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Resumo 
 Para auxiliar a terceira idade na manipulação de artefatos virtuais, que nem sempre 
apresentam uma interface amigável direcionada a eles, esse estudo teve como objetivo 
desenvolver uma proposta de rede social direcionado para atender as expectativas da 
terceira idade quanto à navegabilidade, usabilidade, layout e adequação de conteúdos. 
Para isso, foi acompanhada a participação de 19 idosos no curso de informática do 
programa de extensão “Universidade Aberta à Terceira Idade”. Para a terceira idade, as 
redes sociais são uma forma rápida de comunicação entre pessoas e uma oportunidade 
de interação. Medo e falta de orientações são fatores dificultadores para a utilização 
destes recursos. No decorrer da pesquisa foi identificado algumas necessidades 
específicas destes participantes como: divulgação de conteúdos que auxiliem em seu 
cotidiano; adequação no contraste das cores que devem ser mais distintas; um 
mapeamento para mostrar sempre o caminho que o usuário fez e onde ele está no 
momento, pode facilitar a navegabilidade. Atendendo a proposta e respondendo aos 
objetivos da pesquisa, a proposta de rede social foi construído levando em consideração 
informações pertinentes a utilização de um grupo de usuários da terceira idade o que nos 
mostra a importância desse tipo de estudo com uma população específica. 
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Introdução 

Na atual Sociedade da Informação em que vivemos, se torna cada vez mais 

difícil não interagir com os variados deste mundo repleto de novos processos e artefatos 

tecnológicos disponíveis atualmente, isso se deve ao avanço e a popularização das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC).  Os autores Palfrey e 

Gasser (2011) classificam os usuários da TDIC em nativos e imigrantes digitais, sendo 

que a primeira refere-se à crianças e jovens que nasceram em uma era digital e a 

segunda aquelas pessoas que aprenderam tardiamente a manusear o computador e 
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utilizar os recursos de internet. Dessa maneira, compreendemos que as pessoas da 

terceira idade, buscam aprender sobre as TDIC para estar presente nesse contexto digital.  

Atendendo a essa necessidade uma universidade privada localizada na região de 

Bauru desenvolveu um programa de extensão que funciona com o objetivo de 

proporcionar conhecimento e aprendizado para os idosos. A Universidade Aberta da 

Terceira Idade – UATI, é um programa de extensão que há mais de 20 anos possibilita a 

formação contínua de pessoas que tenham 50 anos ou mais, por meio da frequência em 

diversas atividades, disciplinas, cursos e palestras que são ofertadas. Os encontros 

semanais abrem espaços para a reflexão e discussão de diversas questões relacionadas 

ao envelhecimento. No programa de extensão, atividades e exercícios promovem a 

socialização e integração dos alunos, propagando entre eles a ideia de que é possível, 

sim, que todos tenham um envelhecimento ativo e saudável. Como atividade desse 

programa foi criado um curso de informática para trabalhar a inclusão digital dos idosos 

atendidos pela UATI.  

Para facilitar a utilização da tecnologia, são necessários recursos mais adequados 

e intuitivos, levando em consideração todas as necessidades que uma pessoa da terceira 

idade possui. Contudo, não só buscando a facilidade de uso, mas também conteúdos de 

interesse da terceira idade. Para Fadanni e Carvalho (2011, p. 32), “[...] redes sociais têm 

tido grande evolução, quer em termos de quantidade quer em termos de potencialidades 

[...]”, desse modo, os sites de rede social acabam por possuir os mais variados tipos e 

público alvo diversificado. Portanto, um site direcionado a eles se tornaria muito mais 

atrativo.  

Dessa maneira, o objetivo deste estudo foi desenvolver uma proposta de site de 

rede social voltado para atender as expectativas da terceira idade quanto à 

navegabilidade, usabilidade, layout e adequação de conteúdos.  

