre quis. 
As monitoras foram extremamente dedicadas, todas muito gentis e atenciosas. 
Atendiam rápido nossa solicitação. Sempre tinham palavras de amor e de 
incentivo. Foram excelentes. Aprendemos muito com todas elas. Essas Oficinas 
fazem parte do trabalho de vocês, mas o ganho foi nosso, com certeza. Ganhou 
novas amizades e se divertiu como a muito tempo não fazia. Adorou tudo e faria 
tudo novamente. Recomenda a todos que ainda não fizeram. Não tem nenhum 
ponto negativo. 

 

O que mudou em sua vida? 

✓ Janaína – Ficou muito mais interessada na vida e em aprender coisas novas. 
Mudou a maneira de se ver em relação às dificuldades. Cresceu como pessoa. 
Arrumou novos amigos. Aprendeu a deixar os problemas longe e descansar a 
mente enquanto faz uma atividade prazerosa no computador. Está mais ativa. 

✓ Mateus – Estou mais confiante nas minhas tarefas diárias fora e dentro do 
computador. Mexo com segurança. Uso o caixa eletrônico do meu banco com mais 
confiança, sem ajuda de ninguém que, poderia me dar um golpe. Adquiri 
autonomia. Eu ganhei qualidade de vida. 

✓ Fernanda – Aprendeu que existe um mundo de possibilidades de crescimento 
pessoal. Idosos também podem aprender e crescer. Enquanto ainda estamos 
vivos, precisamos aproveitar a vida. Aprendeu a se soltar e a ter mais confiança 
em sua vida. Acha que até está lidando melhor com as pessoas. Tem mais 
paciência e autonomia para tomar decisões em sua vida. Adorou tudo. 

✓ Aline – Agora sabe que é capaz de aprender coisas novas, mesmo esquecendo a 
maioria depois. Viu que é excelente em jogos online e que achou uma distração 
para os dias de solidão. Ficou mais sorridente e mais solta com as pessoas.  

✓ Márcia – Mudou sua vida para melhor. Abriu sua mente para novas possibilidades 
de aprendizado e de contato social. Sempre foi muito sozinha. Na Oficina, viu 
como é bom ter amigos para rir, passear e contar nas horas de dificuldade. Se 
sente mais segura em lidar com as tecnologias. Cresceu como pessoa. Está mais 
confiante e feliz. Sua atenção melhorou também.  

 

Sugere alguma alteração nas Oficinas? O que mais poderia ser feito? 

✓ Janaína – maior tempo de duração. 



 

 

✓ Mateus – não mudaria nada. 
✓ Fernanda – não mudaria nada. Só faria um curso de avançado pós oficinas 

básicas. 
✓ Aline – não mudaria nada. Gostaria de levar uma monitora para casa, pode? 
✓ Márcia – não mudaria nada. Da maneira que foi, está ótimo. 

 

Porque parou de frequentar as Oficinas?  

✓ Bárbara - veio a óbito devido a um câncer. Não resistiu ao tratamento. 

✓ Paula - está com problema grave de saúde, o que impossibilitou que continuasse 
suas atividades na Oficina da Lembrança este semestre.   

 

Conversa Final - Turma 8 

Quais foram os Pontos positivos e negativos das oficinas? 

✓ Carmem - As Oficinas só tiveram pontos positivos. Foram todas excelentes. No início, 
entrou meio constrangida, achando que não iria aprender nada. As monitoras desde o 
primeiro momento deixaram que ela ficasse tão à vontade que relaxou e se soltou. Adorou 
as brincadeiras e as novas amizades que fez. Levará à diante as amizades e os 
ensinamentos. Só tem elogios para fazer. Fez amizades eternas. Fez dos encontros a sua 
terapia diária de bom ânimo e alegrias. Único lugar que a fazia esquecer de todos os 
problemas. O único ponto negativo é que passou muito rápido e já irá acabar.  

 Adelino - As Oficinas abriram sua mente para muitas coisas novas. Nunca 

imaginou que pudesse aprender a digitar os textos e treinar leitura no computador. 

