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Em um ano, número de internautas com mais de 65 anos passa de 7,9 milhões para 9 milhões no 
mundo 
 
Os números provam: a internet não é só brincadeira de adolescentes cheios de espinhas ou de 
maníacos por tecnologia. Segundo dados do instituto internacional de pesquisa Nielsen 
NetRatings, a maior taxa de expansão do uso da rede acontece na faixa etária acima de 65 anos. 
O crescimento do número de internautas da terceira idade foi de 25% entre outubro de 2002 e o 
mês passado, revela o estudo, que foi divulgado na última quinta-feira. 
Segundo análise do próprio documento, a internet estaria cada vez mais refletindo a composição 
da população mundial. De acordo com dados da ONU (Organização das Nações Unidas), a 
população acima de 60 anos correspondia a cerca de 10% das pessoas no mundo em 2000. Na 
internet, os maiores de 65 representam 7,9%. 
Na internet, a segunda faixa de idade que apresenta crescimento mais significativo é a de pessoas 
entre 55 e 64 anos, com 15%. Somente depois dos maduros e idosos é que vêm os jovens de 18 
a 24 anos, com uma taxa de 13%. 
A mesma pesquisa aponta que no grupo de idosos o destaque é das mulheres. Por mês, elas 
aumentaram em média duas horas seu tempo de conexão, enquanto os homens adicionaram 
meia hora à surfadinha diária. As senhoras também visitam mais páginas. 
 
Europa 
No continente com a maior proporção de idosos no mundo, média de 20% do total da população, 
segundo a ONU, o uso da internet entre os que possuem mais de 55 anos cresceu 28%. No total, 
os internautas dessa faixa etária somam 11,5 milhões de pessoas. 
A Suécia tem a maior proporção de usuários com mais de 55 anos, que correspondem a 19,4% da 
internet do país. Em seguida, vêm o Reino Unido, com 17,3%, Suíça, 15,9% e Alemanha com 
13,3%. 
Na outra ponta, estão países de população mais jovem e que possuem um menor número de 
internautas mais maduros, como a Itália, com 10,6% e a Espanha com 8,3%. A maior parcela 
desses usuários europeus é masculina. 
 
Brasil 
No país que corresponde a 40% da internet latino-americana, segundo a agência para as 
telecomunicações da ONU, os idosos e a meia-idade acompanham o crescimento da internet. As 
pessoas com mais de 55 anos representam cerca de 5% dos usuários brasileiros desde 2001. 
Hoje, o grupo consegue picos próximos aos 6%. 
Em janeiro de 2001, quando o Ibope NetRatings começou seus trabalhos, esse grupo era de 
4.514.000 e permanecia, em média, cinco horas mensais na rede. Em agosto de 2003, eram 
7.537.000 e o tempo médio de conexão subiu para 11 horas. 
Para Alexandre Sanches Magalhães, analista do Ibope NetRatings, essa é uma tendência, pois "a 
população está envelhecendo". 
Para Vitória Qachar, 45, professora da Universidade Aberta da Terceira Idade da PUC/SP e autora 
do livro "A Terceira Idade e a Informática", os idosos começaram a descobrir a internet como 
companheira e fonte de serviços. Na cidade de São Paulo, estão cadastradas nos telecentros mais 
de 2.500 pessoas com mais de 60 anos. No total, são cerca de 250 mil pessoas cadastradas. 
Há cursos especiais para essa população, que encontra na rede sites voltados a seus interesses. 
 
Continuação 
 
Idoso on-line espanta solidão  
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A rotina de aposentado inquietava Osvaldo Silva Pereira, 77, que trabalhara com recursos 
humanos. Por isso, Pereira começou a frequentar um centro público de informática com o objetivo 
inicial de buscar emprego. 
Como não conseguia resultado, resolveu ajudar quem estivesse sem emprego e em situação 
difícil. "Perguntavam: "Quanto é?" Eu dizia: "Nada'", conta ele, que começou a prestar serviços 
para outras pessoas, enviando currículos por intermédio do e-mail. 
Pereira não sabe quantos ajudou nem quantos e-mails enviou, mas diz ter conseguido trabalho 
para cerca de dez pessoas. 
O sentimento de ser útil e a autonomia que o aprendizado da internet dá para o idoso fazem da 
rede uma arma no combate à depressão, segundo o psicólogo da Gerência de Estudos da Terceira 
Idade do Sesc-SP (Serviço Social de Aprendizagem Comercial), José Carlos Ferrigno. 
Irrequieta, a dona-de-casa Maria Ireuda Fernandes, 64, entra em salas de bate-papo e já fez 
amigos até no Japão. "Nunca conto minha idade, queima o filme", afirma. Fernandes acha que 
pela sala de bate-papo é mais fácil "saber o que está acontecendo no momento". Ela tem amigos 
de 38, 30 e até 19 anos on-line. 
Já a advogada Terezinha de Jesus Casal, 75, não tem vergonha de contar a idade e usa a rede 
para pesquisar acórdãos de processos. Além disso, faz pesquisas de casos e recolhe informações 
de saúde, culinária e exercícios físicos. Casal fez cursos privados para aprender a utilizar a 
máquina. 
 
Tudo por minha filha 
Com 87 anos, Irena Rahubina Muratow frequenta um infocentro para uma missão especial: saber 
o paradeiro de sua filha única, Raísa. Polonesa, Muratow cresceu na Rússia e foi aprisionada 
durante a Segunda Guerra Mundial. Após a derrota da Alemanha, veio para o Brasil. 
Daqui, conseguiu localizar Raísa na Rússia, onde ela havia sido deixada com a avó. Começou, 
então, uma ativa correspondência entre mãe e filha. No entanto as cartas pararam de chegar. 
Sem parentes na Europa e sem condições financeiras de viajar, Muratow depositou suas 
esperanças na internet. Em cadastros virtuais, salas de bate-papo e fóruns, ela pesquisa o 
paradeiro de Raísa. 
Também por amor à filha, Zeilá Aparecida Mennocche, 64, tomou coragem para se aventurar no 
computador. Sua única filha, Ely, é arquiteta e há nove anos mora nos Estados Unidos. 
Mennocche resolveu ir a um telecentro aprender a manusear a máquina, pois já tinha uma em 
casa. Hoje, passa diariamente e-mails para Ely, e agora pensa em ter aulas de como capturar e 
transmitir imagens, além de estar cursando inglês. (DM)  
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