 

Referencial teórico 

Santos (2010), diz que com esse crescimento da população da terceira idade, está 

havendo uma transformação na pirâmide etária que provoca mudanças, tanto 

econômicas quanto sociais, exigindo que a sociedade se adapte para melhor reagir ao 

crescimento desta população específica.  
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Essa parcela da população ainda necessita de uma maior atenção no que diz 

respeito à apropriação tecnológica para usufruir das novas possibilidades que a vida em 

sociedade está proporcionando. Apesar dessa dificuldade, percebe-se que há um 

aumento no interesse, por parte deste público, em utilizar as TDIC para manter contato 

com familiares e amigos, como também para aprender a utilizar a ferramenta em si. Tal 

procura justifica-se pelo fato de que, este grupo de indivíduos busca, cada vez mais 

incluir-se e fazer parte da sociedade informatizada. (FREITAS; OLIVERA; MACIEL, 

2011) 

A partir de um estudo feito por Santos (2010), evidencia-se o importante aspecto 

social do processo de inclusão digital do idoso, processo este no qual eles poderão criar 

uma nova rede de amigos, buscar informações sobre assuntos de interesse pessoal e 

sobre o que acontece ao seu redor e no mundo, além de reaproximá-los da família. Tais 

atividades podem inserir o idoso novamente no meio social em que vive. A inclusão 

digital tem condições de causar grande impacto na vida do idoso, pois lhe proporciona 

lazer e novos conhecimentos, facilitando as tarefas desempenhadas em seu cotidiano e 

melhorando sua qualidade de vida.  

Portanto, a tendência a utilização de novas tecnologias pode prover uma grande 

quantidade de informações e motivações, desse modo, fica claro que a terceira idade de 

uma maneira geral tem muita vontade e satisfação em aprender a usar o computador em 

especial a Internet (CAREGNATO et. al., 2011).  

Atualmente, é inquestionável o sucesso das redes sociais online no nosso 

cotidiano, quer no âmbito pessoal, quer acadêmico ou profissional. O grande atrativo 

das redes sociais é a partilha de informação, conhecimento e interesses comuns. 

(CASEIRITO, 2012). 

O Facebook4 é a maior rede social atualmente, quando o usuário realiza o 

registro, cria-se uma conta de utilizador e um perfil bastando para isso uma conta de e-

mail e uma senha, no perfil aparece uma fotografia, os dados que o utilizador quiser 

colocar e partilhar, um mural para comunicar com os amigos e informação sobre as 

últimas ações realizadas pelo utilizador e pelos amigos. (MINHOTO; MEIRINHOS, 

2011). 

                                                           
4
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Christ et al. (2002) fez um estudo com a participação da terceira idade em 

comunidades virtuais e foi revelado que a maioria dos idosos busca uma interface mais 

simples, “limpa” e com um tamanho adequado, apresentando imagens que tornam a 

visualização mais agradável, sempre com um vocabulário simples e de fácil acesso e 

entendimento, pois muitas vezes os usuários possuem pouco ou nenhum conhecimento 

de informática.  

 

Método  

O desenvolvimento do estudo ocorreu na UATI, já com mais de 20 anos e 

localizada no campus de uma Universidade privada. Uma das atividades de extensão é o 

curso de informática que possui aulas semanalmente. Participaram da pesquisa 19 

alunos matriculados em duas turmas do curso de informática da UATI. Os alunos 

matriculados no curso assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, seguindo 

todos os procedimentos éticos da pesquisa.  

Como instrumento para a coleta de dados foi desenvolvido pelos pesquisadores 

dois questionários. O primeiro instrumento teve o objetivo de identificar a utilização de 

maneira geral dos participantes na internet e foi disponibilizado por duas semanas para 

preenchimento através da ferramenta “Google Docs”. Após, a coleta dos dados do 

primeiro instrumento foi criado um grupo chamado “INFORMÁTICA UATI USC”, no 

Facebook com o intuito de centralizar todos os alunos em um só local, e facilitar a 

retirada de dúvidas gerais sobre tecnologia de redes sociais, bem como, identificar as 

dificuldades apresentadas por esses usuários em utilização prática. Os alunos foram 

adicionados a rede social e permaneceram por dois meses, realizando atividades 

propostas pelo pesquisador.  