Melhorou a sua memória e também a maneira como vê a vida. Se sente capaz de 

fazer as coisas que antes tinha medo de fazer. Fez diversas amizades novas e 

voltou a se sentir parte de alguma coisa. Fica muito sozinho em casa e aqui, fez 

mais do que amigos. As monitoras foram exemplo de bom humor e paciência. Está 

muito feliz com tudo que aprendeu e que levará para o resto de sua vida. Hoje, se 

sente capaz de mudar o mundo, caso seja necessário. Como ponto negativo, elas 

acabaram. Mais nada.  

✓ Rute - fez novas amizades e aprendeu coisas novas. Aprendeu a usar um mapa e 
se localizar pelo celular. Essas Oficinas foram um presente. As monitoras eram 
anjos que ajudavam sempre com muita paciência. Me permitiram passar conteúdo 
também. As trocas foram excelentes. Me senti viva novamente e com vontade de 
seguir. Sentirei falta de todos. É a única parte negativa. 

✓ Mércia - quando começou a vir, tudo era difícil. Sempre teve uma resistência em 
usar o computador. Aos poucos, foi aprendendo a gostar e hoje, comprou um 
computador. Se soltou tanto depois. Vir para a Oficina era o melhor momento do 
seu dia. Gostou de tudo e de todos. As monitoras foram maravilhosas e fez novos 
colegas para a vida. Queria que fossem eternas. 

✓ Alice - A primeira coisa que deve ser mencionada foi a convivência linda entre as 
jovens monitoras e os idosos. Foi uma troca repleta de amor e sensibilidade. Não 
foi em nenhum momento um aprendizado estressante. Foi tudo realizado de uma 



 

 

maneira leve e solta, muito lúdica. Não éramos pressionados e isso fazia com que 
nossa vontade de aprender só aumentasse. Foi maravilhoso tudo que vivi aqui. 
Ganhei novas amizades, ganhei esperança em um futuro melhor, ganhei vontade 
de viver e acima de tudo, fiquei muito mais segura para lidar com as máquinas de 
uma maneira geral. Obrigada a todas que fizeram disso uma experiência deliciosa 
de ser vivida. Negativo: pouco tempo de Oficina. Deveria durar o ano todo! 

✓ Dora - Foi tudo muito bom. Cheguei aqui e me deparei com um “bicho” que jamais 
eu tinha enfrentado. As monitoras me acolheram de uma forma tão linda que me 
passaram tanta confiança e alegria, aprendi tudo e muito mais. Fui assistida da 
maneira mais bela que poderia existir. Foi ótimo para a cabeça. Minha memória 
ficou bem mais forte e pude suportar um momento difícil que estou passando em 
minha vida. Rejuvenesci dentre jovens monitoras e novos amigos de Oficina. A 
minha cabeça ficou leve e ativa. Dia de vir para cá era sempre sagrado. As poucas 
vezes que faltei sofri muito em casa. Ganhei amigos, conhecimento e alegria em 
viver. O abraço da professora me fez voltar a dar valor a vida. Tudo foi excelente. 
O auto astral, boas energias sempre. Meninas excelentes como monitoras. 
Negativo: pouco tempo de Oficina e que vai deixar uma saudade do tamanho de 
um trem.  

✓ Ana - Fiz amizades novas e maravilhosas aqui. Me senti viva e útil novamente. As 
trocas entre gerações foram lindas e perfeitas. Trocamos experiências. Ao mesmo 
tempo que aprendi, pude ensinar também. Todo o conteúdo dado eu achei incrível. 
Amei cada momento ao lado de todos. Minha autoestima aumentou. Vou ao banco 
mais segura e sem brigar com o caixa eletrônico. Meu celular ficou fácil de mexer. 
Tablet, tiro de letra! Me senti importante. Amei tudo. Negativo: apenas que acabou. 

 

O que mudou em sua vida?  