O segundo questionário teve o intuito de detectar e decompor preferências, 

restrições, dificuldades, facilidades, necessidades e limitações em relação à usabilidade, 

navegabilidade e layout de sites de Redes Sociais. Por ser mais dissertativo e extenso, 

foi aplicado de forma escrita, para dar mais liberdade ao respondente. Após as etapas 

anteriores, foi iniciado o desenvolvimento da proposta de rede social para terceira idade.  
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Resultados e Discussão 

Os resultados apresentados referem-se a coleta realizada com os 19 participantes 

desse estudo. Participaram 13 (68%) idosos do gênero feminino e 6 (32%) do gênero 

masculino, destes 13(68%) não trabalhavam e 6 (32%) trabalhavam. As idades variaram 

entre 52 e 74 anos, sendo a média de idades 61 anos. 

Em relação a concepção de rede social, 84% (16) consideram uma forma de 

comunicação rápida relacionando pessoas, 37% (7) uma ferramenta que reúne pessoas 

com interesses em comum, 26% (5) um local de busca de informações, e apenas um 

participante (P11) não soube explicar. 

A respeito da frequência de utilização da internet, de maneira geral, quatro 

participantes (21%) utilizam a internet mensalmente, seis (32%) utilizam semanalmente, 

e nove (47%) utilizam diariamente.  

A respeito da utilização das redes sociais, 42% (8) não utilizam rede social, 

desse universo de participantes, (3) porque não possuem interesse, (3) porque possuem 

utilização limitada do computador, (1) porque não gosta de expor sua vida e (1) 

informou que já utilizou, mas deixou de utilizar porque acha que não possui conteúdo 

interessante. Prosseguiram para as seguintes questões 58% dos respondentes. Desse 

universo de 11 participantes, todos responderam utilizar para se comunicar, sendo que 

(7) acrescentaram ainda que utilizam para se relacionar com outras pessoas, (1) 

informou que usa para o aprendizado e (1) para o trabalho. Em relação a rede social 

mais utilizada, todos mencionaram o Facebook, onde seis utilizam diariamente e cinco 

semanalmente. Apenas um participante respondeu utilizar o Facebook e outra rede, o 

Linkdin.  

Durante as aulas, os participantes foram observados e auxiliados na utilização 

das redes, resultando em anotações no diário de observações onde ocorreu uma análise 

para os resultados seguintes. Dos 19 participantes apenas cinco não utilizava o 

Facebook fora do período das aulas, e dois deles (P7 e P10) esqueceram a senha duas 

vezes, para isso teve de se utilizar o recurso do Facebook para relembrar a senha. Os 

outros 15 participantes utilizavam fora do período de aulas.  

A respeito das postagens três deles (16%) ficaram com dúvida de quando uma 

postagem era para eles ou não. O participante “P16” ficou interessado em saber como 
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faz para bloquear outras pessoas de sua linha do tempo, pois para ele existem algumas 

pessoas que postam coisas todo o tempo, fazendo com que sua linha do tempo só possua 

postagens desse usuário sendo que para ele, esses indivíduos só postam coisas 

desinteressantes. 

Postar fotos e links era fácil e comum para oito dos participantes. Para 11 deles 

já era algo incomum e mais difícil. Vídeo e arquivos eram coisas mais complicadas para 

100%, sendo que todos eles nunca haviam utilizado uma dessas duas opções. 

Os resultados seguintes foram obtidos através do segundo questionário de 

avaliação. Ficou averiguado que cinco participantes (P3, P4, P11, P15 e P19) 

responderam que não precisaram de ajuda para realizar o cadastro no Facebook. O 

restante, 14 participantes disseram que contaram com ajuda de alguém, desses, oito 

foram auxiliados pelo professor de informática (Os mesmos que não utilizavam durante 

a aplicação do primeiro questionário), quatro foram auxiliados por parentes, um foi 

auxiliado por um amigo e um não respondeu. Portanto, 74% dos participantes não se 

cadastraram sem ajuda. 

Percebeu-se que ninguém achava a utilização do Facebook “Muito difícil”, 

porém apenas o P11 achava “Muito fácil”, assim, nove acham “Difícil” e nove acham 

“Fácil”. Na Figura 1 foi apresentado a comparação da frequência de utilização do 

Facebook versus a dificuldade de utilização. 

 
Figura 1 – Frequência de utilização x o grau de dificuldades relatado pelos participantes 

Nota-se que a porcentagem de participantes com dificuldade está relacionada 

diretamente a frequência de utilização, quanto mais utilizam maior é a facilidade 

relatada por eles. 

Complementando os assuntos anteriores respectivamente sobre dificuldade de 

utilização e dificuldade em encontrar recursos no Facebook.  Oito responderam 
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encontrar facilmente que procuram dentro do Facebook, porém 11 dificilmente 

encontram o que desejam. Dos participantes que responderam encontrar os recursos 

com dificuldade, oito responderam com suas palavras que são iniciantes, por isso 

possuem dificuldades e que falta mais prática, dois por não saberem o significado dos 

recursos e um respondeu que não é didática a utilização do Facebook e que só após um 

tempo consegue encontrar o que deseja. 

O botão de configuração significava apenas sair para 42% (8) dos participantes, 

ou seja, apesar de possuir outras funcionalizadas, eles acabavam por utilizar apenas uma 

delas, a de sair.  

Os 42% (8) dos participantes que responderam que procurar algo em uma rede e 

utilizá-la é fácil e utilizam diariamente responderam exatamente o que cada ícone 

realizava, também responderam que no geral são fáceis, simples de deduzir o que 

significa e que são representativos. Três desses participantes também achavam que após 

praticar um pouco o difícil se tornaria fácil. 

Sobre a linguagem técnica utilizada, em outras palavras, se eles encontram 

muitos termos difíceis, seis deles (32%) concordam que não constam termos difíceis na 

linguagem técnica utilizada no Facebook, e que esses termos encontrados até o 

momento deram a entender sua devida finalidade, outros seis (32%) pensam um pouco 

diferente, que como utilizam a pouco tempo ainda possuem alguns termos difíceis de 

entender. No entanto, concordam que com a prática e a utilização mais constantes está 

facilitando o entendimento, o que muitas vezes é por tentativa e erro. Dois (11%) 

participantes acham que ainda é difícil de responder essa questão pelo pouco tempo que 

utilizam o Facebook. Quatro (21%) alunos responderam apenas sim, que acham difíceis 

os termos técnicos encontrados. E um participante respondeu que possui um problema 

recorrente com a linguagem técnica utilizada no Facebook onde as palavras estão na 

língua inglesa. O mesmo sugeriu que poucos possuem facilidade com o inglês e com 

termos técnicos da internet, por esse motivo um tradutor facilitaria. 

Quando perguntado sobre os conteúdos de preferência para os participantes, 

identificou-se que os conteúdos encontrados foram fotos de viagens e de amigos, 

produtos para venda como uma maneira de propaganda, notícias dos mais variados 

tipos, como notícias pessoais de amigos, notícias do que acontece em sua cidade, no 

mundo e o que acontece com as celebridades. Também foram encontram artigos de 
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artesanato, dicas e opções de culinária, conteúdos que divulgam religião ou somente 

servem para reflexão e atualidades sobre os esportes. 

Sobre a razão de utilizar o Facebook, foi respondido por 89% (17) dos 

participantes que é a para se comunicar e interagir com seus amigos, rever amigos 

antigos, conversar com eles no bate papo. Porém 11% (2) utilizam mais para ver 

notícias e publicar fotos e vídeos. 