✓ Carmem – O meu astral mudou. Sou mais feliz agora. Passei a dar valor para as 
pequenas coisas da vida. Aprendi a ter tempo livre e a dedicar mais tempo para 
mim. Voltei a ter vaidade e me arrumar. Foi uma grande terapia. Está mais alegre 
e comunicativa. Voltou a viver. 

✓ Adelino – Mudou para muitas coisas boas. Está lendo mais rápido e escrevendo 
com menos erros de português. Aumentou até a sua atenção enquanto dirige. Sua 
memória ficou mais ativa e até lembra de coisas que antes não fazia questão. 
Adquiriu mais sabedoria. Sente muito ter perdido algumas Oficinas. Ficou mais 
feliz e ativo em suas atividades diárias. Acha que tem mais qualidade de vida 
agora. 

✓ Rute – Mudou a maneira de ver a vida. Sempre gostou de aproveitar tudo ao 
máximo. Fez novas amizades, se divertiu muito e o principal, aprendeu coisas que 
usará ao máximo. Maravilhoso aprender a usar a tecnologia a nosso favor. 
Facilitou muito a minha vida. Me possibilitou ter dois dias na semana para sair de 
casa e aumentar meu conhecimento. Pretende voltar a estudar muitas outras 
coisas. Todos os idosos deveriam passar pelas Oficinas. Eles amariam, com 
certeza.  

✓ Mércia – Arrumou muitos amigos. Se sentia sozinha em casa as vezes. Achava 



 

 

que podia entrar em depressão. Socializou muito e se sente capaz de aprender 
coisas novas. Não detesta mais computador como antes. Até comprou um para 
treinar em casa. Mudou sua maneira de enxergar o mundo moderno. O idoso tem 
lugar nesse mundo sim e agora, sabe como brigar por eles.  

✓ Alice – Está mais feliz do que antes. Chegávamos nas Oficinas e a professora 
sempre foi uma explosão de sorriso e bom humor. Suas monitoras aprenderam 
bem, nos tratavam com calma e paciência. Ficou mais comunicativa e menos 
tímida. Até está mais participativa nas atividades de outros locais. Agora sabe que 
tem capacidade de aprender coisas novas e evoluir sempre.  

✓ Ana – Vinha para as Oficinas sempre naquele horário. O maravilhoso é que 
esperava e se programava para todos os encontros. Queria sempre se arrumar e 
aprender mais. A memória melhorou, sente que está mais ativa e mais perceptiva 
com as coisas que acontecem ao redor. Presta atenção em tudo agora e lê muito 
mais. Aprendeu a fazer novos arranjos de flores e assim, cresceu seu comércio e 
sua clientela. Amou cada momento. A professora era uma injeção de bom humor 
e alegria todos os dias. Ela nos tratava como gostaria de ser tratada por todos. Até 
a ginástica era boa. 

✓ Dora – Está mais segura em relação as suas escolhas. Se sente mais capaz de 
fazer as coisas em casa e também quando está na rua. Perdeu a timidez que ainda 
tinha e se solta. Abraça mais as pessoas. Até ensinar computador para o marido 
para ela é uma conquista. Desacelerou seu ritmo de vida e aprendeu a apreciar 
mais as coisas. Recebeu um novo estímulo para continuar ativa no seu processo 
de velhice. Está mais segura usando outros tipos de tecnologia, como celular e 
caixa eletrônico de banco. 

 

 

Sugere alguma alteração nas Oficinas? O que mais poderia ser feito? 

✓ Carmem – menos exercício e mais tempo de computador. 
✓ Adelino – mais tempo de oficina. 
✓ Rute – não mudaria nada. 
✓ Alice – gostaria de oficinas de práticas avançadas. 
✓ Ana – não mudaria nada. 
✓ Dora – não mudaria nada. 
✓ Mércia – gostaria de ter um tempo maior de computação e menor de atividade 

física. 
 

Porque parou de frequentar as Oficinas?  

*Ninguém desta turma desistiu das Oficinas. 

 

 