Com a finalização da análise de todas as etapas anteriores foi possível o 

desenvolvimento da proposta, seguindo as observações encontradas nas respostas dos 

participantes do estudo. As telas criadas tiveram o objetivo de representar os resultados 

adquiridos na pesquisa. 

O desenvolvimento de uma rede social é mais amplo que o estudo da 

navegabilidade, usabilidade e layout, compreende elementos mais complexos não 

abordados na proposta desenvolvida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tela de login da proposta de rede social para a terceira idade 

A Figura 2 demonstra uma tela de login simples, sem muitos campos para não 

dificultar o acesso do usuário. A tela possui ícone com a representação escrita por 

extenso, caixa alta, e quando o mouse passa pelo ícone ele muda para a cor de fonte 

preta, para facilitar a visualização. Possui uma opção de ajuda explícita para que o 

participante recorra a informações que o auxilie durante a utilização. 

A Figura 3 demonstra como seria a aplicação de um chat limpo demonstrando de 

forma escrita onde deve ser digitada a mensagem que o participante deseja enviar, além 

de mostrar as 10 pessoas com ele mais possui contato na rede para facilitar no momento 

de encontra-las. 
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Figura 3 – Tela de proposta de chat da rede social para a terceira idade 

Outro ponto levantado pelos participantes, diz respeito a orientação na 

navegabilidade. Para atender a essa especificação, foi desenvolvido na parte superior da 

tela no canto esquerdo o caminho que o usuário percorreu e onde ele está. O botão sair 

também foi colocado na parte superior com destaque, facilitando seu clique quando 

desejado.  

Considerações finais  

Para a terceira idade, as redes sociais são uma forma rápida de comunicação 

entre pessoas. Pode-se observar que existe uma certa confusão com relação a distinguir 

o que é rede social, do que é sistemas web. Esse fato é reforçado pela falta de utilização 

constante dos recursos de web e principalmente por pouco tempo de utilização de redes 

sociais por muitos dos participantes. 

Conclui-se que a maior parte, dos participantes não realizam muitas interações 

no início, conforme ganham segurança e aprendem a utilizar a frequência de uso 

aumenta. Outra questão observada é que eles preferem adicionar pessoas da mesma 

faixa etária no grupo.  

A respeito da observação em sala de aula foi concluído que eles precisam de 

indicações do que pode ser feito dentro da rede social quando são iniciantes, pois os 

mesmos entram e ficam parados sem saber o que podem fazer. Para ajuda-los a perceber 

novas postagens referentes ao seu perfil é necessária uma mensagem de aviso com 

destaque e que haja uma explicação sobre o que significa. Postagens de diferentes tipos 

como vídeos, links e arquivos eram mais difíceis de compreender para os participantes. 
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Medo e falta de orientações são as duas coisas que mais tornam a utilização 

difícil para eles. A falta de prática e por não saber o significado dos recursos dificulta a 

sua utilização. A respeito dos ícones, eles conseguem distinguir melhor os que possuem 

o significado escrito por extenso do que apenas um desenho. A replicação de ícones 

com aparência distinta e mesmo significado atrapalha.  

O problema com a aparência está no contraste das cores em ícones que acabam 

sendo difíceis de identificar, portanto as cores devem ser mais distintas e tornam o ícone 

o mais limpo possível. Com relação a navegabilidade se faz relevante a indicação de 

páginas e melhor localização para mudança de página e retorno a página principal.  

Atendendo a proposta e respondendo aos objetivos da pesquisa, a proposta de 

rede social foi construído levando em consideração as informações pertinentes a 

utilização de um grupo de usuários da terceira idade o que nos mostra a importância 

desse tipo de estudo com uma população específica, para o direcionamento assertivo de 

criação de tecnologias que atendam às necessidades da terceira idade.   
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